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Inriktningsunderlagets koppling till regionala, nationella och europeiska strategier som styr
lokal och regional utveckling
Vi här i Skellefteå är naturligtvis inte ensamma om att fundera på hur vår kommun, eller kommuner och regioner i allmänhet, ska växa sig starkare. Hela vägen från EU-kommissionen, via regeringen och Region Västerbotten, görs prioriteringar och inriktningar på hur utvecklingen borde se ut för att ta tillvara möjligheter och möta utmaningar. Därför finns det en poäng i att se hur dessa
dokument förhåller sig till varandra, och det är intressant hur nära de i många fall matchar varandra även om de är skrivna i skilda sammanhang. Detta beror i fallet Skellefteå 2030 på att den
bakomliggande omvärldsanalysen tagit notis om vilka lärdomar de europeiska och regionala strategierna kan erbjuda om lokal utveckling, och att många av våra utmaningar och möjligheter även
återfinns i andra delar av Europa. De enda målen utan motsvarighet i någon av de andra strategierna är att Europa 2020 fokuserar på fattigdom och att Skellefteå 2030 fokuserar på hälsa i toppklass,
och det kan argumenteras för att fattigdom är en stor orsak till olika sorters ohälsa. Jämförelsen är gjord på övergripande rubriknivå vilket innebär att saker som enbart lyfts i text och inte som egna
mål inte räknas in. Delar av texterna under rubriken Fattigdom återspeglas i Skellefteås inriktningsunderlag och på regional och nationell nivå.
Denna schematiska uppställning visar hur de föreslagna målen i Skellefteå 2030 berör de tre olika strategierna Europa 2020, den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft samt
den regionala utvecklingsstrategin för Västerbottens län (RUS Västerbotten).
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