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Del 1

Intresset som pekar norrut

Vad händer?

Varför händer det?

Vad innebär det för 
utmaningar och krav på
Staten?

Den generella 
betydelsen?



Syd till Nord

Ökad förädling
Klimatdrivet

Låg arbetslöshet
VB 5,0 %
NB 5,5%

Från stagnation
till expansion

1000 miljarder
Stora företag
+
Mindre företag
+
Kommuner 

=>
100 000 nya
medborgare

Det nya Sverige



Vad är det som händer ?



Varför händer det nu?



Varför händer det här?
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Förutsättningar för företagens etableringar 
eller expansioner
• Elnätsinfrastruktur (Effekt / MW) på plats

• Längre sikt ny energitillförsel, korta ledtider (MWh) (vilket företagen 
vill ha !!!!)

• Tillståndsprocesser, transparenta och rättssäkra - TID

• Transportinfrastruktur

- Malmbanan – kapacitet och tillförlitlighet

- E4/372 mm Skellefteå

• Kompetensattraktion

• Vidareutbildning (VUX, YH och Högskola) i stor volym



Vilka berörs (direkt)?



Stagnation => Expansion

• Mycket stora och långsiktiga (2060) investeringar katalyserar expansion av 
hela samhällen

• 20 000 direkt nya anställda

• 10-20 000 underleverantör och ”vill-vara-med-där-det-händer-företag”

• 2000 (?) – infrastruktur (Norrbottnia/Malmbana, Vindkraft, El)

• 10 000 service, lärosäten, kultur

• 15 000 kommuner, regioner (vård, skola, omsorg)

• Inkl barn och släkt samt Umeå expansion => Norr/Västerbotten potentiell 
ökning med 100 000 på 15 år

• Från EN tillväxtmotor till SEX



Förutsättningar för samhällsexpansion

• Attraktionskraft ”Kvalitéer i Norra Sverige” för nya medborgare

• Bostäder – Nya bostadskvalitéer, del av European Bauhaus, Viable cities

• Samhällsservice – fokus skola – den bästa!

• Breddat näringsliv – inte bara stål/batterier

• Utbildning – livslångt lärande i samverkan med framväxande näringsliv

Utmaning

• Kommunal kapacitet och investeringsutrymme

• Kommunalt business-case = Investera i framtida skattekraft



Exemplet Skellefteå – Sara Kulturhus



Malmberget

Övergripande

inriktning
Gällivare

Koskullskulle

Exemplet Gällivare – flytt av samhället Malmberg + expansion



Snabb omställning
Risker med fly in/fly out
Fokus på att undvika



Starka företag som drar
LKAB
SSAB
Hybrit
H2GS
Boliden
Northvolt

Fem kommuner/två regioner 
i samverkan
Skellefteå
Luleå
Boden
Gällivare 
Kiruna
Norrbotten
Västerbotten

En stark kombo

Ger kraft åt och möjligheter till kompetensattraktion, matchning,
Utveckling av kompetens OCH hållbar samhällsomställning



Investera för att utveckla södra Sverige
1991

Investera för framtida skattekraft
i nora Sverige 2022
Industriinvesteringar katalyserar
kommunal expansion



Kritiska faktorer och utmaningar

• Tidsfaktorn

• Volym

• Offentligt kapital <-> Privat kapital

• Horisontell samordning av vertikala resurser

• Bygga (motagar)kapacitet lokalt/regionalt



Del 2

Med VGR i fokus

Kompetensens betydelse för 
utveckling och tillväxt



1970-tal
Förstatliganden

2010-tal
Partssystemets roll

Industri/Näringspolitikens utveckling



OMSTÄLLNING
Exemplet Trollhättan / Saab
Efter nedläggning/neddragning
Människor finns på platsen (i regionen) och lotsas till nytt jobb
Lokaler får ny användning

ETABLERING
Exemplet Skellefteå eller Boden
Hårda frågor är lokaliseringsfaktor
Lokaler behöver byggas
Människor ska attraheras, rekryteras och utbildas
Bostäder, skolor byggas



OMSTÄLLNING
TRR+TSL engageras – effektiva processer
Intervention och samordning, AF, MYH, Vux
Tidigareläggning av investeringar

ETABLERING
Bygga helt ny kapacitet
- Människor
- Utbildning
- Bostäder
- Service, kultur
BLI LIKA BRA PÅ ETABLERING/EXPANSION SOM 
OMSTÄLLNING



Bygger kapacitet
ETABLERING
Integration mellan län
Samverkan kommuner

Har byggt god kapacitet
OMSTÄLLNING
Fortsatt integration
Starka industriella kluster



Fördel VGR

• Integrerad region med kapacitet 
och nätverk

• ”Muskler” till gagn för även 
mindre kommuner

• Starka industriella kluster

• Stora och små lärosäten som 
samverkar allt mer

Utmaning VGR

• ”Geografin”

• Arbetslöshet och integration

• Kompetens, kompetens, 
kompetens

• Ökad bandbredd branscher



Några tankar – vågar VGR sticka ut?

• Frågan om långtidsarbetslöshet – intensitet mm

• Klimatomställningen – Västra pendangen till Övre Norrland

• Välfärdsutmaningen – Bryta barriären sjukvård-omsorg


