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Analys

• Styrkor
• Svagheter
• Hot
• Möjligheter



Prioriteringar och åtgärder

”Jobben kommer med inflyttningen”

”Vi måste prioritera hårdare”

”Vår största utmaning är demografin”



”Tillväxt skapas 
där unga kvinnor 
vill bo”

”Infrastrukturen 
är en utmaning”

”Vi måste våga 
satsa nytt”



Utvecklingsinsatser med sikte på 2020 



Vision

Norrbotten – för attraktiva
livsmiljöer och hållbar tillväxt 

i Sverige och Europa
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Livsmiljöer
 Livskvalitet

 Attraktiva livs- och boendemiljöer

 Jämställdhet

 Integration och mångfald

 God och jämlik folkhälsa

 Miljö

 Grundläggande samhällsservice

 Livskvalitet

 Attraktiva livs- och boendemiljöer

 Jämställdhet

 Integration och mångfald

 God och jämlik folkhälsa

 Miljö

 Grundläggande samhällsservice

Främja en god, jämlik folkhälsa och 
livskvalitet --- se utrikes födda som en 
resurs. 

Vidareutveckla våra attraktiva livsmiljöer 
så att fler investeringar och etableringar 
kommer till länet. Stimulera byggandet---. 

Prioritera insatser för att införliva 
etableringar i samhällsservicen. 



 Utveckling av innovativa miljöer

 Fler och växande företag

 Regional innovationsstrategi

 Ungas entreprenörskap och

företagsamhet

 Jämställdhet och mångfald

 Kulturella och kreativa näringar

 Miljödriven affärsutveckling

 Utveckling av innovativa miljöer

 Fler och växande företag

 Regional innovationsstrategi

 Ungas entreprenörskap och

företagsamhet

 Jämställdhet och mångfald

 Kulturella och kreativa näringar

 Miljödriven affärsutveckling

Innovation 
och förnyelse

--- innovativa miljöer, kommersialisering, 
entreprenörskap--- fler och växande 
företag.

Ta fram en regional innovationsstrategi---
främja spetskompetens, smart specialisering--
- stärkt samarbete mellan olika aktörer.

--- stärka ungas entreprenörskap och 
företagsamhet --- ökad jämställdhet och 
mångfald i näringslivet.



 TEN-T: Botniska korridoren och

Malmbanan

 Grundläggande IT- infrastruktur, IT-

samhälle för alla

 Flygtrafiken

 Effektiva transportkedjor

 Regionförstoring

 Utökad kollektivtrafik
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Tillgänglighet

--- få till stånd i närtid en kraftfull satsning på
järnvägens infrastruktur (TEN-T, 
Malmbanan, Botniska korridoren)

Utforma en regional digital agenda --- IT 
infrastrukturen --- brett utbud av e-tjänster.

Säkerställa flygtrafiken --- nord/syd riktning 
och öst/väst riktning.



 Livslångt lärande – framtidens arbets-

marknad

 Strategisk samordning

 Fler kvinnor och män till högre   

utbildning

 Ungas inträde på arbetsmarknaden

 Folkhälsa
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utbildning

 Ungas inträde på arbetsmarknaden

 Folkhälsa

Kompetens-
försörjning

Öka antalet elever som går ut gymnasiet med 
fullständiga betyg --- livslånga lärandet.

Utveckla strategisk samordning mellan 
aktörer--- strategiska yrkesområden, 
flaskhalsar och bristyrken.

Uppmuntra kvinnor och speciellt män att 
satsa på högre utbildning.



 Ökad internationalisering

 Företagens marknadsutvidgning

 Samarbete över nationsgränser

(bl,a, kompetensförsörjning, 

arbetskraftsinvandring m.m.)

 Mångkulturellt samhälle

 Ökad internationalisering

 Företagens marknadsutvidgning

 Samarbete över nationsgränser

(bl,a, kompetensförsörjning, 

arbetskraftsinvandring m.m.)

 Mångkulturellt samhälle

Gräns
överskridande

Delta aktivt i det internationella 
samarbetet, främst inom EU, 
Barentsregionen och Nordkalotten.

Främja företagens marknadsutvidgning, 
globalisering, internationalisering ---.

--- stärka länets forsknings-, utbildnings-
och innovationsmiljöer---. 



Planering

2011-12-142011-12-14 2012-01-192012-01-19 2012-02-022012-02-02 2012- ff2012- ff

Regional 
workshop 
- IVA

Smart 
Specialisation
strategies

Arbets-
grupp

Regional 
innovations
-dialog

Inspel

Regional
innovations-
strategi

Regionala partnerskapet


