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Bilaga 5
Koppling till regionala, nationella och Europeiska strategier
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.
Den schematiska uppställningen på nästa sida 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). Jämförelsen är gjord på
övergripande rubriknivå vilket innebär att saker som enbart lyfts i text och inte som egna mål inte räknas
in.
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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 för Västerbotten).
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KOMMENTARER TILL TABELLEN
Skellefteå 2030 har i grund och botten fyra strategiområden; hållbara och varierade livsmiljöer, kunskap och unik kompetens, globalt konkurrenskraftig ekonomi, överbryggade avstånd. Det handlar om
näringsliv, befolkningens kunskaper, platsen och platsens utbud samt att kunna förflytta sig snabbt och
enkelt runt om i kommunen och till andra platser. Som bilden visar samlar sig de andra strategierna väl
runt de områden som lyfts fram i Skellefteå 2030.

Hållbara och varierade livsmiljöer
De nationella prioriteringarna och Skellefteå 2030 är väldigt nära varandra vad gäller livsmiljöerna eftersom båda strategierna pekar på vikten av att utveckla så väl platsens fysiska miljöer, inklusive bostadsförsörjningen, som det utbud av kultur och fritid som erbjuds. Att en plats måste vara för alla, och vikten
av fungerande service, syns också i både RUS för Västerbotten och de nationella prioriteringarna. Även
vikten av miljöarbete och ekologisk hållbarhet genomsyrar alla fyra strategier, framför allt genom tankar
kring klimat och energianvändning.

Kunskap och unik kompetens
I området kompetens och spetskunskap har Skellefteå 2030 en något mer djuplodande syn än de andra,
eftersom själva skolan och utbildningarna lyfts fram tydligare i relation till kompetens och arbetsmarknad genom målen kring sammanhållen utbildning och resultat i toppklass. Skellefteå 2030 menar att
skolsystemet i sig har en attraktionskraft. Att det är viktigt med rätt kompetens på arbetsmarknaden
och att ha många i arbete, samt att satsningar på utbildning är rätt väg att gå, är dock alla strategierna
överens om.

Globalt konkurrenskraftig ekonomi
Vad gäller ekonomin är det framför allt vikten av innovation som lyfts fram på alla nivåer, men de grova
dragen kring spetskompetens och vikten av forskning och utveckling syns tydligt. Värt att notera är
att de nationella prioriteringarna lyfter fram miljödriven näringslivsutveckling, vilket är intressant från
Skellefteås perspektiv på grund av en stor koncentration av företag inom miljöteknik och närliggande
branscher. RUS för Västerbotten lyftar i sin tur fram den platsbaserade näringslivsutvecklingen, där vi
bland annat hittar besöksnäringen som även den sysselsätter många och har stor potential.

Överbryggade avstånd
I det fjärde strategiområdet som handlar om resor och kommunikation står Europa 2020 lite vid sidan av
eftersom de övriga tre strategierna slår fast att möjligheten att enkelt kunna ta sig till och från en plats är
viktigt för att platsen ska uppfattas som attraktiv och gynnsam för näringsliv. Tillgänglighet och transportsystemen är stora frågor på alla nivåer. Den nationella prioriteringarna lyfter likt 2030 upp informationsteknik som ett måste i dagens samhälle och likt 2030 nämns såväl bredband som digitalisering och
digitala tjänster.
Sammantaget är det de nationella prioteringarna som i flest sammanhang ligger nära Skellefteå 2030
men det beror sannolikt på att det är den nivå där det lyfts flest teman i detalj och att RUS för Västerbotten på alla sätt är hack i häl vad gäller gemensamma likheter. De stora dragen i Skellefteå 2030 finns helt
enkelt väl förankrade i alla tre av de andra strategierna.
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