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Aktivitetsplan 2017 

Kopplat till näringslivsstrategin upprättas årliga aktivitetsplaner. Arbetet med att genomföra de 

olika förslagen kan löpande följas på kommunens hemsida, www.osteraker.se 

 

UTVECKLA BESÖKSNÄRINGEN 

En särskild besöksnäringsstrategi ska påbörjas i samarbete med berörda aktörer 

Behovet och lokalisering av en camping i kommunen ska utredas 

Utveckla turismsamarbetet inom ramen för Stockholm Archipelago i syfte att attrahera fler 

utländska turister 

Gästhamn och laddstolpar i centrala Åkersberga ska studeras vidare 

 

IDENTITET OCH PROFILERING 

Mer material på engelska på webben 

Ta fram ett marknadsföringsmaterial (digitalt och/eller i skrift) om kommunen med fokus på 

näringslivsetableringar  

Medverka aktivt på olika mässor och konferenser i syfte att lyfta fram kommunen som 

etableringsalternativ. 

 

TILLGÅNG TILL MARK 

Ha en aktiv och strukturerad dialog med de privata markägarna om kommunens utveckling 

Utreda de marina verksamheternas behov 

 

SYNLIGGÖRA FÖRETAGARNA 

Undersök möjligheten till en gemensam lokal mötesplats 

Utveckla den kommunala hemsidan vad avser information och utmaningsrätt, LOV och 

upphandling 

Genomför regelbundna frukostmöten med olika teman 

Utveckla den lokala företagarmässan ”Business Österåker” 

file://///adm.osteraker.se/dfs/gemensam/KSK/KSK_Näringsliv%20och%20utveckling/Näringsliv/2016/Näringslivsstrategi/www.osteraker.se


   

 

SERVICE OCH BEMÖTANDE 

Inrätta ett servicecenter med företagsrådgivare för ”en väg in” 

Utveckla hemsidan så att arbetet med strategin och tillhörande aktivitetsplan löpande kan följas 

Nyanställda i Österåkers kommun ska erbjudas näringslivsinformation inom ramen för sitt 

introduktionsprogram. För medarbetare som kommer att ha direktkontakt med näringslivet ska 

en fördjupad introduktion erbjudas 

Inrätta ett ”Advisory Board” för näringslivsfrågor 

Starta upp ”kaffe med kommunen” för att underlätta direktkontakt med kommunens tjänstemän 

 

FLER LOKALA ARBETSTILLFÄLLEN 

Undersök möjligheten att starta yrkesutbildningar inom bristyrken 

Utveckla samarbetet mellan arbetsförmedlingen, det lokala näringslivet och nyanlända  

Utveckla samarbetet mellan näringsliv och skola, bland annat genom Ung Företagsamhet. 

 

INFRASTRUKTUR OCH TRANSPORTER 

Bidra till arbetet med att utveckla gästhamnarna på Ingmarsö, Nässlingen och Husarö 

 


