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Både stadsomvandlingen och den pågående gruvhaussen 
i Kiruna innebär stora möjligheter till näringslivsutveckling 
under de närmaste åren. De omedelbara utmaningarna för 
kommunen handlar främst om att lösa bostadsfrågan. Detta 
gäller både de som för närvarande anställs och de som 
måste få nya bostäder på grund av stadsflytten. I ett mer 
långsiktigt perspektiv handlar utmaningarna mer om hur 
Kiruna skall kunna utveckla en attraktiv stad där människor 
vill bo och verka. Det är inte bara en fråga om arbetstillfäl-
len och bostäder utan handlar också om ett rikt handels-, 
kultur- och fritidsutbud för alla åldrar och kanske framförallt, 
båda könen.

I detta delprojekt har vi fokuserat på frågor om hur närings-
livet under rådande förhållanden kan utvecklas i Kiruna. En 
del av dessa frågor är:

■	 Vilka utmaningar står Kirunas näringsliv inför?
■	 Vad påverkar egentligen företagsklimat i Kiruna?

■	 Spelar det någon roll hur man organiserar  
 näringslivsutveckling?

■	 Hur ser näringslivets behov ut av stöd och service från  
 kommunen och hur kan detta utvecklas?

De resultat som projektet främst vill visa på handlar om 
vikten av att både kommun och näringsliv har en förståelse 
för varandras uppdrag, behov och begränsningar. Generellt 
ligger det i allas intresse att näringslivet ges de rätta förut-
sättningarna för tillväxt, samtidigt måste kommunen göra 
både strategiska såväl som demokratiska överväganden i 
tillväxtfrågor. Ett flertal positiva initiativ till olika mötesplatser 
för informationsutbyte och dialog har redan startats, som  
t ex workshops med representanter från näringsliv och 
kommun. En annan sak som projektet vill peka på är vikten 
av att kommunen framträder som en tydlig aktör i sitt ar-
bete med näringslivsutveckling. Detta avser bland annat:

■	 en tydlig uppdelning av ansvaret inom fältet för  
 näringslivsutveckling

■	 en aktiv dialog mellan kommun och näringsliv

■	 upparbetandet av en organisation för att minska  
 handläggningstider

■	 att kommunala företrädare synliggör sina roller i  
 näringslivsfrågor

Kirunas framtid ligger både under jord och ute i världen, i 
betydelsen av tillgången och efterfrågan på malm. Detta är 
naturligtvis navet i Kirunas näringsliv men samtidigt är hotet 
om ett fly-in-fly-out-samhälle inget eftersträvansvärt scena-
rio. Utmaningen för Kiruna och dess näringsliv syns handla 
om att få till en balans mellan arbetstillfällen och bosatta 
över konjunkturcyklerna. Detta kan antagligen bara åstad-
kommas genom skapandet av en tillvaro som den moderna 
människan upplever som attraktiv. 
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