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Förord 
 
Vi västernorrlänningar har all anledning att vara stolta. Vi bidrar starkt till Sveriges tillväxt 
och välfärd genom vår export, en hållbar leverans av råvaror och energi och ett driftigt när-
ingsliv med internationellt starka spjutspetsar. En växande forskning inom industrin och vid 
våra tre universitetscampus lägger grunden för framtidens innovationer. Vi kan redan nu se 
goda tillväxtresultat utifrån dessa ännu unga miljöer men också genom den förnyelsekraft som 
finns hos enskilda, i befintliga företag och inom den offentliga sektorn. Att intresset för ett 
entreprenöriellt förhållningssätt successivt ökar i länet - inte minst bland yngre människor - 
underlättar.  
 
Vårt län erbjuder bra livsmiljöer för boende, utbildning, service och fritid som attraherar 
många. Och vi har en fantastisk naturmiljö in på knutarna – en miljö som flertalet européer 
bara kan drömma om. Via de stora infrastrukturinvesteringar som påbörjades vid sekelskiftet 
får vi det närmaste decenniet betydelsefulla förbättringar av tillgängligheten och därmed nya 
utvecklingsförutsättningar. Vi får möjligheter att knyta ihop vår landsdel och stärka samban-
den med omvärlden. Västernorrland kan då fullt ut ta tillvara sina förutsättningar och bli än 
mer attraktivt för nya och gamla invånare, företag, besökare och investerare. 
 
Länet har samtidigt många utmaningar att hantera i en snabbt föränderlig omvärld. Den regio-
nala utvecklingsstrategin för perioden 2011-2020, som presenteras i det följande, visar på 
flera av dessa utmaningar. Utvecklingsstrategin bör ses som ett verktyg för att skapa en läns-
gemensam handlingsbas förverkliga vår potential.  
 
Det är en styrka att den regionala utvecklingsstrategin vilar på en formell europeisk och na-
tionell grund och att den kompletteras av en bred lokal och regional erfarenhetsmassa. Det är 
också en styrka att det omfattande engagemanget bland många enskilda och organisationer 
under strategiframtagningens drygt två år långa tid kunnat kanaliseras till konkreta utveck-
lingsmål och insatser – om vilka det nu råder samstämmighet i länet.  
 
Som avslutning av det gemensamma utvecklingsarbetet och för att markera den regionala 
utvecklingsstrategin som gemensam utgångspunkt för Västernorrlands och landsdelens fort-
satta utveckling har företrädarna för privat och offentlig sektor i Länspartnerskapet den 1 de-
cember 2011 undertecknat sitt stöd för strategin liksom sin avsikt att lägga den som grund för 
det fortsatta utvecklingsarbetet. 
 
Min förhoppning är att det genuina intresse, som präglat det hittillsvarande arbetet, ska kunna 
få sin förlängning i det spännande och omfattande genomförande som nu fordras, så att vi 
rättframt kan hävda visionen Ett stolt Västernorrland – med funktion och attraktivitet! 
 
Jag vill också ta tillfället i akt att tacka alla de inom och utom länet som på olika sätt bidragit i 
utvecklingsstrategins framtagningsprocess.  
 
Härnösand i december 2011 
 

 
Bo Källstrand 
Landshövding 
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Inledning 
Den regionala utvecklingsstrategin, RUS är ett övergripande programdokument för Väs-
ternorrlands framtida utveckling med syfte att lotsa initiativkraften hos lokala, regionala och 
nationella aktörer inom det regionala utvecklings- och tillväxtfrämjande arbetet fram till år 
2020. 
 
Utvecklingsstrategin har processats fram under ca två år av en bred krets engagerade parter i 
länet, bl.a. genom en lång rad seminarier, konferenser och partnerskapsavstämingar och lö-
pande insatser från en arbetsgrupp från kommunerna, landstinget och länsstyrelsen. Den har 
efter remissbehandling godkänts hösten 2011 av den strategiska regionala samverkansarenan 
Länspartnerskapet och fastställts av Länsstyrelsen i egenskap av regionalt utvecklingsansva-
rigt organ.  
 
Denna skrift är huvuddokumentet för RUS. Som komplement har också tagits fram dels en 
förkortad version, dels en populärversion med sammanfattande texter. Därutöver finns också 
en mer omfattande analysrapport och en summering av inkomna remissvar (drygt 30 st.).  
 
Förverkligandet av strategin ska kanaliseras genom olika regionala sektorsprogram, i kommu-
nala och statliga översikts- och utvecklingsprogram och i övrigt genom initiativ på bred front 
från en lång rad engagerade aktörer inom och utom länet.  

1. Vad är en regional utvecklingsstrategi? 
Den regionala tillväxtpolitiken syftar enligt statliga direktiv till att landets regioner ska kunna 
utnyttja sina egna resurser för att på bästa sätt bidra till nationens samlade tillväxt och utveck-
ling. Men initiativen inom politiken måste anpassas till olika regionala förutsättningar, d.v.s. 
ett ”bottom-up”-perspektiv. Detta sker bl.a. genom formulering av programdokument som 
anger länsgemensamma policy- och arbetsinriktningar. 
 
Utvecklingsprogram finns på alla nivåer: EU, nationellt, regionalt, lokalt. De hänger vanligen 
ihop i en samverkanskedja, där mer övergripande, strategiska program ger stöd och legitimitet 
åt mer detaljerade program. Exempelvis finns ”EU 2020” som strategi för smart, hållbar och 
inkluderande tillväxt i hela EU1. För Sverige finns Nationell strategi för regional konkurrens-
kraft, entreprenörskap och sysselsättning2 med regeringens riktlinjer för regionernas arbete. 
Mellan kommunernas utvecklings- och översiktsplaner och de regionala och nationella pro-
grammen/strategierna finns olika ömsesidiga hänsynstaganden, som närmare beskrivs i föl-
jande avsnitt liksom i bilaga 2. Samma ömsesidighet ska i praktiken utvecklas mellan aktörer 
på nationell, regional och lokal nivå vid genomförandet av sådana strategier och program. 
 
Den nämnda nationella strategin lyfter fram områden som gränsöverskridande samarbeten, 
jämförelser med andra europeiska regioner och att regionala utvecklingsprogram i större ut-
sträckning än tidigare ska utgöra en grund för samhällsbyggandet. Samtidigt har de europeis-
ka målen om ekonomisk och social sammanhållning kompletterats med ett territoriellt per-
spektiv – vilket innebär behov av att uppmärksamma det territoriella perspektivet på ett tyd-
ligt sätt. Det handlar här om att i olika program och genomföranden beakta möjligheter, effek-
ter och problem som har att göra med frågors geografiska dimension, t.ex. avståndsinverkan, 
olika områdens varierande ekonomiska eller demografiska förhållanden, kulturella resursför-
utsättningar, varierande naturgivna grundvillkor, etc. 

 
1 med fem mål om förvärvsfrekvenser/integration, FoU-villkor, utsläppsminskning/energieffektivitet, högre 
utbildningsnivåer, minskat utanförskap (fattigdomsbekämpning) 
2 För 2007-2013: Innovation och förnyelse, Kompetensförsörjning/ökat arbetskraftsutbud, Strategiskt gränsöver-
skridande samarbete, Hänsyn till glesa områdens/storstäders förutsättningar 
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RUS är Västernorrlands gemensamma plattform för det strategiska regionala tillväxt- och 
utvecklingsarbetet. Som länets övergripande inriktningsdokument ska RUS vara vägledande 
för olika regionala sektorsprogram och strategier (t.ex. tillväxtprogram, transportplan och kul-
turmiljöprogram). RUS ska också vägleda vid nationell och regional resursfördelning inkl. 
prioriteringar i samband med ansökningar till EU:s strukturfonder. Den kommunala översikt-
liga planeringen ska enligt tillägg i plan- och bygglagen från 2011 integrera de regionala ut-
vecklingsstrategierna på ett tydligt sätt. 
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Bestämmelser om utformningen av regionala utvecklingsprogram/utvecklingsstrategier finns i 
förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete. I Västernorrland är det länsstyrelsen i 
rollen som regionalt utvecklingsansvarigt organ som har ansvaret för att en sådan strategi tas 
fram. Framtagandet av föreliggande RUS har i enlighet med förordningens intentioner skett i 
nära samverkan med kommunerna, kommunförbundet och landstinget tillsammans med andra 
viktiga aktörer från näringslivet, det civila samhället och andra statliga myndigheter. En regi-
onal arbetsgrupp med företrädare för de förstnämnda aktörerna har varit central i processen 
och kommer att kunna ha en funktionell nyckelroll också i genomförandet av RUS. 

2. Strategistruktur  
Nedan visas en arbetsstruktur för den regionala utvecklingsstrategin. Sammanställningen visar 
strukturen för hur de övergripande visions- och målformuleringar samt strategi för genomfö-
rande och fokusområden med underliggande prioriterade insatser kopplas till varandra.  I de 
efterföljande kapitlen återfinns en mer detaljerad beskrivning av innehållet och betydelsen.  
 

2020 

Visionsformulering 
”Ett stolt Västernorrland – med funktion och attraktivitet” 

Fokusområden för målens  Övergripande mål o. strategi
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förverkligande 
 

Med samlade resurser mobilise-
rar vi Västernorrlands drivkrafter 
för ett kraftfullt trendbrott för: 

• Kompetens som drivkraft 
• Innovationsförmåga som drivkraft 
• Tillgänglighet och infrastruktur som 

drivkraft 
• Positiv befolkningstillväxt 
• Ökad tillgänglighet 

• Människan som drivkraft • Stärkt innovationsförmåga 

Uppföljning och utvärdering
Insatser, initiativ och åtgärder 

 
 

Genomförande via sektorprogram och särstra-
tegier och uppslag via kommuner, näringsli-

vet, civilsamhället, myndigheter m.fl. 

för ett lärande strategiarbete 
- Koppling till Lärandeplan 

Årliga handlingsplaner 
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3. Långsiktigt hållbar tillväxt och utveckling 
Hållbar utveckling definieras som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att även-
tyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov3. Hållbar utveckling utgår 
från en helhetssyn på människans och samhällets behov, förutsättningar och problem. Den 
grundläggande principen är att de sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionerna är in-
tegrerade - de är så att säga både varandras förutsättningar och stöd.  
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Illustration av hållbarhetsperspektivets tre dimensioner och hur de 
förhåller sig till varandra  

 
För att kunna åstadkomma ekonomisk tillväxt är produktivitetsutvecklingen i näringslivet och 
förmågan att uthålligt sälja varor och tjänster avgörande. Hållbarhet förutsätter att satsningar 
ska ha ekonomisk bärkraft efter initialinsatser och stöd. Det ska göras så att ekonomiska vär-
den och bärande strukturer upprätthålls och utvecklas liksom att dolda resurser och mervärden 
mobiliseras. Likaså förutsätter en ekonomisk hållbarhet idag att de internationella sambanden 
- befintliga och potentiella – beaktas fullt ut.  
 
Samtidigt kan ingen hållbar ekonomisk utveckling ske om miljön radikalt försämras, om re-
surser inte fördelas rättvist och om det inte sker en tillväxt i det mänskliga kapitalet. En håll-
bar social utveckling är därför på samma gång ett resultat av och en förutsättning för ekono-
misk utveckling. I den sociala dimensionen framhålls betydelsen av att resurser, inflytande 
och makt fördelas på ett rättvist, jämlikt och jämställt vis och att kvinnor och män kan känna 
trygghet och delaktighet. I den miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling innefattas att 
våra resurser ska brukas på ett långsiktigt hållbart sätt så att biologisk mångfald, kulturmiljöer 
och ekosystemens produktivitet värnas och bevaras. Detta är en förutsättning för en såväl 
långsiktig ekonomisk som social välfärd. Sammanfattningsvis: 
 

 Hållbar ekonomisk tillväxt förutsätter god produktivitetsutveckling i näringslivet, för-
måga att uthålligt sälja varor och tjänster och ekonomisk bärkraft i satsningar. 

                                                 
3 Brundtlandrapporten 1987 
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 Hållbar social tillväxt grundas på att resurser-inflytande-makt fördelas rättvist, jämlikt 
och jämställt och att kvinnor och män kan känna trygghet och delaktighet.  

 Hållbar ekologisk tillväxt innefattar att resurser brukas så att förlusten av biologisk 
mångfald minimeras, kulturmiljöer värnas och ekosystemtjänster används varsamt 
och uthålligt, d.v.s. ett aktivt förhållningssätt till länets miljömål.  

 
Den regionala tillväxten ska vara hållbar så att kommande generationer kan erbjudas sunda 
ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden. Det innebär att den tillväxt som skapas 
idag inte får ske på bekostnad av någon av dessa tre dimensioner. En hållbar tillväxt innefattar 
förståelse för helheten och kunskap om samspelet inom och mellan hållbarhetsperspektivets 
tre dimensioner och kan även ses som en förutsättning för utveckling av förnyelseförmågan. 
 
I den regionala utvecklingsstrategin har dessa grundläggande förutsättningar inte pekats ut 
som separata utvecklingsområden då de är horisontella. De måste genomsyra allt, från enskil-
da konkreta utvecklingssatsningar till de allra mest övergripande diskussioner så att en god 
helhetssyn uppnås.  
 

4. Några aktuella omvärldsförhållanden  
I vår omvärld sker allt snabbare förändringar i näringsliv och samhälle genom globalisering, 
fortgående tekniksprång, urbanisering, miljö- och klimatpåverkan och ökad individualisering 
av ansvar och initiativ. De demografiska förhållandena visar på en åldrande befolkning och 
svag befolkningstillväxt hos oss, liksom i många av Europas regioner. Ingen del av Väs-
ternorrland undgår att beröras av de möjligheter och hot som denna utveckling representerar. 
Hur länet lyckas utifrån sina givna förutsättningar beror på vår anpassningsförmåga, vår kapa-
citet att se möjligheter i det nya och hur vi kan samverka i gamla och nya kombinationer. 
 
För att veta vart vi vill gå och hur vi ska prioritera behöver vi veta vilka omvärldsfaktorer som 
påverkar oss mest och hur dessa i sin tur är drivande för andra starka trender. En allt mer ge-
nomgripande globalisering innebär att allt rör sig fortare och efter nya mönster. Centrum för-
flyttar sig och Asien med Kina och Indien i spetsen blir allt mer inflytelserika samtidigt som 
vår egen arbetsmarknad förändras i allt snabbare takt. Fler och fler aktiviteter sker online och 
den Internetbaserade kommunikationen fortsätter växa. Den fortsatt snabba teknologiska ut-
vecklingen bidrar till att behovet av att passa in i kollektivet försvinner. Idag är det status att 
vara unik och för dagens unga är självförverkligande en kanske starkare drivkraft än tidigare. 
Vi har på kort tid gått från ett kollektivt till ett mer individualiserat beteende. Parallellt ställer 
många av dagens allvarliga samhällsproblem krav på gemensamma åtgärder. Den traditionella 
organisationstillhörigheten har minskat i betydelse men det finns ett växande engagemang för 
att organisera sig kring specifika samhälleliga frågor. 
 
Det har vuxit fram ett ökat fokus på miljö- och klimatfrågorna, som reaktion på händelser som 
sker runt omkring oss i världen. Olika katastrofer som oljeläckor, kemikalieutsläpp och över-
svämningar avlöser varandra och ställer krav på att vi förebygger och hanterar risker. Klimat-
förändringarna påverkar oss på olika sätt och skapar behov av energieffektivisering och andra 
nya lösningar. Vi måste alla bidra till en positiv utveckling och skapa förutsättningar för risk-
hantering och anpassning till de förändringar som sker samt att se att hot även kan innebära 
möjligheter till utveckling och affärer. 
 
De demografiska förhållandena visar tydligt att vi blir fler och fler äldre och relativt sett färre 
unga människor. Många andra regioner i Europa delar numera samma problematik och sam-
ma behov av tillskott av människor i arbetsför ålder. Samtidigt har många unga svårt att kom-
ma in på arbetsmarknaden. För närvarande har Västernorrland en mycket hög ungdomsarbets-
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löshet, inte bara i ett svenskt men också Europeiskt perspektiv. Det har lett till att ungdomars 
inträde och etablering på arbetsmarknaden radikalt har flyttats upp i åldrarna. Vi vet även att 
det ofta tar lång tid för utrikes inflyttare att etablera sig i det svenska samhället, vilket kan 
bidra till att de söker sig till andra länder och/eller storstadsregioner. Flyttningsrörelserna 
präglas av en tydligt ökad urbanisering vilket påverkar den demografiska strukturen ytterliga-
re i områden som ligger utanför storstadsregionerna och inte lika lätt attraherar inflyttare.  
 

5. Utgångsläget  
Som grund för utvecklingsstrategins utvalda mål, fokusområden och insatser ligger en omfat-
tande regional analysrapport. I analysen formuleras några summerande utmaningar, som ger 
grunden för strategins prioriterade riktlinjer i form av vision, mål och fokusområden. Analy-
sen summeras i bilaga 1. 
 
De valda inriktningarna i strategin motiveras av utmaningarna i att dels nyttja Västernorrlands 
styrkor, dels övervinna hinder för en hållbar tillväxt i ett läge, där länet blir allt mer konkur-
rensutsatt. I Västernorrland finns således en kvalificerad och världsledande råvarubaserad 
processindustri men också en splittrad ortsstruktur och demografiska hot. Vi har ett behov av 
att framgångsrikt och uthålligt överbrygga olika slags fysiska och andra avstånd. Vi behöver 
uppnå en befolkningsökning i länet. Till detta krävs ett modernt näringsliv, kompetent arbets-
kraft och företagande samt funktionell och anpassad service. Vi behöver stärka vår stolthet 
över och vidareutveckla de attraktiva boende- och naturmiljöerna i länet. Problem med en 
åldrande befolkning, hög arbetslöshet, svaga integrationsresultat, eftersatt hälsoläge och gles 
bebyggelse måste vändas till utmaningar som sporrar utvecklingsidéer. 
 

6. Vision och övergripande målbilder för år 2020 
Visionen med tillhörande målbilder sätter inriktningen för det regionala tillväxtarbetet och har 
med sig hållbarhetsperspektivet i alla ambitioner. De tre övergripande målbilderna har inled-
ningsvis identifierats ur utmaningarna i analysen och valts ut som viktiga ambitioner för lä-
nets utveckling fram till år 2020. 
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.  

Vision:   ”Ett stolt Västernorrland – med funktion och attraktivitet” 

 
 Övergripande strategimål: 
Med samlade resurser mobiliserar vi Västernorrlands drivkrafter för ett kraftfullt trend-
brott som ger oss:  
 
Positiv befolkningstillväxt: Västernorrland 2020 har 250 000 invånare med hög livskvalitet 
och tillåtande atmosfär. Goda natur- och miljöförutsättningar bidrar till länets attraktivitet. 
Fler flyttar in, fler barn föds, fler bostäder byggs och färre avlider i förtid. Invandringens po-
tentialer tillvaratas. Länet har en bra balans i sin köns- och åldersstruktur. 
 
Ökad tillgänglighet: I Västernorrland överbryggar kraftfulla satsningar geografiska och socia-
la avstånd och öppnar länet för omvärlden på ett funktionellt, hållbart och konkurrenskraftigt 
sätt – genom snabb, anpassad och miljövänlig kommunikation i en välbalanserad region. 
 
Stärkt innovationsförmåga: Västernorrland står stabilt i konkurrensen. Länets invånare, före-
tag och organisationer har hög kompetens, kreativitet och förnyelsekraft. Nytänkande, drivan-
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de entreprenörskap och satsningar inom nyckelområden har ytterligare främjat innovation och 
utveckling i erkända innovativa miljöer. 
 
Omvärldens och länets egna utmaningar pekar på ett ständigt växande behov av att vara nära 
både de små och stora sammanhangens händelser, information och resurser. Västernorrland 
har ett halvperifert läge i en glesbefolkad och naturresursrik del av Europa. Visionen om en 
stolt, funktionell och attraktiv region kan därför också uttryckas som att vi tillsammans ska 
öppna dörrarna för ett större och bidragande Västernorrland, där vi är nära såväl varandra, 
marknaderna, utvecklingsfronten som naturen och kulturen. 
 

7. Strategi med fyra viktiga perspektiv 
Strategins gemensamma mobilisering för en sådan måluppfyllelse stärks när länets olika aktö-
rer – kommuner, myndigheter, företag, organisationer - förenas i ett gemensamt synsätt, sam-
handling och arbetsformer. Till stöd för detta har RUS tagit fram fyra samverkande arbets-
perspektiv:  

 Strategiskt ledarskap – ett samsynt, dynamiskt regionalt ledarskap som med grund i 
hävdade gemensamma strategier handfast och med legitimitet kan samla och navigera 
länet inför framtidens utmaningar 

 Funktionell integration – den inneboende kapaciteten i Västernorrlands mångfalds-
struktur ska användas till att bygga starka, resultatinriktade nätverk över hela länet 

 Hållbarhetsperspektivet – ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet ska genomsy-
ra konkreta satsningar och principdialoger inom alla sektorsprogram och hela det regi-
onala tillväxt- och utvecklingsarbetet 

 Effektiv kommunikation – i alla lägen måste effektiva informationsflöden nyttjas 
och marknadsföring ske av våra möjligheter som skapar en attraktiv bild av länet och 
gör länet till en naturlig, gränsöverskridande samverkanspart för många. 

 

8. Fokusområden – för förverkligandet av målen 
Fyra prioriterade fokusområden har valts för att konkretisera de övergripande målen och spin-
na en röd tråd från analysens utmaningar och nationella och EU-baserade styrdokument. Fo-
kusområdena sammanfattar angelägna satsningar under den närmaste tioårsperioden. Genom-
förandet underlättas av en metodisk användning av den nyssnämnda mobiliseringsstrategin. 
För varje fokusområde har angetts ett inriktningsmål för år 2020 och några mer direkt mätbara 
mål. I respektive områdesavsnitt och även i bilaga 3 exemplifieras – för reflektion och inspira-
tion - några konkreta idéer, insatser och insatsområden som bedöms vara i samklang med må-
len. De fyra prioriterade fokusområdena är: 
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- Människan som drivkraft  
- Kompetens som drivkraft 
- Innovationsförmåga som drivkraft  
- Tillgänglighet och infrastruktur som drivkraft 

 

 
De flesta av de avsedda insatserna inom fokusområdena kommer att genomföras inom ramen 
för olika regionala sektorsprogram och sektorsstrategier, i den övergripande kommunala ut-
vecklingsplaneringen men i en del fall också genom mer specificerade, enskilda utvecklings-
satsningar. Vid sidan om sektorsprogrammen utesluts således inte andra RUS-tillämpliga ini-
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tiativ. Länets och respektive aktörs avvägningar utifrån detta kommer till uttryck i bl.a. årliga 
handlingsprogram och årsbaserad verksamhetsplanering. 
 
Kartbilderna i analysrapportens summering, se bilaga 2, syftar till att bygga en bro mellan 
analysen och strategin för reflektion kring utvecklingsmöjligheter inom de fyra fokusområde-
na. Som grund för uppföljning och utvärdering av strategin kommer ett system med indikato-
rer att knytas till respektive insatsområde och hanteras integrerat i programgenomförandet. 
Detta system ska vara utformat utifrån ett integrerat hållbarhetsperspektiv som inkluderar in-
dikatorer, vilka även utformas för att mäta hållbar utveckling. Se vidare kapitel 9. 
 

8.1 Människan som drivkraft 
Den mänskliga drivkraften är vår mest avgörande utvecklingsresurs - att uppmärksamma, 
vårda och stimulera. Livsmiljön ger ramarna för den drivkraften och måste därför stärkas för 
att öka Västernorrlands attraktionskraft och produktivitet. Naturmiljöerna är resurser för både 
naturvärdefrämjande och ekosystemtjänster. Sammantaget innebär det att det fordras en lång 
rad mervärdeskapande insatser för bl.a. en rik och varierad natur, attraktiva och energisnåla 
bostäder, effektiva kommunikationer, bra skolor och barnomsorg, fungerande välfärds- och 
trygghetssystem och ett aktivt kultur- och fritidsliv. Gemensamma ansträngningar ska vända 
trender i frågor som ohälsa, åldrande befolkning, ineffektiva befolkningsunderlag, förlegade 
könsnormer, attityder till invandrare och invandrares kulturer, hög arbetslöshet m.m. för att nå 
strategins uppsatta mål. Åtgärder i den riktningen ska bl.a. bidra till att öka deltagandet i ar-
betslivet för både kvinnor och män, höja livskvaliteten, öka boendemiljöernas attraktivitet och 
minska ansträngningen på hälso- och sjukvårdens resurser. 
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Inriktningsmål: År 2020 har vi byggt upp konkurrenskraftiga samhällen och 
hållbara livsmiljöer över hela länet som ger hög livskvalitet och skapar fram-
tidstro, engagemang och öppenhet 
 
Insatser ska göras till 2020 så att i Västernorrland  

 har invånarna, oavsett ursprung en god livskvalitet i ett nationellt perspektiv 
 är flyttningsnettot positivt och stabilt  
 deltar befolkningen mer än riksgenomsnittet i arbete och samhällsliv 
 är IT-användningen konkurrenskraftigt främjad med små digitala klyftor bland invånare 

och företag 
 tar invånarna större del av kultur- och naturupplevelser jämfört med de flesta andra län 

 

Ambitionerna täcker väl in målen i EU 2020-strategin och motsvarande svenska mål om att 
bl.a. reducera antalet fattiga med 25 procent, minska utanförskap (<14 %) och främja social 
delaktighet. Livsmiljöperspektivet berör målen i EU att dra ned CO2-utsläpp/växthusgaser 
med 20 procent jämfört med 1992 (Sverige -40 %). 
 
Fördjupning: 
Västernorrland har mycket att vinna på att bygga upp starka förutsättningar för människor att 
kunna kombinera arbetsliv med familjeliv. En god uppväxtmiljö med gott föräldraskap är en 
viktig grund för barns och ungdomars hälsa och på längre sikt för en hållbar utveckling. Ung-
as kreativitet, engagemang och nya idéer är betydelsefulla att tillvarata. Livsmiljö handlar 
även om sociala relationer, fritid, delaktighet och trygghet. Kvinnor och män i alla åldrar be-
höver känna sig trygga såväl i utemiljöer som i sina egna hem och det är viktigt med en stark 
tillit mellan människor. Det är därtill väl känt att innovationsprocesser går snabbare i regioner 
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med ett väl utvecklat socialt kapital. Att tillvarata olika former av socialt kapital är därför be-
tydelsefullt i såväl sociala som tillväxtperspektiv. Den sociala ekonomins möjligheter i sam-
manhanget är här tydliga. En annan aspekt i detta är att vi behöver göra länet mer attraktivt 
för utrikes födda och övriga inflyttare och i samband öka insikten om mångfalden som en 
resurs för en hållbar utveckling. Grundläggande är att vi har en fungerande bostadsförsörjning 
med tillräckliga incitament på marknaden för nybebyggelse och standardutveckling. Bostads-
sociala problem och möjligheter behöver lyftas fram i attraktivitetsbygget. 
 
För att upprätthålla en god livsmiljö och lika möjligheter för deltagande i fritidsaktiviteter, 
sport och friluftsliv är det av stor betydelse att vi har en frisk och tillgänglig natur. Det är en 
förutsättning för den biologiska mångfalden och för tillgång till rekreationsmiljöer. En av de 
största utmaningarna för framtiden är miljö-, energi- och klimatfrågorna. Effekterna av dessa 
måste integreras i alla beslut för att vi ska kunna behålla och utveckla vår livsmiljö för kom-
mande generationer. Vatten är en förutsättning för allt liv, och i länet finns goda resurser för 
en bra dricksvattenförsörjning, där vi emellertid behöver skapa resurser för en långsiktig pla-
nering för ökad hållbarhet. Natur- och kulturmiljön, idrottsaktiviteter, kultur och andra upple-
velser i Västernorrland ger oss stimulans och möjligheter för framtiden. En effektiv mark-
nadsföring av länet som besöksmål är ett viktigt verktyg för att locka hit människor samtidigt 
som det stärker möjligheten för invånarna att känna sig stolta över sitt län.  
 
En god livsmiljö förutsätter ett starkt kulturliv. Kulturen berör och inspirerar individen, ut-
vecklar samhället som helhet men främjar också en konkurrenskraftig besöksnäring. Att ge 
kulturen och kulturarvet utrymme i den strategiska planeringen är därför en självklarhet. Det 
innefattar att ge förutsättningar för allas deltagande i kulturlivet i vid mening. 
 
Välfärd handlar om flickors och pojkars, kvinnors och mäns totala livsvillkor och levnadsför-
hållanden. Det inbegriper allt från en tillgänglig arbetsmarknad, en bra bostad i ett tryggt bo-
stadsområde och meningsfull fritid till kvalitet i utbildning, vård och omsorg samt goda lev-
nadsvanor. En utmaning, inte minst i Västernorrland, är att vända trenden att många samlar på 
sig mindre hälsosamma levnadsvanor, exempelvis genom övervikt, rökning och alkohol. Det 
finns en stor utmaning mänskligt och ekonomiskt i att minska utfallet av olika välfärdssjuk-
domar och därmed förbättra folkhälsan. En åldrande befolkning ställer ökade krav på valmöj-
ligheter i boende, vård och omsorg med bibehållen livskvalitet. Här finns en grogrund för nya 
former av service och näringslivsutveckling. 
 
I bilaga 3 redovisas som stöd för strategigenomförandet en rad idéexempel på initiativ och 
insatser, som har diskuterats i partnerskapet under arbetet med länsstrategin.  De finns sam-
manförda under rubriker som anger ambitionernas inriktning enligt följande: 
I 
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 Västernorrlands främjande livsmiljöer 
 Inkluderande tillväxt 
 Västernorrlands rika natur och friluftsliv 
 Mervärden genom länets kultur och kulturarv 
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8.2 Kompetens som drivkraft 
Arbetskrafts- och kompetensförsörjning är en av de viktigaste tillväxtfrågorna – för individer, 
arbetsgivare och därmed länets utveckling.  Kompetenskraven förändras kontinuerligt och blir 
särskilt tydliga vid strukturförändringar, globalisering och snabba teknikskiften. Nya jobb, 
framförallt inom tjänstesektorn, växer fram med nya kunskapsanspråk, befintliga arbeten mö-
ter förändrade utmaningar och arbeten försvinner med behov av alternativ användning av 
kompetenser. Det livslånga lärandet träder i fokus. Västernorrland behöver med samlade, pa-
rallellt verkande och flexibilitetsskapande åtgärder möta strukturförändringens och konjunktu-
rens effekter på arbetsmarknaden och utbildningssystemet. Detta är nödvändigt för att på 
längre sikt klara angelägna näringslivsomställningar, den demografiska utvecklingen, utbild-
ningsnivåer, de ungas arbetsmarknadsinträde, inflyttningsbehoven m.m. Arbetskraften måste 
vidgas och gemensamma resurser och potentialer måste synliggöras och tas tillvara. 
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Inriktningsmål: År 2020 har länet ett hållbart samverkans- och matchnings-
system som ger en effektiv arbetskrafts- och kompetenstillförsel.   
 
Insatser ska göras till 2020 så att i Västernorrland  

 har vi en matchning av utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden bland landets bästa 
 har vi en inkluderande arbetsmarknad som är fri från diskriminering och med god integration 
 har aktörerna en välfungerande strategisk samverkan i utbildningsfrågor för kompetenstill-

försel 
 har vi ett konkurrenskraftigt utbildningsutbud med hög tillgänglighet 
 har vi bra skolor som når landets utbildningspolitiska mål 
 har invånarna en eftergymnasial utbildning jämförbar med riksgenomsnittet 

Ambitionerna täcker väl in målen i EU 2020-strategin och motsvarande svenska mål om att 
höja sysselsättningsgraden(20-64 år) för kvinnor och män till 75 procent (Sverige 80 %), 
minska gymnasieavhoppen till 10 procent och öka andelen 30-34-åringar med eftergymmna-
sial utbildning till 40 procent (Sverige 40-45 %). 
 
Fördjupning: 
Västernorrland ska erbjuda en dynamisk arbetsmarknad med chans för fler att bidra till arbets-
livets konkurrenskraft och hållbara tillväxt. Länets arbetsgivare behöver goda rekryterings-
möjligheter med tillgång till rätt kompetens på rätt plats vid rätt tillfälle. Våra arbetsplatser 
ska erbjuda attraktiva miljöer med god utvecklingspotential för såväl verksamheter som en-
skilda. Klimatet behöver vara öppet och tillåtande. Kompetens kan nås genom utbildning, 
men även genom att ta tillvara informella kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper. 
Kontinuerlig kompetensutveckling måste ses i ett brett perspektiv för att relevanta utveck-
lingsbehov ska kunna fångas upp och bidra till stärkt konkurrenskraft. 
 
Fortlöpande analys av regionens unika förutsättningar för utveckling och tillväxt behövs samt 
ett nära och ökat samspel mellan parter från arbetsmarknad, näringsliv och utbildning. Det 
gäller för att utveckla förmågan att behålla och främja kompetens i samklang med regionens 
förutsättningar för utveckling och tillväxt. Ömsesidig samverkan gynnar såväl enskilda som 
aktörer för stärkt konkurrenskraft. Ett verktyg för att främja detta är den länsbaserade Kompe-
tensplattformen, med Länsstyrelsen som samordningsansvarig. På olika nivåer i utbildnings-
systemet ska kunskaper om hållbar utveckling säkras för att skapa nyfikenhet hos en välutbil-
dad arbetskraft att ta itu med framtidens utmaningar och utvecklingspotentialer.  
 
Västernorrland har en lång tradition av att ta emot inflyttade kvinnor och män från olika kul-
turer. Inflyttade företagare och arbetare från andra delar av Sverige och från andra länder har 
varit avgörande för utvecklingen. Utrikes födda är även framöver en mycket viktig resurs för 
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länets framtid. Öppenhet och acceptans för varje individs kompetens och erfarenhet blir ett 
viktigt redskap för en ömsesidig integration på arbetsmarknaden. En fungerande integration 
av unga och utrikes födda i skola och på arbetsmarknaden är en nödvändig pusselbit. En an-
nan är att ta vinnande steg för att nå den jämställda arbetsmarknaden. 
 
Många som väljer att studera i länet flyttar hit under studietiden. Vi behöver därför kunna 
erbjuda ett brett utbud av bra praktikplatser, sommarjobb, billiga och attraktiva boenden samt 
ett varierat kultur- och fritidsutbud. Under studieperioden behöver vi skapa en förankring med 
arbetsmarknaden för att öka möjligheterna till breddad kompetensrekrytering och fler yngre 
som etablerar sig i länet. De långvarigt höga nivåerna på ungdomsarbetslösheten måste brytas 
genom fokusering på att nå effektivare instegsjobb på arbetsmarknaden för ungdomar. På 
samma sätt måste tendenserna till omfattande studiemisslyckanden i grundskola och gymna-
sium (särskilt för pojkar) dämpas till rimliga, nationellt accepterade nivåer. 
 
Arbetskraftens samlade resurser måste synliggöras och tas tillvara för att nå målsättningen om 
stärkt arbetskrafts- och kompetensförsörjning för tillväxt. Individers kunskap, kompetens och 
intresse ska avgöra val av utbildning, arbete och lön framför stereotypa och traditionella före-
ställningar för att ta tillvara kvinnors och mäns hela potential. En fortsatt segregerad arbets-
marknad skapar en ekonomisk ojämställdhet, där en låg sysselsättningsgrad och lägre löneni-
vå hämmar utvecklingen.  Som exempel är den mycket låga förvärvsfrekvensen bland utrikes 
födda kvinnor viktig att förändra. 
 
I bilaga 3 redovisas som stöd för strategigenomförandet en rad idéexempel på initiativ och 
insatser, som har diskuterats under arbetet med länsstrategin. De finns sammanförda under 
rubriker som anger ambitionernas inriktning enligt följande: 
I 

 13

 

 Strategisk utbildningssamverkan 
 Den nya arbetsmarknaden 
 Ta tillvara hela arbetskraftspotentialen 
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8.3 Innovationsförmåga som drivkraft 
Betydelsen av innovation och förnyelse i näringsliv och samhälle har växt i takt med allt snab-
bare omvärldsförlopp. Länets konkurrensfördelar utgår från vår förmåga till vakenhet, initia-
tiv och strategisk samverkan mellan individer, aktörer och företag. Genom ett helhetstänk där 
vi stimulerar täta, nätverkande, pulserande och innovativa miljöer främjar vi kreativitet, mod, 
nya arbetssätt och entreprenörskap. De styrkeområden länet har – inte minst utifrån sin råva-
rubas - behöver växlas upp i profilering av såväl befintlig som ny verksamhet, där tjänstepro-
ducerande företag kompletterar traditionella affärsupplägg. Exempelvis behöver möjligheter-
na i de stora vindkraftssatsningarna (liksom industrimarkssaneringen) tas till vara brett och 
länkas till tillväxt av tillverknings- och serviceföretag i länet.  Förnyelseansträngningarna 
stärks av ett intensifierat samspel med internationell framtoning mellan forskning, utbildning, 
näringsliv och offentlig sektor – inkl. vidareutveckling av de drivande innovationsfunktioner-
na hos Mittuniversitetet och Umeå Universitet. Prioriterad inriktning för fortsatt klusterut-
veckling är att hitta bransch- och regionöverskridande synergier, tjänster och produkter – ut-
ifrån redan etablerade kluster/strategiska nätverk: 
 
Befintliga nätverk/kluster: Skogen som resurs – Number One, Framtidens Bioraffinaderi, Säker-
het/räddning (SRR), Bank/försäkring/pension (CER), Miljö-/energiteknik (Clean Tech), Digital informa-
tionsförvaltning/arkiv, Besöksnäringen 
Exempel på nya strategiska nätverk: SensorIT, Materialteknik, El-hybrid/hydraulik, Upplevelseindustrin, 
Lokal matproduktion, Logistik & transport 

 
Kreativitet och handlingskraft behöver främjas redan i tidiga åldrar hos alla, oavsett förutsätt-
ningar, kön eller ursprung. Mer hållbara stödsystem krävs eftersom Västernorrland ska stå för 
ett bra entreprenörskapsklimat, där nya idéer och forskningsresultat kan omsättas i innovatio-
ner för nya arbetstillfällen och nya företag. 
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Ambitionerna täcker väl in målen i EU 2020-strategin och motsvarande svenska mål om att 
nå 3 procent av BNP i FoU-investeringar (Sverige ca 4 %), öka andelen förnybar energi i 
slutkonsumtionen till 20 procent av energitillförseln (Sverige 49 % ) samt öka energieffektivi-
teten med 20 procent. 

Inriktningsmål: År 2020 har länet drivande samverkans- och stödstrukturer 
för ett dynamiskt entreprenörs- och innovationsklimat på hög svensk nivå. 
 
Insatser ska göras till 2020 så att Västernorrland  

 har ett entreprenörskapsklimat som är bland Sveriges bästa med ökande andelar unga 
företagare 

 utmärks av en snabb och konkurrenskraftig övergång från idéer/forskning till hållbart 
förverkligande 

 är känt för sina regionala innovationsmiljöer och utvecklingen av dynamiska nätverk 
och kluster 

 har nått kraftfulla affärsframgångar inom exempelvis en växande energi- och miljötek-
nikbransch 

 
Fördjupning: 
Framtidens framgångsrika företag och medarbetare vill ha flexibilitet, frihet, fart, relationer, 
delaktighet och utmaningar. Arbetslivet ska vara personligt och utvecklande. Som tidigare 
nämnts går innovationsprocesser snabbare i regioner med ett väl utvecklat socialt kapital: Att 
tillvarata olika former av socialt kapital är därför betydelsefullt både för invånarna och för 
länets tillväxt. Kreativitet, handlingskraft och entreprenörskap ska främjas redan i tidiga åldrar 
hos alla, oavsett resursmässiga förutsättningar eller annan bakgrund. Men det krävs utveckla-
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de och uthålliga stödstrukturer för att ta tag i de attityder och de krävande uppgifter som länet 
möter inom detta område. 
 
Västernorrland ska stå för ett bra innovationsklimat där nya idéer och forskningsresultat kan 
omsättas till innovationer som skapar nya arbetstillfällen, nya företag och som bidrar till den 
regionala konkurrenskraften. Utmaningen ligger i att inspirera företag/branscher att se sina 
tillväxtpotentialer, att utveckla sin innovationsbenägenhet och därmed lyfta sin konkurrens-
förmåga. Det handlar om att från främjande aktörer beakta och utveckla såväl utbuds- som 
efterfrågesida i bygget av stödjande strukturer. Med andra ord gäller det att främja inte bara 
olika rådgivnings- och utvecklingscentra utan också att fokusera på (ofta mjuka) stödsystem 
som kan underlätta för företag att stärka sina förutsättningar att faktiskt uppnå innovation, 
d.v.s. skapa mervärden genom förnyelse. Att förstärka sambanden däremellan är en viktig 
uppgift för måluppfyllelsen. 
 
Bland forum för att främja sådant finns de nätverk som länets prioriterade klusterområden 
representerar. Vi ska därför fortsätta arbetet med Västernorrlands redan starka klusterprofiler 
men också öppna för att samtidigt komplettera med nya strategiska nätverk och klusterinitia-
tiv med kapacitet att etablera sig och växa. Strategiskt viktigt är också att uppmärksamma 
möjligheterna i skärningen mellan olika befintliga klusterfält. För att detta ska vara möjligt 
krävs mötesplatser för strategisk samverkan inom och utom länet, där egen affärsutveckling 
och innovation är slutligt avgörande för framgång och därmed också för länets utveckling. För 
att nå sin fulla utvecklingspotential krävs att företag och andra triple-helix-aktörer hittar sam-
verkansformer och affärsuppgörelser som går över många bransch-, teknik- och geografigän-
ser. I detta innefattas självklart det internationella perspektivet, där EU som ”hemmamarknad” 
måste bli det givna marknadsperspektivet för företag i de flesta branscher. 
 
Som utgångspunkt för insatserna kan nedanstående illustration av Västernorrlands Innova-
tionssystem fungera vägledande för intressanta utvecklingsgränssnitt mellan de identifierade, 
tyngre klusterområdena i länets innovationssystem. 
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Miljöteknik
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Arkiv

Materialteknik
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Forskningscentrum / utbildningsnav

Myndigheter, ex vis Riksarkivet MKC, CSN, Bolagsverket, Försäkringskassan, SPV, Skatteverket,
Folke Bernadotte-akademin/Sandö Räddningsskola, SIDA, MSB, Tullverket, SPSM, Länsstyrelsen m fl aktörer

Science Parks: Åkroken Science Park i Sundsvall, Processum Biorefinery Initiative i Örnsköldsvik

Centrum för forskning om ek 
relationer CER

CEDIF

STC – Sensible Things that 
Communicate, Fibre Network, 
Fiber Optic Valley

Aluminiumriket/Ali

FSCN, Packaging Mid Sweden, 
DPC
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Arkivlänet

Bio Fuel Region

Design i Västernorrland/designcenter Sundsvall, 

Turism i två destinationsnav samt lokal mat. 

Risk&Crisis RC

MoEn – miljö- och energieffektivisering

Västernorrlands regionala innovationssystem
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Perspektivet hållbar utveckling innebär ett brett synsätt och insikt om helheten i samhället. 
Här krävs innovativa miljöer för att skapa en aktiv bas för utveckling av nya idéer där t.ex. de 
sociala och miljömässiga perspektiven utgör ingångar till nya affärsmöjligheter. Det finns 
exempelvis bra kundunderlag för innovationer och företagande inom både sektorn för före-
byggande och främjande folkhälsoinsatser samt inom vård- och omsorgssektorn. Ett annat 
viktigt område är besöksnäringen och de kreativa näringarna inom design, konst och kultur 
som en framtidsinriktad del av den tjänstenäring som förväntas växa och berika det ”traditio-
nella” näringslivet.   
 
Målsättning för energi- och klimatarbetet är att länet ska vara en ledande förebild för ett mo-
dernt samhälle som är miljöanpassat, byggt på förnybara resurser, och där hållbara innovativa 
näringar kan bedrivas i samklang med klimatvillkoren. Inom de gröna näringarna har Väs-
ternorrland goda möjligheter att skapa etablerade marknadsaktörer.  Här ska framtidens inno-
vativa klimat- och energilösningar utvecklas. Genom att utgå från länets potential inom de 
gröna näringarna kommer målmedvetna satsningar resultera i att nya marknader skapas och 
utvecklas. Länet ska utvecklas i nationella mått till en viktig producent och exportör av håll-
bar förnybar energi samt teknik- och systemlösningar för både allmänhet, företag och offent-
lig förvaltning. Vi ska uthålligt sträva efter utveckling av förnyelsebara råvaror och miljötek-
nik kopplat till länets jord- och skogsbruk som t ex energigrödor, biogas och lokala livsmedel. 
Att främja framväxten av strategiska nätverk mellan företag är en viktig pusselbit i detta. 
 
Utvecklingen inom IT-området går mycket fort. Framväxten av nya tjänster och produkter 
drivs av teknikutveckling och en stark efterfrågan vilket kommer att ställa krav på innovation 
och anpassning av såväl privata som offentliga aktörer. För företag ger IT möjligheter till 
ökad effektivitet och produktivitet, men även stora potentialer till affärsutveckling genom 
nya försäljningskanaler och möjligheter att nå nya marknader på ett kostnadseffektivt sätt. Vi 
måste arbeta strategiskt för att öka IT-användningen bland människor, företag och offentliga 
aktörer i länet, då det är av stor vikt för länets konkurrenskraft och förmåga till hållbar utveck-
ling. Till detta kommer de specifika framtidsmöjligheter som ligger i Västernorrlands kraft-
fulla position inom området digital informationsförvaltning (statlig och privat sektor). 
 
I bilaga 3 redovisas som stöd för strategigenomförandet en rad idéexempel på initiativ och 
insatser, som har diskuterats under arbetet med länsstrategin. De finns sammanförda under 
rubriker som anger ambitionernas inriktning enligt följande: 
I 
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 Stärkt innovations- och investeringsklimat 
 Bättre entreprenörskapsfrämjande och nyföretagande  
 Drivande kluster och innovationssystem 
 Strategisk marknadsföring av länet  
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8.4 Tillgänglighet och infrastruktur som drivkraft  
 
Västernorrland ska vara ett tilltalande län att leva och verka i och besöka! Länet ska vara at-
traktivt nationellt och internationellt för investerare, besökare, konferenser och andra aktivite-
ter. Vi behöver genomföra systemintegrerande investeringar för hållbara gods- och person-
kommunikationer som underlättar för utvecklade boendemiljöer, arbete, näringsliv och servi-
ce i länet. Inte minst måste ytterligare sammanhållna järnvägssatsningar ske såväl längs Bott-
niska korridoren som öst-västligt längs Mittbanan och Ådalsbanan också med stöd av EU:s 
TEN-T-prioriteringar. Vidare krävs att vi når en funktionell och hållbar regionförstoring mel-
lan och inom länets kommuner och angränsande län samt till den nationella och internationel-
la arenan. Kraftfulla investeringar tillsammans med en medveten samordning av bebyggelse 
och kollektivtrafik leder här till framgång, vilket kräver god samsyn och gemensamma priori-
teringar av länets offentliga och privata aktörer. En väl utvecklad IT-infrastruktur minst lik-
värdig med landet i övrigt är en nödvändig del i detta, varigenom också möjligheter skapas för 
hållbart företagande och boende i de mer glestbebyggda länsdelarna.   
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Inriktningsmål: År 2020 har vi på bred front i länet nått en konkurrenskraftig och håll-
bar tillgänglighet  
 
Insatser ska göras till 2020 så att i Västernorrland  

 finns finansierade genomförandeplaner som bygger bort de stora flaskhalsarna i regionens 
kommunikationsinfrastruktur: dubbelspår Härnösand-Gävle och utvecklad Mittbana/Ådalsbana 

 finns förutsättningar som underlättar en konkurrenskraftig flygtrafik  
 finns väl fungerande gods- och persontransporter som bidrar till en hållbar regionförstoring 
 har alla invånare och företag tillgång till en fullt utbyggd IT-infrastruktur med konkurrenskraftig 

hastighet och kvalitet  
 har privat och offentlig service en tillgänglighet och kvalitet som ökar attraktiviteten i hela länet 
 har kommunerna integrerat utvecklingsperspektiven i RUS i sina utvecklings- och översiktspla-

ner 
 

Ambitionerna täcker direkt och indirekt väl in målen i EU 2020-strategin och motsvarande 
svenska mål och här tydligast i fråga om CO2-reducering och ökad energieffektivitet. 
 
Fördjupning: 
Genom att sträva efter en ökad tillgänglighet, förbättrad infrastruktur och utvecklade person- 
och godstransporter skapar vi en funktionell och hållbar regionförstoring mellan länets kom-
muner, till angränsande län samt till den nationella och internationella arenan. Detta över-
bryggar de stora avstånden i länet och gör oss mer konkurrenskraftiga och tillgängliga regi-
onalt, nationellt och globalt. Det ger också bättre förutsättningar för lika tillgång till arbets-
marknaden genom pendling för såväl kvinnor som män. På liknande sätt är det av hög priori-
tet med investeringar i de olika typerna av bredbandsnät, andra ITC-lösningar och mobiltele-
foni för att bygga upp konkurrenskraftiga förutsättningar för stärkt företagande och boende 
över hela länet. Tillgänglighet är också en fråga om att göra anpassade planeringsinsatser för 
minskad sårbarhet i syfte att undvika utslagning av samhällets grundläggande infrastruktur 
som kommunikationsstråk, el/teleförsörjning, vatten- och avloppshantering.  
 
En kraftfull, samordnad satsning krävs de närmaste åren på kollektivtrafiken och mellan be-
byggelseutveckling och kollektivtrafik, för att vi ska uppnå de positiva utvecklingseffekter i 
Västernorrland och hela Norrland som genomförda och aviserade infrastruktursatsningar indi-
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kerar. Om framtida bebyggelseplanering sker längs utpekade kollektivtrafikstråk ökar förut-
sättningarna för en bra servicenivå i kollektivtrafiken och för ett hållbart samhälle. Dessa sats-
ningar kan ge stora positiva effekter för länet som helhet och vissa kommuner/kommundelar i 
synnerhet. En differentiering i synsättet måste dock finnas, så att strategiska boendekvaliteter 
även utanför stråken kan lyftas fram och funktionellt inkluderas i pendlingsregionerna. Vi bör 
nyttja de fördelar, som ett vidgat, realistiskt pendlingsområde medför, både för företag, hus-
håll och individer vad gäller närhet till en bättre arbetsmarknad, större kundunderlag, breddat 
handelssortiment, större utbildningsutbud och en mer varierad tillgång till natur, kultur och 
upplevelser. 
 
När vi nu gör satsningar för att täta ihop och möjliggöra till kollektivresande så kommer det 
ändå finnas områden som inte inkluderas i denna förtätning. För dessa områden – i länets 
västra delar och i kustzonen - är det fortsatt viktigt att det finns ett väl fungerande och under-
hållet vägnät, vilket kräver samsyn och dialog inte minst med nationella aktörer. Parallellt 
gäller att bredbands- och mobiltelefonnäten byggs ut över ytan för att säkra nödvändig, mo-
dern kommunikationsstandard i kvalitet med vad som gäller för landet i gemen. Detta för att 
boende, företagare och besökande i dessa bygder ska ha tillgång till väl motiverad service och 
transporter liksom även möjligheter att nå länets natur- och kulturarvsmiljöer. Vi behöver 
även utveckla och upprätthålla en hållbar infrastruktur i länets mer glesbebyggda delar som 
mer specifikt gynnar näringslivet, exempelvis för fortsatt utveckling inom de areella näringar-
na och besöksnäringen. Här krävs förstärkt dialog, samhandling och strategisk finansiering via 
såväl nationella som regionala medel. 
 
För näringslivet och närheten till den internationella arenan kommer det fortsatt att vara vik-
tigt att ha väl fungerande flygtrafik för länet som ger möjlighet till frekventa och smidiga re-
sor nationellt och internationellt. Detta är en förutsättning för många näringslivsaktörer om 
man ska säkra sin konkurrenskraft och utveckla sina affärer liksom för länet att attrahera ny 
verksamhet. Under alla omständigheter måste flygtrafiken upprätthållas så länge vi inte har 
tvåtimmarstrafik per järnväg till/från Arlanda. 
 
I bilaga 3 redovisas som stöd för strategigenomförandet en rad idéexempel på initiativ och 
insatser, som har diskuterats under arbetet med länsstrategin. De finns sammanförda under 
rubriker som anger ambitionernas inriktning enligt följande: 
I 
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 Utvecklad tillgänglighet och konkurrenskraftig infrastruktur 
 Framtidsinriktad kommunikation och IT-användning 
 Hållbar regionförstoring 
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9. Genomförandefas med uppföljning och utvärdering  

9.1 Vägledande strategiskt länspartnerskap och ansvariga aktörer 
Inom i stort sett samtliga områden handlar det praktiska utvecklingsarbetet om att nå samver-
kan och samsyn mellan en rad olika aktörer. Med gemensamma prioriteringar och samhand-
ling ökar kraften i utvecklingsarbetet betydligt.  
 
En brännpunkt för länets regionala tillväxtarbete är Länspartnerskapet, som är det samlande, 
strategiska regionala nätverket med företrädare för kommunerna och Kommunförbundet, 
Landstinget, Almi Företagspartner, Mittuniversitetet, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Till-
växtverket (ERUF/Programkontoret), Handelskammaren, Företagarna och fackliga organisa-
tioner, får ett övergripande ansvar att skapa samhandling i syfte att nå måluppfyllelse i RUS 
och dess ingående program/strategier. Landshövdingen är ordförande 
 
Länspartnerskapet fungerar som ett vägledande råd för det strategiska regionala arbetet i syfte 
att skapa en långsiktig tillväxt för länet. Länspartnerskapet blir därmed också styrgrupp för 
genomförandefasen av den regionala utvecklingsstrategin. Partnerskapet kommer i och med 
detta även att ansvara för att de regionala hållbarhets- och utvecklingsfrågorna, oavsett områ-
de, kommer in i en gemensam kontext och diskuteras på samma regionala arena. Det direkta 
genomförandeansvaret kan dock variera men ska normalt ligga operativt i organisationen för 
respektive sektorsprogram/-strategi. Helheten och de olika hållbarhetsdimensionerna utgör 
basen i byggandet av en regional plattform för tillväxtfrågorna.  
 
Under den kommande programperioden som löper mellan åren 2011-2020 kommer med störs-
ta sannolikhet beslut tas om en ny regionbildning. Det kommer troligen att innebära att nya 
aktörer blir ansvariga för regionala tillväxtfrågor, vilket är viktigt att ta hänsyn till redan i 
detta skede. Det är därför betydelsefullt att skapa en strategiskt regional plattform med arbets-
former som fungerar även när en ny huvudaktör ska ta över ansvaret för det regionala utveck-
lingsarbetet. Länspartnerskapet har en sådan funktion, kan därmed överbrygga övergången 
och på så sätt säkra ett fortsatt stabilt arbete i syfte att främja den regionala konkurrenskraften 
i länet. 
  
Länsstyrelsens utvecklingsstab kommer att vara beredande och uppföljande instans för RUS 
genom dialog och avstämning av ingående program och strategier. Till sitt stöd har utveck-
lingsstaben ett stort antal befintliga, etablerade och väl fungerande nätverk, styrgrupper och 
rådsfunktioner, som på olika sätt kan bidra till att tids- och kostnadseffektivt implementera 
RUS i dess genomförandefas. Exempel på sådana forum är Partnerskapet för landsbygdspro-
grammet och det regionala serviceprogrammet, Länsledningsgruppen för jämställdhet, Part-
nerskapet för RÖK (Regional överenskommelse för introduktion och integration), Sekom Y, 
etc. 
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9.2 Sektorsprogram och regionala strategier 
Genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin sker främst genom insatser inom olika 
regionala sektorsprogram och övergripande strategier som finns inom särskilda områden, se 
bilden nedan.  
 
 

 
 

 
Energi- och 

klimatstrategi  
2008-2013 

 
Kulturarv i 
utveckling 
2011-2015 

 
Regional 

Transportplan  
2010-2021 

Regionalt  
tillväxtprogram 

(RTP) 
2008-2013 

FUNK-Y 
Länsprogram för 
kreativa näringar 

2008- 

 
Arena landsbygd 

2007-2013 
 

 
Utvecklingsstrategi 
för besöksnäringen 

2008-2013 

 
Regionalt  

serviceprogram 
2010-2013 

Regional utvecklingsstrategi
2011-2020 

Övriga program: IT-strategi, RÖK, Internat.
överensk. Trafikförsörjningsprogram, m.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utöver de ovanstående nämnda regionala sektorsprogram och strategier finns ytterligare regi-
onala styrdokument som exempelvis Överenskommelse om internationellt samarbete, Regio-
nal överenskommelse för introduktion och integration och IT-strategi för Västernorrlands län. 
Strategiska riktlinjer baserade på länets strategidokument sammanfattas också bland annat i 
EU-relaterade Strukturfondsprogrammet, Socialfondsprogrammet och Landsbygdsprogram-
met. Avseende jämställdhet, miljö och natur styrs arbetet av både nationella och regionala 
mål- och styrdokument som integreras i ordinarie verksamhetsområden. 
 
Där specifika program eller strategier inte finns kommer särskilda och mer avgränsade sats-
ningar att genomföras inom befintliga aktörers genomförandenivåer. Insatser kommer även att 
ske inom och mellan olika kommuner samt genom andra viktiga aktörer inom näringslivet, 
det civila samhällets organisationer och andra myndigheter som kommer att göra särskilda 
åtaganden under programperioden. Länspartnerskapet ansvarar för att initiera kompletterande 
programskrivningar, om så behövs. 
 
En förstärkt konstruktiv samsyn och redan etablerad samverkan mellan olika aktörer ger oss 
förutsättningar att nå målen. RUS och sektorsprogrammen som gemensamma regionala priori-
teringsgrunder ökar kraften i ansträngningarna betydligt. En annan framgångsfaktor är att 
länsstyrelsen tillsammans med andra organ utgör det strategiska ledarskapet med den sam-
handlingskraft som detta innebär. Detta tydliggörs ytterligare när länets kommuner, landsting-
et och andra organisationer under strategiperioden successivt tar ställning till hur RUS-
riktlinjerna ska tillämpas hos respektive sådan organisation. För att öka samordningen och 
underlätta konkretiseringen av dessa processer och verksamhetsplaner kommer årliga hand-
lingsprogram för RUS-förverkligandet att tas fram på länsgemensam basis. 
 
För att uppnå visionen och målen i denna strategi krävs ett långsiktigt, hållbart och strategiskt 
utvecklingsarbete. Den regionala utvecklingsstrategin ska vara utgångspunkten för alla som 
arbetar med att utveckla länet på olika sätt. Tillsammans gör vi gemensamma vägval för att 
åstadkomma visionen fram till 2020. Det är helheten av aktörer, individer, processer, program 
och verksamheter som påverkar utvecklingen. 
  

 20
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9.3 Uppföljning och utvärdering för ett lärande strategiarbete 
 
Uppföljningen av RUS:s målinriktning och dess fullföljande i strategigenomförandet ska ske 
med fokus på dels den egentliga RUS-strukturen, dels de befintliga sektorsprogrammen. Ett 
kvalitativt målförverkligande fordrar dels insatser som är i god överensstämmelse med målens 
angivna ambitioner, dels att det finns ett uppföljningssystem för successivt och långsiktigt 
lärande. Hur omvärldsfaktorer ändrar förutsättningarna för insatserna och målens giltighet är 
också viktigt att ta hänsyn till.  
 
Uppföljningen underlättas av väl formulerade och förankrade mål, tydliga planer för genom-
förandet av RUS, konsekvent uppföljning av resultat och effekter samt utvärdering av insatser 
och arbetsprocesser. Erfarenheterna från den samlade uppföljningsverksamheten ger oss möj-
lighet till förbättringar i utvecklingsstrategins genomförande. 
 
Parallellt med genomförandeprocesserna ska ett fortlöpande, systematiskt lärandearbete ske. 
Det handlar om ett effektivt utbyte av informationsunderlag mellan olika aktörer och enkla 
uppföljningsrutiner men i vissa fall om mer avancerad utvärderingsmetodik och informations-
insamling. I länsstrategins relativt allmänt hållna riktlinjer ligger en naturlig svårighet att 
många mål inte är direkt mät- eller enkelt utvärderingsbara och att insatsriktlinjerna är av 
motsvarande karaktär. Uppföljningen måste därför ta höjd för detta bl.a. via framtagande av 
bra indikatorer som kan spegla utvecklingen. 
 
Till detta kommer sedan att i partnerskapet och i berörda organisationer i samklang med ge-
nomförandeprocesserna utveckla formerna för det lyhörda och faktiska lärandet - som har att 
göra med hur resultaten från uppföljningar och utvärderingar sprids, vilka dialogytor mellan 
olika aktörer som etableras och hur kunskapsunderlag får påverka nya beslut och målformule-
ringar. Utmaningen handlar om att på ett effektivt (systematiskt) sätt tillgängliggöra informa-
tion och erfarenheter och lyfta in detta för kunskapsbyggande i olika organisationer och nät-
verk. I första hand gäller det att utnyttja befintliga mötesplatser med redan uppbyggd mental 
och yttre infrastruktur, i andra att komplettera med nya, som kan främja kunskapssyftet. 
 
För att kunna mäta om den utveckling som sker i länet är hållbar behöver för hållbarhetsper-
spektiven lämpliga metoder tillämpas och utvecklas för att analysera och styra arbetet. Ska vi 
kunna visa att utvecklingen går i hållbar riktning bör tendensen för samtliga utvalda mätvari-
abler i grunden vara positiv.  
 
Bevakningen i partnerskapet och ansvariga organ av länsstrategins måluppfyllelse bör utgå 
från olika perspektiv med varierande metoder och underlag för att bli verkningsfull:  
  
Genomförandet: Det bör i det regionala tillväxtarbetet klargöras vilka satsningar som är läns-
strategikopplade, hur specifika genomförandeprogram ansluter till strategin och i vilken ut-
sträckning olika parter medverkar.  
 
Arbetsformerna: Strategigenomförandets organisation och arbetsprocess inkl. årliga hand-
lingsplaner ska utvärderas.  
 
Mekanismerna för utveckling/tillväxt: Tydliggörande av hur och varför olika satsningar för-
väntas leda och/eller leder till avsedda resultat och effekter.  
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Hållbarhetsaspekterna: Det ska kunna visas hur olika satsningar motiveras och mobiliseras 
genom hållbarhetsperspektivet och bidrar till en hållbar utveckling och tillväxt. För detta 
krävs variabler i var och en av de tre dimensionerna (ekonomiskt, socialt, ekologiskt) med 
tillhörande indikatorer. (Exempelvis mäter vi miljöperspektivet genom uppföljning av miljö-
mål och miljökvalitetsnormer.)  
 
Omvärldsbevakningen: Att en systematik i insamling, spridning och återkoppling av om-
världsinformation säkras.  
 
Uppföljning är en fråga om att definiera relevanta observerbara mått på effekter och resultat. 
Men den innebär också rutiner för sammanställning, redovisning och rapportering av dessa. 
Uppföljningen kommer att bestå av löpande sammanställningar av de mått som kan preciseras 
bland strategins uppsatta mål. Komplettering med ett antal indikatorer kommer att ske för att 
få mer fullständiga underlag för analys av utvecklingen.  
 
Utvärdering ska utmynna i värdeomdömen om måluppfyllelsen. Det är viktigt att den samlade 
länsstrategiprocessen blir föremål för utvärdering, eventuellt genom följeforskning. En sådan 
granskning måste ske under hela programperioden, och ska initiera lärandeprocesser inom 
strategiarbetet genom den återkoppling som skapas. Återkopplingarna ska innehålla värdeom-
dömen om arbetsformer, aktiviteter och projekt. De kommer att kunna initiera korrigeringar 
och förbättringar i strategigenomförandets arbetsprocesser. 
 
Den närmare utformningen av uppföljning och utvärdering i RUS kommer att integreras med 
den Lärandeplan för länets regionala tillväxtarbete som utarbetades av länsstyrelsen till mars 
2011 och som successivt ska revideras i takt med hur strategiarbetet fortlöper. Några av håll-
punkterna för den fortsatta verksamheten är följande. 
 
Länspartnerskapet har ett ansvar att bedöma hur strategin fungerar som vägledning för det 
regionala utvecklingsarbetet, att initiera uppföljningar och relevanta kunskapsunderlag för 
detta och vid behov förorda beslut om korrigeringar i strategi och arbetsinriktning.  
Länsstyrelsens utvecklingsstab (och ytterst länsledningen) har ett ansvar att organisera läran-
desystemet kring RUS och samordna detta med det bredare, länsstrategikopplade regionala 
tillväxtarbetet i länet. Ett sådant upplägg bör preciseras i termer av:  
  

 Uppföljningsagendor, arbetsgrupper, indikatorlistor, mötesformer, etc.  
 Rapport- och dokumentation som sammanfattar resultat av analyser, uppföljningar och 

utvärderingar.  
 En kommunikationsstrategi för den utåtriktade delen av lärprocessen, bl.a. via dialog-

ytor och webblösningar som exempelvis en länsgemensam kunskapsnod/tankesmedja 
(PolicYnet). 

 Öppenhet för analys- och lärandearbete som genomförs i andra regioner, på nationell 
och internationell nivå.  

 
Lärandeplanen rullas i tvåårsperioder, för närvarande med start åren 2011-2012. Det är lämp-
ligt att det detaljerade lärandearbetet för RUS följer detta schema och i övrigt samordnas med 
de avsedda årliga handlingsplanerna för själva RUS-genomförandet. Initialt är det viktigt att 
strukturen för lärandearbetet tydliggörs, att målindikatorer preciseras och att resursfrågor lö-
ses. 
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Bilaga 1 

Regional analysrapport  

Västernorrlands framtid – vad kan vi veta om den? 

Inledning 
 
Det egentligen trösterika svaret på frågan i rubriken är att vi inte kan veta hur det blir. Men 
genom att förlänga blicken både bakåt i historien och ut i omvärlden kan vi skaffa oss förförs-
tåelse för hur olika skeenden kan inverka på hur vi förhåller oss till vår framtid. Vi behöver 
kunskap om våra styrkor både i form av resurser och kompetens för att kunna uppnå hållbar 
utveckling och tillväxt. 
 
I det här analysdokumentet berör vi några av de interna och externa förhållanden som kan 
antas vara avgörande för hur Västernorrland ska utvecklas de närmaste tio åren. På basis av 
detta formulerar vi några summerande utmaningar, som ska ge underlag för fortsatta ställ-
ningstaganden om strategiska mål och framtida insatser i det regionala tillväxtarbetet. 
 
En utgångspunkt har varit att i stor utsträckning nyttja befintlig statistik och information 
lokalt, regionalt, nationellt och internationellt och ur det utveckla nya insikter om länet och 
närliggande regioner. Som komplement till analysrapporten finns en fördjupande analysbilaga 
där mer detaljerad information om olika utvecklingstendenser och variabler finns.  
 
Det är viktigt att understryka att analysen syftar på den region som Västernorrlands län i dag 
representerar oberoende av eventuell framtida regionstruktur. För framtiden får inte region-
frågan begränsa synsätt, prioriteringar och handlingsmöjligheter. Länet är i behov av att arbe-
ta utifrån en gemensam regional utvecklingsstrategi oavsett hur regionfrågan löses i syfte att 
utnyttja länets förutsättningar och tillgångar för hållbar utveckling.  
 
Utifrån den samlande omvärldsanalysen kan några huvudlinjer i Västernorrlands utvecklings-
förutsättningar identifieras. De är summerade ur de olika analysavsnitt som presenteras i do-
kumentet och kan formuleras som tre övergripande utmaningar: 
 
 
Ökad tillgänglighet:  
I en snabbt föränderlig värld har länet genom sitt geografiska läge mitt i Norden och mitt i 
Sverige stora potentialer att utveckla goda kommunikationer till och från länet gällande ett 
storregionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Det gäller även att nyttja de fördelar 
som ortsstrukturen ger inför framtiden för att skapa en hållbar regionförstoring med tillgäng-
lighet inom många olika områden.  
 
 
Stärkt innovationsförmåga: 
Det finns en inneboende förnyelsevilja och utvecklingskraft i företag, våra starka kluster och i 
samhället i stort som vi behöver finna sätt att omsätta fullt ut. Länets traditionella närings-
struktur behöver korsas med nya näringsfält och sammanfogas med förnyelsekrafter för ett 
drivande och tillåtande entreprenörskaps- och investeringsklimat. En utvecklad samverkan för 
arbetskrafts- och kompetenstillförsel behövs tillsammans med att vi tillvaratar hela arbetskraf-
tens potential för att skapa en attraktiv och dynamisk arbetsmarknad. 
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Positiv befolkningstillväxt: 
De demografiska förhållandena i länet kombinerat med en tydligt ökad urbanisering skapar 
behov av ett trendbrott för att uppnå en jämnare balans i åldersfördelningen. Detta kan vi göra 
genom att fullt ut tillvarata positiva inflyttningsnetton, inte minst ifråga om utrikes födda. 
Främjande insatser behövs för att höja livskvaliteten, bidra till ökad sysselsättningsnivå och 
högre medelålder för både kvinnor och män.     
 

Var finns vi? 
Västernorrland är invävt i ett brett europeiskt och nordskandinaviskt sammanhang, väl integ-
rerat i det transregionala samspelet utifrån sin geografi mitt i Norden och mitt i Sverige. Här 
finns fördelar i en förhållandevis välhållen natur- och livsmiljö. Men utvecklingen har lett till 
en markerad koncentration av landets befolkning till storstadsregionerna och med Västernorr-
land som sydlig utpost i den landshalva som delar utmaningen att endast ha en knapp tiondel 
av landets befolkning. Västernorrland har möjlighet att mobilisera styrkor, där länets geogra-
fiska mellanläge utnyttjas i ett storregionalt perspektiv i samspel med EU:s ambitioner om en 
utvecklad Östersjöregion och utvecklade kommunikationsstråk längs den Bottniska Korrido-
ren. De nära funktionella sambanden inom denna med grannlänen Gävleborg, Jämtland och 
Västerbotten har på senare år stärkts genom såväl näringslivs- och organisationssamarbete 
som infrastruktursatsningar.   
 
Västernorrland är en till ytan stor region som är uppbyggd av kontakter längs älvdalar och 
kust och karaktäriseras av en flerkärning, heterogen ortsstruktur och ”bandbebyggelse”. Länet 
har med sina cirka 243 000 invånare knappt tre procent av landets befolkning. Av landytan 
upptar Västernorrland 5,3 procent. Det motsvarar 11,2 invånare per km2 mot 22,6 för riket. 
Ångermanlandskusten har en befolkningstäthet ungefär som riksnivån medan Sunds-
vall/Timrå har drygt 28.  
 
Den regionala ekonomin har som de norra länen i övrigt sin huvudsakliga bas i råvaruresurser 
som jord, skog och vattenkraft och förklarar i mycket hur bebyggelsen anpassat sig till de 
naturgivna omständigheterna. En mycket snabb teknikutveckling och globaliseringsprocess de 
senaste decennierna har ändrat tyngdpunkten i ekonomin mot allt mer tjänsteinslag i produk-
ter och i kunskapsbaserad tjänsteproduktion. Betydelsen av befolkningstäthet har därmed ökat 
och vi måste bl.a. utnyttja de fördelar som ortsstrukturen ger oss inför framtiden: Bandbebyg-
gelse skapar underlag för stärkta kommunikationer, flerkärnigheten ger varierat utbud av goda 
boendekvaliteter och volymen 125 000 invånare inom 45 minuters bilresa från Sundsvalls 
centrum är bland de högsta i norra Sverige etc.  
 
Utmaning:  
 

 Utnyttja länets centrala läge i Norden och samtidigt vända problemen med det glesa 
bebyggelsemönstret till en styrka 

 Utveckla den internationella samverkan, exempelvis via Östersjösamarbetet 
 
 

Befolkningsunderlag och demografi 
Den demografiska utvecklingen gör att vi står inför en historisk generationsväxling i hela 
samhället under den närmaste tiden. Med höga äldreandelar och (förhoppningsvis) fortsatt 
höga födelsetal finns risk för en mycket hög försörjningsbörda för länets aktiva befolkning, 
vilket kan ge upphov till ekonomiska obalanser och välfärdsförluster. Vissa delar av länet har 
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drabbats hårt av utflyttning medan andra bara har växt marginellt i förhållande till andra jäm-
förbara regioner. Det är utrikes inflyttare som bidrar till positiva inflyttningssiffror medan 
länet i dagsläget inte attraherar tillräckligt med inflyttare från andra delar av landet. En ökad 
invandring samt ett stabilt mottagande av flyktingar i länets kommuner för goda möjligheter 
till etablering i länet är därför en viktig faktor för möjlig framtida befolkningsökning. Det 
finns påvisade samband mellan ekonomisk tillväxt och regioners förmåga att attrahera och 
sysselsätta kvinnor. En kraftfull ökning av kvinnor och män i åldersgruppen upp till 44 år 
kommer att behövas för en bättre åldersbalans och utveckling i länet. 
 
En framskrivning av länets befolkning från 2010 och fram till och med 2020 visar att länet 
kommer att minska med omkring 4 000 personer om nuvarande trender inte vänder. Ifall Väs-
ternorrland ska lyckas behålla sin folkmängd på cirka 243 000 invånare till och med år 2020 
fordras en nettoinflyttning på cirka 500 personer per år. Om länet ska lyckas öka sin befolk-
ning exempelvis till 250 000 invånare år 2020 medför det att nettoinflyttningen måste öka till 
omkring 1 150 personer per år.  
 
Utmaning:   
 

 Vända Västernorrlands neråtgående befolkningsutveckling för en hållbar åldersstruk-
tur och fler invånare i barnafödande ålder 

 

Livsmiljö och folkhälsa 
En livsmiljö som är attraktiv och tilltalar många människor är strategiskt avgörande för orters 
och regioners framtid. Att vara delaktig i det samhälle man lever i har stor betydelse för det 
som utgör grunden för social välfärd och jämlik hälsa. Generellt sett bor västernorrlänningar-
na bra och anser sig må bra, i ett tryggt län. Men länets män lever kortast i hela landet och 
länets kvinnor näst kortast så det finns stora förbättringspotentialer vad gäller förebyggande 
åtgärder för folkhälsan. De positiva tendenserna i ohälsotalens utveckling måste stärkas för att 
länet ska kunna närma sig riksgenomsnitt. Skillnaderna i sysselsättningsgrad och inkomstnivå 
är stora vad gäller kvinnor och män, mellan utrikes födda och födda i Sverige och mellan oli-
ka orter i länet. Västernorrland har ändå en mindre spridning mellan låg- och höginkomsttaga-
re och mellan kvinnors och mäns inkomster än riket i genomsnitt. Obalanser i utbildning, ål-
dersstruktur, boende och arbetsliv, som identifierats i analysen, riskerar att leda till geografis-
ka och sociala skillnader och därmed till minskad samhällsförankring och bristande resursmo-
bilisering. Länet har i många avseenden ett gott jämställdhetsläge som bör kunna ses som en 
tillväxtstyrka för ekonomisk och social utveckling, hälsa och välbefinnande. 
 
Efterfrågan på och utbud av bostäder är ojämn i länet. Genomsnittspriser för småhusfastighe-
ter ligger lågt i jämförelse med riket och prisutvecklingen senaste året var lägre än riksgenom-
snittet. En hållbar tendens i länet vore ett bostadsbyggande och en prisutveckling som åter-
speglar en regional och lokal tillväxt i paritet med riksvärden. Västernorrland är däremot ett 
av de län som per capita satsar mest på kultur, vilket är en viktig attraktivitetshöjande faktor. 
Många länsbor har enligt undersökningar ett tydligt intresse för historia och tycker att det är 
viktigt att känna till länets och sin hembygds historia, utveckling och kultur vilket stärker 
identifieringen med länet och hemtrakten.  
 

Utmaning: 

 Få fler att etablera sig i länet efter in- eller återflyttning 
 Synliggöra och utveckla länets miljö-, kultur-, kulturmiljö- och boendekvaliteter 
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 Utnyttja Västernorrlands i många avseenden goda jämställdhetsläge för en hållbar, in-
kluderande tillväxt och överbrygga sociala och geografiska skillnader 

 Förbättra folkhälsan genomgripande i alla befolkningsgrupper 
 

Miljö och naturresurser 
Naturen är och har under lång tid varit en betydande resurs i Västernorrland, som känneteck-
nas av höga natur- och kulturmiljövärden. Naturen är mycket vacker och domineras av land-
skapets särdrag, med de skogsbeklädda platåerna, de stora älvarna och den flikiga, branta kus-
ten som har gett unika förutsättningar för länets utveckling. På detta vilar basindustrin men 
även framtidsnäringar kopplade till uthålliga råvaruresurser, energieffektivisering, miljötek-
nik, turism och upplevelser. Höga Kusten med sitt världsarv är en särpräglad naturtillgång att 
både bevara och utveckla. För kvinnor och män som bor i länet är kultur- och naturmiljön 
viktig och en källa till rekreation och kunskap om det förflutna. Natur- och kulturmiljöns 
skydd och tillgänglighet är därför en välfärdsfråga av rang. 
 
En lång industrihistoria har medfört arbete med att identifiera och åtgärda många förorenade 
områden. Denna utveckling har lett till nya kunskaper och växande branscher inom miljötek-
nikområdet. Västernorrlands grundvattentillgångar är mycket goda, sett både till kvalitet och 
till kvantitet, vilket kan vara en utvecklingspotential för länet. Några av de största klimatför-
ändringarna i Sverige har uppmätts längs Norrlandskusten, där medeltemperaturen har ökat 
med 2,2 grader på bara några decennier. Effekterna av ett förändrat klimat kräver förebyggan-
de insatser kopplat till att anpassa bl.a. byggnader och infrastruktur men ger även möjligheter 
att ta tillvara positiva effekter av klimatförändringen som exempelvis längre växtsäsong och 
nya grödor. 
 
Utmaning:  
 

 Minska klimatpåverkan genom energiomställning och energieffektivisering samt han-
tera följderna av ett förändrat klimat och tillvarata positiva effekter av klimatföränd-
ringen 

 Stärka och skydda tillgängligheten till natur- och kulturvärden för fritidsliv och turism 
 Utveckla arbetet med att skapa en giftfri miljö särskilt från tidigare industriell verk-

samhet  
 Fortsatt utveckling av hållbara teknik-, system- och affärslösningar med framåtsyftan-

de energi- och miljöfokus 
 

Rörlighet – tillgänglighet - flexibilitet 
Omvärldens förändringstakt ställer nu och allt mer i framtiden krav på att underlätta nödvän-
diga, snabba omställningar i samhället. Nyckelfrågan för Västernorrlands bygder handlar om 
att förstå hur vi utifrån vår plats i världen, vår glesa bebyggelsestruktur och befolkningsbas 
samt vår närmiljö kan stödja flexibilitet och förbättra tillgängligheten så att länets hållbara 
tillväxt stärks inför framtiden. Analysen har tydliggjort en lång rad rörlighets- och dynamik-
förhållanden där vi har klarlagda utmaningar men också en del bra förutsättningar.  
 
Västernorrland lämnar stora bidrag till landets produktion i förhållande till sitt tillgänglighets-
läge jämfört med regioner i söder med effektivare kontaktmönster. Länets splittrade ortsstruk-
tur uppvägs delvis av en högre andel av befolkningen i större tätorter och lägre i glesbygd 
jämfört med Norrlandsgenomsnitt och med en betydande tyngdpunkt i Sundsvallsområdet 
som en av Norrlands största arbets- och bostadsmarknader. Den för serviceförsörjningen och 
för företagen viktiga tillgången till IT-nät haltar inom betydande delar av länets inland trots 
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hyggliga snittvärden totalt för länet. Den framtidsviktiga tekniken med fiber-LAN är klart 
sämre utbyggd än i t.ex. grannlänet Västerbotten. Noteras kan att företagen fortfarande är 
sämre än hushållen att använda IT och IT-kommunikation, vilket givetvis är en konkurrens-
nackdel. 
 
Västernorrland liksom övriga Norrlandslän har sämre pendlingsförutsättningar än södra Sve-
rige och har ännu inte utvecklat större och tåligare arbetsmarknadsregioner. Men pågående 
investeringar i Botniabanetråket, längs Mittbanan och E4 Syd i Sundsvall ökar potentialerna 
för resor och tillväxt inom länet och över länsgränserna i norr, söder och väster. Studier visar 
klara tillväxtmöjligheter om det sker ett anpassat och hållbarhetsinriktat samhällsbyggande i 
berörda orter, som då också måste hantera kvinnors och mäns olika rörelsemönster. En sådan 
regionförstoring förefaller nödvändig om de genom generationsskiftena prognostiserade oba-
lanstalen på arbetsmarknaden ska kunna reduceras. Länet tillhör de fem län med sämst balans-
tal i landet utifrån ett tillskott på 32 000 ungdomar och åldersavgångar på 47 000 personer till 
2025. Det innebär än högre krav på nettoinflyttning och att de senaste årens inflyttningsun-
derskott i förhållande till andra landsdelar måste ändras samtidigt som inflyttningen från ut-
landet fortsätter ligga högt. Flyttningsunderskotten är störst mot Stockholm, Uppsala och Ös-
tergötland, vilket pekar på betydelsen av att stimulera återflyttning bland 25-35-åringar utifrån 
de positiva möjligheter som genomförda attitydenkäter visar.  
 
Utmaning: Skapa anpassade insatser för en konkurrenskraftig och hållbar tillgänglighet med 
utgångspunkt i vårt ”glesa utgångsläge” genom att: 
 

 Utveckla attraktiva bostadsmarknader och funktionella lokala och regionala arbets-
marknader 

 Tillvarata regionförstoringens potentialer och uppnå uthålliga servicelösningar och 
kommunikationssystem i olika delar av länet 

 Stabilisera flyktingmottagandet och attrahera inrikes och utrikes inflyttning genom 
goda etableringsmöjligheter  

 

Kommunikationer 
Ostkust- och Botinabanestråket länkar samman länets kuststäder, men restiderna är än så 
länge för långa för att tillåta rimlig dagspendling. Järnvägen uppvisar mycket stora flöden - 
med Europamått mätt - av gods från norra Norrland och söderut. Järnvägen Gävle-
Sundsvall/Härnösand har redan i dag stora kapacitets- och hastighetsproblem. Det förbätt-
ringsarbete med mötesplatser, resecentra, pendlarparkeringar etc. som pågår räcker inte utan 
ett dubbelspår Gävle-Sundsvall/Härnösand krävs med hänsyn till prognostiserade trafikmäng-
der.  
 
Mittbanan/Meråkersbanan i öst-västlig riktning har låg hastighetsstandard men med potential 
att ta över en hel del av E14-trafikens höga flöden av gods och persontransporter via nödvän-
diga investeringar. E14 har särskilt dålig standard strax väster om Sundsvalls tätort. De största 
flaskhalsarna på riksväg E4 är genom Sundsvall (där nyinvesteringar nu påbörjats), Härnö-
sand och Örnsköldsvik, som alla är samhällsekonomiskt lönsamma att åtgärda. Tungt vägande 
skäl för bärighetsupprustning av lågtrafikerade inlandsvägar finns i dessa vägars betydelse för 
den exportintensiva skogsindustrin. Också med tanke på ett fortsatt stort bilberoende för hus-
håll och företag i merparten av länet behövs kloka investeringar som underlättar tillgänglighet 
och hållbarhet. 
  
Sjöfarten svarar för 60 procent av godstransporterna till/från länet, men här finns ett obalans-
problem genom mindre sjöburen import, där containerisering av gods i nordlig riktning skulle 
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möjliggöra att man utnyttjade tomgående tonnage i stället för landtransport.  Hamnstrukturen 
skulle då kräva ökat samarbete mellan länets hamnar och den planerade kombiterminalen i 
Tunadal, Sundsvall (och eventuellt tillkommande sådana). Trafikflyget har cirka en halv mil-
jon passagerare vid länets tre flygplatser och har under överskådlig tid strategisk betydelse för 
exportindustrin och tjänstesektorn. Utan ett dubbelspår längs järnvägen Härnösand-Gävle 
finns inte skäl att nedprioritera flygplatserna – något som de facto påbörjats när staten inte 
prioriterat någon av länets flygplatser utan nu överlåter ansvaret till länet och kommunerna. 
 
Tillgången på bredbandskommunikation är en central komponent för landets och länets kon-
kurrenskraft och hållbara utveckling. Statsmakterna har därför slagit fast att Sverige ska ha 
bredband i världsklass så att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha bredbandstillgång 
om minst 100 Mbit/s år 2020 och 55 procent redan 2015. Tillgänglig statistik över bred-
bandstäckningen visar att Västernorrland redan i dag har att ta igen jämfört med både riket 
och grannlän bl.a. genom en mer svårhanterad geografi. Utgångspunkten 2009 var att av hus-
hållen i tätbebyggelse har 62 procent och i glesbebyggelse 8 procent tillgång till hastigheten 
>50Mbit/s, vilket kan jämföras med Västerbottens 90 respektive 40 procent (riket 65 procent 
respektive 9 procent). 
 
 
Utmaning:  
  

 Säkerställa finansiella lösningar utifrån våra regionala investeringsbehov 
 Nyttja infrastrukturen bättre genom att undanröja underkapacitets- och bärighets-

problem i kommunikationssystemen 
 Anpassa våra kommunikationer i hållbar riktning, där vårt stora bilberoende får 

motivera väginvesteringar, miljövänligare fordon, smart trafikering och sam-
brukslösningar 

 

Regionala innovationssystem och innovationsstödssystem 
Från tidig ålder behöver vi mer än vad som görs i länet i dag inspirera och ge utrymme för 
flickors och pojkars kreativitet och påhittighet. Detta då förmågan till förnyelse och anpass-
ning är avgörande för Västernorrlands konkurrenskraft och framgång. Det gäller inom alla 
samhällsområden och handlar i grunden om hur nya kunskaper kan omvandlas till ett produ-
cerat mervärde – hur företag och samhälle i en konkurrensutsatt, föränderlig omgivning kan 
överleva, utvecklas och skapa värden genom att inse och ta tag i sina tillväxtpotentialer. Till-
gänglig litteratur visar att hur vi i framtiden väljer att organisera oss från strategiska nätverk 
till kluster och till sammanhållna regionala innovationssystem i stor utsträckning kommer att 
avgöra vår konkurrenskraft.  

 

Tyngdpunkten i Västernorrlands tongivande innovationssystem ligger i processindustrins 
strukturer utifrån den dominans som funnits och finns i länet baserat på skogsråvara och el-
kraft (”Skogen som resurs”). Efterhand har de till denna kärna kopplade underleverantörssy-
stemen utvecklats till emellanåt världsledande specialistnätverk inom en lång rad områden 
som styr- och reglerteknik, miljö- och hållbar energiteknik, drift- och underhåll, etc. Universi-
teten och övriga samhällsfunktioner bidrar substantiellt. Intressant är att motsvarande ”tunga 
drifter” tillsammans med anpassade underleverantörsföretag också finns inom tjänsteproduk-
tionen främst via de stora IT-baserade verksamheterna i Sundsvallsområdet inom statliga verk 
och skogsindustrins stödfunktioner. Samverkansmönstren är redan många och kan framöver 
stärkas än mer genom utveckling av innovativa miljöer och fortsatt, systematiskt stöd av de 
strategiska nätverkens samverkansprocesser. De nätverk och kluster som senare år utvecklats 
tydligast är Processum – Framtidens Bioraffinaderi, Fibre Network/FSCN (Skogen som 
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resurs), Packaging Mid Sweden (Skogen som resurs), Safety and Rescue Region (SRR), 
Bank-Försäkring-Pension (CER) och Besöksnäringen via två destinationssatsningar. 

 

Nationella och internationella mätningar av den regionala innovationsförmågan pekar på att vi 
måste komplettera detta regionala innovationssystem med medvetna, stödjande insatser inom 
en lång rad områden, inte minst i främjandet av entreprenörskap och affärsutveckling. En viss 
förbättring av tillgängliga stödstrukturer har skett senare år, men allt för mycket är baserat på 
mindre hållbara, projektbegränsade lösningar. Här finns förbättringsbehov i stabiliserande 
riktning. Att uppbyggnad av nya stödjande system ger effekt visas av att länet gjort framsteg 
bl.a. i frekvensen av nystartade och överlevande företag, attityder till entreprenörskap hos 
såväl kvinnor som män, stimulansen av produktutveckling och patentansökningar och en ökad 
tillförsel av riskkapital. 

 
Utmaning: 
 

 Tydliggöra och stärka länets klusterprofiler som regionalt innovationssystem 
 Komplettera med nya strategiska nätverk och klusterinitiativ med utvecklingsförmåga 
 Ta tillvara den inneboende förnyelseviljan hos människor, företag, forskning och of-

fentlig sektor  
 Effektivisera stödformerna för stärkt näringslivsklimat, breddat nyföretagande, förbätt-

rat entreprenörskapsfrämjande och regionanpassade finansieringsmekanismer 
 Vidareutveckla stödsystem för produkt- och tjänsteutveckling i Sverigetopp 

 

Näringsliv och företag 
Efter 90-talets krisår, har det skett en väsentlig effektivisering inom länets industri samtidigt 
som tjänsteproduktionen har fått allt större betydelse. Från mitten av 00-talet ökade syssel-
sättningstillväxten inom företagsinriktade tjänster mer än riksgenomsnittet medan den samla-
de branschsysselsättningen i länet ökade svagt. Den positiva tendensen bröts av den globala 
finanskrisens verkningar, som slog hårt mot länets näringsliv innan en vändning började 
skymta hösten 2010. En delförklaring till en tyngre problembild än riket är näringsstrukturen, 
där utvecklingen i växande industri- och tjänstebranscher inte förmår täcka nedgången i de 
krympande segmenten. Vidare förklaring för länet är ett obefintligt sysselsättningstillskott 
från offentlig sektor, kvarstående traditionellt könsuppdelad arbetsmarknad och klart lägre 
tillväxtbidrag från den växande privata tjänstesektorn än i riket men framförallt i storstadsom-
rådena. Sett till storleksfördelningen bland länets företag finns inga markanta avvikelser från 
landet i övrigt. Strukturförändringen under perioden 2004-2008 förklaras till ca tio procent av 
skillnader till riksutvecklingen vad gäller branschfördelningen men till övervägande del av en 
lång rad andra regionala förhållanden.  

 

En genomförd sårbarhetsstudie visar att Västernorrlands industri i grunden står stark med hög 
konkurrenskraft och med komparativa fördelar, med ganska bra diversifiering, relativt sett 
mindre beroende av multinationella företag och hög personalandel med teoretisk spetskompe-
tens. Ett dilemma för länet är dock produktivitetsutvecklingen (BRP4/sysselsatt) framförallt i 
tillverkningsindustrin utanför verkstadssektorn. Bidragande orsak kan vara prisutvecklingen i 
några tunga branscher, särskilt med prissättning i US dollar, men också en eftersläpning i in-
vesteringar till följd av exempelvis osäkerheten i elprisfluktuationer. Detta har troligen påver-
kat mätvärdena för länets export, där länet 2009 gått ned till åttonde plats i exportvolym per 

                                                 
4 Bruttoregionprodukt 
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invånare. En genomgång av konkurrenskraftsutvecklingen bland länets aktiebolag 2005-2008 
bekräftar denna bild med samlat bra konkurrensläge, positiv trend för verkstad och företags-
tjänster men negativt läge och tendenser för bl.a. massa/papper. Länsutvecklingen året 2008 
före krisen var dock positiv med Västernorrland på plats fem bland länen i summerad BRP 
per capita. Produktiviteten mätt via lönesumma ökade också bra 2008, men svagare i riksjäm-
förelse sedan år 2000, vilket delvis kan förklaras av en mindre gynnsam sysselsättnings- och 
löneutveckling.  

 
Utmaning:  
 

 Återta länets ledande ställning i produktivitetsutvecklingen och mervärdeskapandet i 
olika branschsegment, med fokus på tjänsteproduktionen och att nå högre invester-
ingsnivåer 

 Uppmärksamma näringslivets stora elberoende i länet – främja hållbar långsiktighet 
och prisstabilitet i elleveranserna 

 Tillvarata tillväxtpotentialer i de mellanstora företagen och i företags generations-
skiften samt i idé- och företagsavknoppning från stora företag och offentlig sektor 

 Stimulera näringslivets eget ansvarstagande i lokala och regionala utvecklingsproces-
ser och få fler företag, företagsnätverk och organisationer att bredda sina marknader 
och nationella och internationella aktivitetsytor 

 Bryta könssegregeringen inom näringsliv och arbetsmarknad samt höja arbetskrafts-
deltagandet och öppna för nya lösningar 

 
 

Regional arbetskrafts- och kompetensförsörjning 
Arbetskrafts- och kompetensförsörjning är en avgörande tillväxtfråga – för individer, arbets-
givare och samhällsutvecklingen i stort. Den frågan omfattar både lokal, regional och natio-
nell nivå och påverkas även av det som händer i ett större omvärldsperspektiv. Det blir allt 
tydligare i den övergång till ”kunskapsekonomi”, som allt fler branschområden involveras i. 
Erfarenheterna inte minst från den senaste ekonomiska krisen visar klart att kompetenskraven 
kontinuerligt och i allt snabbare takt förändras. Om vi ser på de samlade utbildningsnivåerna i 
åldern 25-64 år har länet högre andelar än riket för såväl kvinnor som män med gymnasial 
utbildning och lägre för de med längre eftergymnasial utbildning. Skillnaden mellan kvinnor 
och män, särskilt till de yngre kvinnornas förmån är påtaglig i det sistnämnda. Utomnordiskt 
födda har en högre utbildningsnivå än västernorrlänningar i allmänhet och även fördelat på 
kön, vilket dock inte syns i sysselsättningsstatistiken. Här finns kompetens som idag inte an-
vänds.  

 

I länets nuvarande arbetsliv påverkas yrkes- och utbildningsstrukturerna mycket av stigande 
pensionsavgångar. Trots att dessa redan nu är betydligt större än de som tillträder till arbets-
kraften märks det ännu inte i arbetsmarknadsstatistiken. När de rationaliseringsmöjligheter 
som ligger i detta är uttömda kan ett förbättrat konjunkturläge snabbt öka arbetskraftsefterfrå-
gan både i det privata och i det offentliga och inom olika branscher och yrkeskategorier. Här 
finns behov av ett fortsatt omställningsarbete. Väl fungerande utbildningsinsatser på alla ni-
våer som skapar förutsättningar för ett livslångt lärande är ett fortsatt viktigt utvecklingsarbe-
te. Insikten och förmågan att ta tillvara kunskap och kompetens utvecklar konkurrenskraftiga 
verksamheter och arbetsmarknadsområden.  
 
Utmaning: För att nå en dynamisk matchning för arbetskrafts- och kompetenstillförsel krävs i 
ett helhetsperspektiv: 
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 Strategisk samverkan mellan näringsliv, utbildning och andra samhällsaktörer för ökad 

arbetskrafts- och kompetensförsörjning 
 En attraktiv, väl fungerande och dynamisk arbetsmarknad  
 Tillvaratagande av hela arbetskraftens potential  

 

Komplexet: Globalisering, urbanisering, individualisering 
En allt mer genomgripande globalisering innebär att allt fler samhällsförlopp rör sig fortare 
och efter nya mönster. Vi är inne i en snabbt ökande gränslöshet i de allra flesta sammanhang 
som ger länet stora möjligheter men även hotbilder. Den fortsatt forcerade teknologiska ut-
vecklingen bidrar till att behovet av att passa in i kollektiva mönster försvinner och individens 
och de enskilda tingens egna identiteter fokuseras. En stark dragningskraft till storstadsregio-
nerna påverkar mindre inflyttningsattraktiva regioner på ett negativt sätt. Samtidigt öppnar sig 
hela världen som en global marknad, som vi inom olika branscher kan arbeta med oavsett var 
vi sitter.  Specialiseringens möjligheter som finns i detta, kan också innebära att större regio-
nala samverkansmönster utkristalliseras, där en smart samverkan med våra omgivande regio-
ner kan leda till gemensam slagstyrka. 

 

Med en större rörlighet och en allt mer genomgripande globalisering blir det också allt vanli-
gare med samverkan inom olika områden som inte bygger på geografi. I de stabiliserande 
värden som finns i länets kultur, rena miljö och goda naturresurser finns utvecklingsmöjlighe-
ter som kan spelas in i denna stora, nya värld. Det finns därför anledning att i det strategiska 
utvecklingsarbetet slå vakt om länets starka exportinriktning och närmare fundera över hur ett 
internationellt perspektiv tydligare kan integreras i inriktningarna för framtiden.  

 
Utmaning: I vår snabbt föränderliga omvärld med många, stundom motstridiga signaler hand-
lar det om att med perspektiv på Västernorrlands utveckling:  
 

 Se vidare helheter 
 Täta smart och hållbart 
 Tillvarata territoriets särdrag 
 Hitta tillväxtdrivare i det nära och det långt borta  
 Unga kvinnors och utrikes föddas drivkraft blir mönsterbildande i samhällsbyggandet 
 Forma ett tydligt regionalt ledarskap 
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Bilaga 2 
 
Regionala strukturbilder – ett steg mot en sammanhållen rumslig utvecklingsplan i Väs-
ternorrland 
 
I en komplex och snabbföränderlig värld gäller det för såväl företag som samhällsplanering att 
ha strategisk förmåga att se hållbara handlingsalternativ för att kunna utvecklas positivt i såväl 
den nära som längre bort liggande framtiden. Behovet av samverkan och helhetssyn poängte-
ras därför allt mer i allt fler sammanhang. Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi är 
inget undantag, vilket målstrukturen och ”mobiliseringsstrategin” visar på.  
 
Vägledning för att driva en regional helhetssyn i utvecklings- och tillväxtplaneringen ges med 
successivt allt starkare signaler från såväl EU- som nationellt håll. Som del av EU 2020-
strategin om smart, hållbar och inkluderande tillväxt har sammanhållningspolitikens mål om 
ekonomisk och social sammanhållning kompletterats med begreppet territoriell sammanhåll-
ning. Det understryker vikten av att se rumslig och annan utvecklingsplanering i ett samman-
hang. Flera nationella strategier uttrycker samma sak. Tillägg i plan- och bygglagen, PBL 
följer nu upp genom att ytterligare framhäva de kommunala översiktsplanernas strategiska 
roll. PBL ger ett tydligt lagstöd till integreringen med annan, också nationell och regional 
planering.  
 
Det här är en del av den bakgrund som accentuerat de tidigare ambitionerna i länet att arbeta 
med en sammanhållen rumslig utvecklingsplanering. En av de första ansträngningarna gjordes 
i samband med Västernorrlands regionala tillväxtprogram 2004-2007, där en ambition fanns 
om att utarbeta en rumslig regional utvecklingsplan utifrån bl.a. kommunernas översiktsplane-
ring. Det ledde till initiativ till några Interreg-projekt, där möjligheter gavs att arbeta med fy-
siska strukturbilder kopplat till EU:s territoriella sammanhållningspolitik.  
 
Som en del i underlagsmaterialet för RUS och med avsikt av i karttermer beskriva en del av 
länets utmaningar och mål – inte minst de funktionella ambitionerna – har fyra regionala 
strukturbilder arbetats fram. Två av bilderna är baserade på finskalig statistik på valdistriksts-
nivå. Avsikten är att strukturbilderna ska kunna fungera som integrerade delar av länsstrate-
gins fyra respektive fokusområden och utgöra en förstärkande bro mellan analys- och genom-
förandeaspekter. Kartorna är alltså (ännu) inte renodlade mål- och strategiillustrationer.  
 
Ett fortsatt förfinande arbete krävs för att göra strukturbilderna mer tydliga och förenliga med 
RUS samlade mål- och åtgärdsinriktning - och därmed mer användbara i samhällsplaneringen 
i kommunerna och länet. Den stora utmaningen ligger i att tvärsektoriellt summera de fyra 
bilderna till en: Ett samlat, territoriellt uttryck för länets hållbara regionala tillväxtambitioner. 
 
I förstärkningen av det territoriella perspektivet kommer vi obönhörligt in på inte alltid be-
kväma lokaliseringsfrågor – men det är samtidigt det geografins pris som vi får betala för att 
öka sammanhang och tydlighet i en hophållen regional och kommunala planering. Att utveck-
la de konkurrenskraftiga miljöer för förhöjd livskvalitet och tillväxt, som länsstrategin pekar 
på, handlar om fler platsbundna aspekter än som traditionellt behandlats i den fysiska och den 
övriga översiktliga planeringen. Det gäller att i en fortsatt utvecklingsambition inte tveka för 
svårigheterna utan försöka hitta geografiskt kopplade verktyg som underlättar breda dialoger 
och effektivt målförverkligande. En fortlöpande dialog i några beredande länsforum fordras 
för att den nödvändiga utvecklingsprocessen ska resultera i konkret program- och planarbete. 
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Analyskarta för fokusområdet: Människan som drivkraft 
Inriktningsmål: År 2020 har vi byggt upp konkurrenskraftiga samhällen och hållbara livsmiljöer över hela 
länet som ger hög livskvalitet och skapar framtidstro, engagemang och öppenhet 
 
Det betyder förverkligandet av en lång rad mervärdeskapande insatser för bl.a. frisk natur, attraktiva och energisnå-
la bostäder, effektiva kommunikationer, bra skolor och barnomsorg, fungerande trygghetssystem och ett aktivt 
kultur- och fritidsliv. Att vända trender gällande ohälsa, åldrande befolkning, ineffektiva befolkningsunderlag, förle-
gade könsnormer, hög arbetslöshet m.m. krävs för att nå strategins uppsatta mål. Åtgärder i den riktningen ska bl.a. 
bidra till att öka deltagandet i arbetslivet, höja livskvaliteten, öka boendemiljöernas attraktivitet och minska an-
strängningen på hälso- och sjukvårdens resurser. 
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Kartbilden baseras på ett sammanvägt obalansindex av olika sociala parametrar för länets valdistrikt. Det betyder 
möjligheter att på låg regional nivå hitta underlag för alternativa utvecklingsåtgärder: Utveckla smarta mötesplatser på 
olika håll i länet för upplevelser, dialog och innovation; finna strategier för ett attraktivt bostadsbyggande; att åstad-
komma resultat genom medvetet inriktade insatser i socialt svagare områdena i såväl länets ”yttre” som ”inre” gles-
bygd - kan ske genom verksamhet/investeringar som är ytterst lokala och löser problem på plats, när kommunöver-
gripande åtgärder inte är tillämpliga(t.ex. särskilda servicelösningar), etc. Utöver kartbilden ges även en indikation på 
var hälsofrämjande insatser kan behöva sättas in (jämför antalet ohälsodagar över rikssnitt).  
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Analyskarta för fokusområdet: Kompetens som drivkraft 
Inriktningsmål: År 2020 har länet i funktion ett hållbart samverkans- och matchningssystem som 
ger en effektiv arbetskrafts- och kompetenstillförsel 
 
Arbetskrafts- och kompetensförsörjning är en av de viktigaste tillväxtfrågorna – för individer, arbetsgivare och 
därmed länets utveckling.  Kompetenskraven förändras kontinuerligt och blir särskilt tydliga vid strukturförändring-
ar och snabba teknikskiften. Västernorrland behöver med samlade, parallella åtgärder möta strukturförändringens 
och konjunkturens effekter på arbetsmarknaden. Detta är nödvändigt för att på längre sikt klara näringslivsomställ-
ningar, den demografiska utvecklingen, utbildningsnivåer, inflyttningsbehoven m.m. Arbetskraften måste vidgas 
och samlade resurser och potentialer måste synliggöras och tas tillvara. 
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Indal

Timrå-Vivsta

Skön-Finsta

Skön-Kyrkbygden

Timrå-Söråker

Timrå-Nyvivsta

Timrå-Tynderö

6

Säbrå N

Härnön

Säbrå S

Säbrå mellersta Norrstaden

Häggdånger

Änget-Murbegsstaden

Centrum S

Kullen-Rotudden

Brännan
Hälletorp-Framnäs-Baldershage

Eriksdal-Gånsviksdalen-Prästjorden

Centrum N

Gådeåstaden-Lägret-Torsvik

Bjärtrå

Östby

Frånö-Lunde

Björsta

Väja-Dynäs

Gumås

Bollsta

Centrum

Blästa

Norabygden

Remsle

Önsta

Skärvsta

Prästbordet

Ed

Långsele N

Trästa

Hullsta

Arnäs-Arnäsvall

Nätra-Landsbygd
Själevad-Domsjö 2

Själevad-Prästbordet

Arnäs-Bonäset

Själevad-Sund

Själevad-Haffsta

Själevad-Översjäla

Själevad-Hörnett

Arnäs-Högland 1

Själevad-Kroksta

Arnäs-Järved

Själevad-Gullänget

Örnsköldsvik 2

Själevad-Gullänget

Själevad-Gene

Arnäs-Högland 2

Arnäs-Ovansjö

Själevad-Domsjö 1

Örnsköldsvik 1

Örnsköldsvik 7Örnsköldsvik 6

Örnsköldsvik 8

Örnsköldsvik 5

Sj-vad-Norrlungånger

Örnsköldsvik 3

Själevad-Domsjö 1

Ånge

Hallsta

Alby

Ånge centrum

Lågutbildade, andel av befolkningen 18-64 år som enbart har förgymnasial utbildning, som 
avvikelse från länssnittet (valkretsar i länet), procentenheter 
    16,1       -9,8 

Kartan visar på utbildningsgapen och bl.a. att traditionella bruksorter har låga utbildningsnivåer – även sådana 
med bra pendlingslägen till stora arbetsplatsorter. Valdistrikt i större tätorter visar platsbundna utmaningar likna-
de dem i uttalade glesbygdsområden. Läge för utbildningsstimulanser och mer decentrala utbildningar? Vilken 
roll har de lokala skolorna? Cirkeldiagrammen anger att länets alla kommuner har ett behov av arbetskraftstill-
skott – större eller mindre – för att nå rikets nivåer för eftergymnasialt utbildade. 
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Analyskarta för fokusområdet: Innovationsförmåga som drivkraft 
Inriktningsmål: År 2020 har länet drivande samverkans- och stödstrukturer för ett dynamiskt 
entreprenörs- och innovationsklimat på hög svensk nivå. 
 
Omvärlden ställer allt högre krav på länets omställningsförmåga. Konkurrensfördelarna finns då i vår initiativ- och 
samverkanskapacitet. Helhetsgrepp krävs. Att stimulera täta, nätverkande, pulserande och innovationsmiljöer är ett 
sätt att främja kreativitet och entreprenörskap. Länets prioriterade klustermiljöer/nätverk är här viktiga. De styrkor 
länet har utifrån sin historia och miljö behöver växlas upp i profilering av ny verksamhet, t.ex. vindkraften. Förnyel-
sen stärks av ett intensifierat samspel mellan forskning, näringsliv och offentlig sektor, bl.a. via Mittuniversitetet 
och Umeå Universitet. Kreativitet och handlingskraft behöver främjas redan i tidiga åldrar hos alla, oavsett förut-
sättningar, kön eller ursprung. Mer hållbara stödsystem krävs för att främja ett bra entreprenörskapsklimat, där nya 
idéer och forskningsresultat omsätts i innovationer för nya arbetstillfällen och nya företag. 

 
Kartan beskriver en del av länets innovationssystem i samverkan mellan näringsliv, forskning och samhälle – ”tri-
ple-helix”. De många angivna samarbetsriktningarna pekar på att förnyelseprocesserna verkar i öppna, dynamiska 
förhållanden – också geografiskt - som länets aktörer måste uppmärksamma och ta del i. Prioritering av konkur-
renskraftiga kluster/nätverk kommer att fordras. Relevanta fysiska stödmiljöer som testplattformar, forskningscent-
ra och teknikparker/inkubatorer är väsentliga att vidareutveckla på befintliga orter men också att delvis sprida. Att 
hitta smarta samband mellan utbildning, forskning och innovation blir en avgörande framgångsfaktor. Cirkeldia-
grammen vill för länet och varje kommun visa på sambanden med ett utvecklat entreprenörskap för kvinnor respek-
tive män, som är grundförutsättningen för innovationsresultat: fler företag, fler arbetstillfällen, högre inkomster och 
framtidsförväntningar. 

Områden som har många 
styrkor för framtidens 
förnyelse och innovation 

    Kommuncentra                                               

     Universitet  

  Teknikparker               
      Orter med ”förnyelseverksamheter” 

Vasa 
Jyväskylä 

Östersund 
Trondheim 

Umeå 

Hudiksvall 
Gävle 
Stockholm

Destinationer 
för framtidens 
besöksnäring 

Viktiga kon-
taktstråk 
nationellt o 
internationellt 
för innova-
tion och 
förnyelse 
inom länets 
prioriterade 
branscher

Samverkan i 
destinations-
utveckling 

5.9

10.3

4.4

8.25.2

9.7

Nyföretagande 
per 1 000 kvin-
nor och män 16-
64 år, 2009 
Källa: Tillväxtanalys 

7.88.2

5.1

10.7

4.3

10.2

3.7

9.3

 Länet

män
8.7

Kvinnor 
4.4

Starka nätverk/kluster: Skogen som resurs, Säkerhet/räddning, 
Bank-försäkring-pension, Miljö-/energiteknik (Clean Tech), Digi-
tal informationshantering/ arkiv, Besöksnäringen 
Exempel på nya strategiska nätverk: SensorIT, Materialteknik, 
El-hybrid/hydraulik, Upplevelseindustrin, Lokal matproduktion,  
Transport/logistik
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Analyskarta för fokusområdet: Tillgänglighet och infrastruktur som driv-
kraft 
Inriktningsmål: År 2020 har vi brett i länet uppnått en konkurrenskraftig och hållbar tillgänglighet 
genom strategiska investeringar och systembyggen för kommunikation och service 
 
Västernorrland ska vara ett tilltalande län att leva och verka i och att besöka. Systemintegrerande investeringar 
behövs för hållbara gods- och personkommunikationer som underlättar för utvecklade boendemiljöer, näringsliv, 
arbete och service. Ytterligare sammanhållna järnvägssatsningar behövs längs Bottniska korridoren och öst-
västligt längs Mittbanan och Ådalsbanan också med stöd av EU:s TEN-T-prioriteringar. Vidare krävs att vi når en 
funktionell och hållbar regionförstoring mellan och inom kommuner och angränsande län samt till den nationella 
och internationella arenan. Kraftfulla investeringar tillsammans med en medveten samordning av bebyggelse och 
kollektivtrafik leder till framgång. Effektiva kombiterminaler och en konkurrenskraftig flygtrafik måste drivas fram 
liksom en hållbar struktur för lokal service. Med en väl utvecklad IT-infrastruktur likvärdig med landet i övrigt ska-
pas det även möjligheter för Hållbart företagande och boende i de mer glest bebodda länsdelarna. 

Bilden pekar på de stora dragen i länets nuvarande och framtida kommunikationsstråk och dess infogning i ett 
storregionalt nationellt och nordiskt transportsammanhang. Bl.a. anges möjliga lägen för ytterligare statio-
ner/resecentra, utvecklingspunkter för logistikcentra och områden där goda förutsättningar för pendlingsrelaterad 
bebyggelseutveckling bedöms finnas. Också den tätortsnära landsbygden markeras med dess potentialer att nyttja 
närheten till större orter i fråga om arbetstillfällen och varierad service. Innebörden av övrig landsbygd/glesbygd – 
obs även kustzonen – är att särskilda lösningar behöver prioriteras som beaktar de glesa strukturerna. Det gäller i 
såväl traditionella transportsammanhang (i princip bilrelaterade lösningar) som IT-infrastruktur.  

Område där det finns stor potential att utveck-
la överlappande pendlingsområden med 
järnväg-buss som grund och med samord-
ning av bebyggelse och kollektivtrafik 

   Storregionalt centrum                                                  Tätortsnära landsbygd med 5-45 min pendling till större  

   Regionalt centrum (Kommuncentra)                           tätort, serviceorter, busstråk och pendlarparkering 
     Orter med eller med möjlighet till station                   Övriga landsbygdsområden med serviceorter och vissa  

   Logistikcentra    Flygplats                                      busstråk 

Vasa 
Kaskö 
Jyväskylä 

Östersund 
Trondheim 

Umeå 

Hudiksvall 
Gävle 

Örnsköldsvik 

Kramfors 

Sollefteå 

Härnösand 

Ånge 

Sundsvall-
Timrå 

Pendling 2006 kvinnor 

Västernorrland 

Pendling 2006 män  

Viktiga kontaktstråk natio-
nellt o internationellt för 
universitet-innovation och 
näringsliv-gods 
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Bilaga 3 
 
Idéexempel på insatser i samklang med fokusområdenas utveck-
lingsmål 
 
1. Människan som drivkraft 
 
Västernorrlands främjande livsmiljöer 

 Prioritering av ny bostadsbebyggelse i efterfrågeområden (2011: Centrala Sundsvall 
resp. Örnsköldsvik) 

 Utveckling, produktion och marknadsföring av attraktiva boendemiljöer inte minst för 
unga, barnfamiljer och aktiva seniorer (flyttningsbenägna befolkningsgrupper). 

 Samlade gemensamma insatser för marknadsföring av länets kvaliteter till presumtiva 
inflyttare och återflyttare. 

 Anpassa samhällsplaneringen till länets regionalt uppsatta miljö- och klimatmål som 
innebär en medveten lokaliseringspolitik för nybyggnation, smart energianvändning 
och funktionell trafikförsörjning. 

 Inrättande av ett regionalt forum för sociala hållbarhetsfrågor för ökad strategisk pla-
nering och gemensamma initiativ. 

  Hälsofrämjande och förebyggande satsningar för sundare mat-, motions- och fri-
tidsvanor med lika möjligheter för alla flickor och pojkar, kvinnor och män.  

 Satsningar på det drogförebyggande arbetet för högre produktivitet i arbetslivet, mins-
ka förekomsten av missbruk, våld, skador och olyckor för ökad livskvalitet och fler 
levnadsår. 

 
Inkluderande tillväxt  

 Aktiva åtgärder för att minska försörjningskostnaderna genom att förbättra ålders-
strukturen i länet, höja arbetsförmågan och erbjuda trygga och säkra arbeten. 

 Insatser för att ge alla flickor och pojkar samma möjligheter att genomföra grund- och 
gymnasieskola och på så sätt även öka andelen som går vidare till högre utbildning. 

 Insatser för att främja arbetet med attitydförändringar för allas lika värde för att syn-
liggöra varje människas kompetens och resurser. 

 Stimulera invånarnas, och i synnerhet ungdomars, delaktighet i olika samhällsfrågor 
genom det civila samhällets organisationer och öka användningen av webbaserade 
redskap.  

 Förnyade vägar att nyttja den ideella sektorns, de sociala företagens och kooperativens 
potentialer som en förstärkande kanal för funktionell integration av människor som 
står helt eller delvis utanför arbetsmarknaden. 

 Åtgärder för att ytterligare tillgänglighetsanpassa fysisk miljö och IT-miljö för ökade 
möjligheter till inkludering och överbryggande av avstånd. 

 Uppmärksamma och främja lokalt engagemang och entreprenörer som tillvaratar 
landsbygdens potentialer.  

 
Västernorrlands rika natur och friluftsliv 

 Bevara, utveckla och synliggöra länets unika natur som en attraktiv tillgång för fri-
luftsliv, livskvalitet och en utvecklad besöksnäring.  

 Satsningar på ökad tillgänglighet till naturmiljöer, inte minst tätortsnära grönområden. 
 Långsiktigt arbete med vattenförsörjning och skydd av vattentillgångar. 
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 Minska klimatpåverkan genom energiomställning och energieffektivisering samt han-
tering av effekterna av ett förändrat klimat.  

 
Mervärden genom länets kultur och kulturarv 

 Satsningar på kultur, kulturarv och dess tillgänglighet för att stärka länets attraktivitet 
och bidra till tillväxt. 

 Utveckling av former för större evenemang i det breda kulturperspektivet inklusive 
sport och fritid. 

 Utveckla och fördjupa samverkan mellan kulturinstitutioner och med civilsamhället. 
 Hitta former för att bidra till ökad tolerans och delaktighet i dagens och framtidens 

samhälle genom kunskap om kulturarvet. 
 Skapa goda förutsättningar för kulturutövare att leva och verka i länet. 

 
2. Kompetens som drivkraft 
 
Strategisk utbildningssamverkan 

 Bilda/ utveckla branschråd samt en regional kompetensplattform för ökad information 
och planeringssamverkan inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet 

 Främja, samordna och skapa förutsättningar för nya och befintliga yrkesutbildningar 
 som utvecklats gemensamt av arbetsgivare, arbetstagarorganisationer och utbildnings
 anordnare för att möta kompetensbehov. 
 Knyt elever och studenter starkare till regionens arbetsgivare både under och efter ut-
 bildningstiden genom ökad samverkan mellan utbildning och näringsliv. 

 
Den nya arbetsmarknaden 

 Bygg ett kontinuerligt, samordnat och hållbart system för genomförande av kompe-
tensanalyser hos privata och offentliga arbetsgivare som gemensamt planerings- och 
beslutsunderlag för effektiviserade matchningsinsatser. 

 Anpassa systemen för matchningen på arbetsmarknaden som effektivare tar tillvara 
faktiska arbetskraftsbehov och arbetskraftsresurser. 

 Främja ökad kompetens och livslångt lärande genom behovsmotiverade kompetensut-
vecklingsinsatser som stärker kvinnors och mäns ställning i arbetslivet, både som ar-
betsgivare och arbetstagare. 

 Förstärk studie- och yrkesvägledningen kring utbildning och framtida utvecklingsmöj-
ligheter i samklang med länets hållbara tillväxtarbete. 

 
Ta tillvara hela arbetskraftspotentialen 

 Förebygg och motverka diskriminering på arbetsmarknaden och verka för att köns-
segregeringen på arbetsmarknaden bryts.  

 Utveckla otraditionella arbetsformer och arbetssätt för ungas möjligheter till studier 
och arbete i länet. 

 Synliggör utrikes föddas kompetens samt erbjud kompletterande utbildningar och va-
lidering för en bättre matchning på arbetsmarknaden. 

 Höj sysselsättningsgraden för att ge lika förutsättningar för kvinnor och män att för-
sörja sig på sin lön; uppmärksamma ojämlikhet i lön mellan kön. 

 Prioritera samordnade insatser för information och kommunikation om Västernorr-
lands arbetsmarknad för att underlätta rekrytering till studier och arbete. 
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3. Innovationsförmåga som drivkraft 
 
Stärkt innovations- och investeringsklimat 

 Mobilisera företagens förnyelsevilja genom nya och riktade dialogformer. 
 Förstärk befintliga mötesplatser med nya för utvecklade affärsrelationer inom och 

utom länet. 
 Skapa ökade möjligheter att omsätta idéutveckling och forskningsresultat till företa-

gande.  
 Utveckla långsiktigt uthålliga och flexibla samarbetsformer för innovation och kom-

mersialisering mellan näringsliv, universitet/högskola, institut, civila samhället samt 
andra offentliga och privata aktörer. 

 Öka medvetenheten bland företag om de potentialer som ligger i ett utvecklat styrelse-
arbete och extern kapitaltillförsel. 

 Utveckla och effektivisera den regionala kapitalförsörjningen till företag i tidiga och 
expansiva skeden. 

 
Bättre entreprenörskapsfrämjande och nyföretagande  

 Utveckla och stöd långsiktigt kreativa miljöer inom skola, samhälle och näringsliv och 
bygg upp ett främjandesystem för entreprenörskap från unga åldrar.  

 Stärk stödsystemen och näringslivsklimatet med särskilt fokus på entreprenörskaps-
främjande och företagande bland unga kvinnor och män samt utrikes födda. 

 Stimulera entreprenörskap inom nya potentiella branscher, däribland exempelvis det 
hälsofrämjande företagandet, gröna näringar, vård- och omsorgssektorn samt kulturel-
la och kreativa näringar. 

 Tillvarata de potentialer som finns i företagens generationsskiften. 
 
Drivande kluster och innovationssystem  

 Prioritera forskning och andra innovationsinsatser inom strategiska kompetensområ-
den och öka möjligheterna till nya affärslösningar dem emellan för att i interregional 
samverkan utveckla befintligt och framtida innovationssystem. 

 Fortsatt och förnyat fokus på processledarstödet i innovationssystemet och på inklude-
ringen av underleverantörsfunktioner i klustren.  

 Utveckla innovationssamverkan mellan offentlig sektor, universitet/forskningsinstitut 
och näringsliv genom dels nya upphandlingsformer, avknoppningsmöjligheter, gemen-
sam kompetensutveckling etc., dels stödjande infrastruktur (pilot- och demonstrations-
anläggningar, testbäddar, etc.). 

 Driv på länets omvandlingsprocess till större hållbarhet inom energitillförsel och ener-
gianvändning för minskad klimatpåverkan och utveckling av smarta teknik- och sy-
stemlösningar. 

 
Strategisk marknadsföring av länet  

 Säkerställ att länets satsningar utifrån det som produceras inom innovationssystem och 
kluster bidrar till ökad internationell konkurrenskraft. 

 Möjliggör för klustrens och det regionala innovationssystemets ökade synlighet regi-
onalt, nationellt och internationellt och därmed skapa förstärkta möjligheter till nya 
marknader och regional konkurrenskraft. 

 Destinationsutveckling som svarar mot nationella ambitioner för att öka exportmog-
nande och attraktion för nya marknader och målgrupper. 

 Förstärk länets möjligheter att strategiskt delta i Europa- och Östersjösamarbetet. 
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 Strukturera och effektivisera länets åtgärder för nationell och internationell företagsre-
krytering och investeringsfrämjande. 

 
4. Tillgänglighet och infrastruktur som drivkraft 
 
Utvecklad tillgänglighet och konkurrenskraftig infrastruktur 

 Förbättra kopplingen mellan de regionala strategidokumenten och den kommunala 
planeringen med bas i ett regionalt-lokalt forum för hållbar samhällsplanering.  

 Utveckla arbetsformer för ökad systematik och långsiktighet utifrån hållbarhetsper-
spektiven i fysisk planering/rumslig utvecklingsplanering. 

 Fokusera beslutsunderlag och finansieringslösningar som inriktas Säkerställ förutsätt-
ningar för väl fungerande nationell flygtrafikering till och från länet med bra turtäthet 
och god internationell anknytning. 

 på att ta bort flaskhalsar och sårbarhet i infrastrukturen i syfte att ge förutsättningar för 
näringslivet att nå ut på den globala marknaden. 

 Genomför satsningar för en ökad samordning i transport- och trafikplaneringen för ef-
fektivare godsflöden och ökad tillgänglighet till arbete, utbildning, service och aktivi-
teter. 

 Förändra attityder och beteenden till kollektivtrafik och skapa gynnsammare pend-
lingsförutsättningar – för olika medborgargrupper och utifrån kvinnors och mäns vari-
erande behov; intensifiera i anslutning utbyggnad av gång- och cykelstråk.  

 Satsningar på ett väl fungerande och hållbart vägnät i hela länet, med fokus på områ-
den där annan kommunikation än vägtrafik inte är möjligt. 

 Säkra en uthållig servicetillgång över länet genom prioritering av olika åtgärder i stra-
tegiska serviceorter. 

 
Framtidsinriktad kommunikation och IT-användning 

 Främja uppbyggnaden av en väl utvecklad och länstäckande IT-infrastruktur av hög, 
konkurrenskraftig kvalitet; inrättande av ett sammanhållande IT-råd för länet/regionen.  

 Utveckla IT-kommunikation för att minska antalet resor i miljöhänseende och tidsef-
fektivisering. 

 Öka kvaliteten i service och vård via IT-kommunikation, exempelvis e-hälsa, med fo-
kus på länets effektivitet i avståndsöverbryggandet. 

 Stimulera till en ökad och fördjupad användning av IT-lösningar för företag och orga-
nisationer. 

 
Hållbar regionförstoring  

 Särskild satsning för förberedelser/genomförande av dubbelspår på Ostkustbanan mel-
lan Härnösand och Gävle inkl. temporära, framkomlighetsfrämjande investeringar 
fram t.o.m. byggtiden (partiellt dubbelspår; triangelspår Maland resp. Bergsåker). 

 Underlätta pendlingsfrämjande järnvägsinvesteringar och trafikering mellan Botinaba-
nestråket/Ostkustbanan och Ånge respektive Sollefteå/Långsele. 

 Utveckla kombiterminaler vid viktiga knutpunkter. 
 Främja ett samhällsbyggande som stödjer användningen av kollektivtrafik och en ut-

veckling för hållbar regionförstoring; genom samordnade och trafikslagsövergripande 
terminaler, god turtäthet, ny bebyggelse i strategiska lägen etc.  
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Bilaga 4 

 

Mål enligt EU 2020-strategin och Sveriges nationella reformprogram 
 
Den europeiska sammanhållningspolitiken har som mål att bidra till ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning inom EU. Den syftar till att minska regionala skillnader inom EU 
samt att frigöra regional tillväxtpotential. Dess främsta instrument för att nå detta är struktur-
fonderna. Dessa är en del i Sveriges arbete med att skapa hållbar regional tillväxt (N-dep). 
 
Sveriges nationella reformprogram överlämnades till Europeiska kommissionen i april 2011 
och anger de svenska nationella målen, som redovisades i 2011 års ekonomiska vårproposi-
tion (prop. 2010/11:100). 
 
EU:s och Sveriges mål sammanfattas i nedanstående tabell. För att bidra till att nå dessa mål 
föreslår EU insatser av olika slag inom tre prioriteringar:  

 Smart tillväxt: utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation 
 Hållbar tillväxt: främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekono-

mi 
 Tillväxt för alla: stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social och ter-

ritoriell sammanhållning. 
 
Det regionala tillväxtarbetet inklusive sammanhållningspolitikens genomförande i Sverige ska 
läggas upp på sådant sätt att målen kan nås. 
 
Europa 2020   Svenska målsättningar 

•    Höja sysselsättningsgrad(24-64 år) 
till 75 %  

•          Höja sysselsättningsgrad(20-64   
år) till 80 % för kvinnor o. män 

•     3 % av BNP till FoU •          Ca 4 % av BNP till FoU 

•     CO2-utsläpp minska 20 (30%) 
•      Förnybara energikällor öka 20% 
•     Öka energieffektivitet 20 % 

•          CO2-utsläpp minska 40 % 
•          Förnybara energikällor 49 (50) % 
•          Öka energieffektivitet 20 % 

•     Minska gymnasieavhopp till 10 % 
•      Högre utbildning 40 % 

•       Minska gymnasieavhopp till 10% 
•       Högre utbildning 40-45 % för 30-
34-åringar 

•        Minska fattigdomen 25 %  •          Främja social delaktighet genom 
ökat arbetskraftsdeltagande (<14%) 

(metodkälla: Heby kommun) 
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Bilaga 5 

Definitioner av olika begrepp    
 
Bioraffinaderi 
Utvinning ur skoglig eller annan växtråvara olika produkter som biobränsle, drivmedel, läke-
medel, färger, textilprodukter, lösningsmedel och andra kemikalier. 
 
Clean Tech 
Clean Technology, där nya teknologiska lösningar och affärsmodeller ger sig i kast med loka-
la och globala miljö- och energiutmaningar och klarar kravet på att konkurrenskraftigt ge av-
kastning på investeringar.  
 
Folkhälsa 
Folkhälsa (Public Health) är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd som tar hänsyn till 
såväl nivå som fördelning av hälsan. En god folkhälsa handlar inte bara om att hälsan bör vara 
så bra som möjligt, den bör också vara så jämlikt fördelad mellan olika befolkningsgrupper 
som möjligt vilket avspeglar sig i det övergripande nationella folkhälsomålet ”en god hälsa på 
lika villkor för hela befolkningen”. 
 
Hälsa  
Hälsa kan utifrån olika definitioner ses som en resurs för människor att uppnå viktiga mål i 
livet, en balans i tillvaron, välbefinnande och/eller möjlighet till handlingsförmåga utifrån 
sina egna förutsättningar, snarare än enbart frånvaro av sjukdom.  
 
Inkluderande tillväxt 
Begreppet uppmärksammas i EU 2020 strategin där det står för en: Tillväxt för alla – som ska 
främja hög sysselsättning och social och territorial sammanhållning. 
 
Innovation 
En idé som drivs till att bli kommersiellt gångbar och efterfrågad på en marknad eller på annat 
sätt implementerad i ett sammanhang där nytt mervärde skapas. 
 
Innovationssystem 
Kombinationen av aktörer, förtroendefulla länkar mellan dessa, drivkrafter och spelregler, 
som påverkar förmågan att genom samverkan skapa innovationer (NUTEK 2009).  
 
Innovationsstödssystem 
De aktörer/organisationer, privata och offentliga stödresurser och formella regelverk som en-
skilt och i nätverk arbetar underlättande för individer och företag, som bär på en idé för inno-
vation och tillväxt 
  
Integration 
Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla, oavsett etnisk och kulturell bakgrund.  
 
Jämlikhet  
Jämlikhet avser rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället och utgår 
ifrån att alla människor har lika värde oavsett kön, etnicitet, klass, sexuell läggning m.m.  
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Jämställdhet 
Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. En förutsättning 
för att kunna uppnå jämställdhet är att kvinnor och män har lika rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter inom livets alla områden. Ordet jämställdhet brukar i Sverige avgränsas till för-
hållandet mellan kvinnor och män.  
 
Kluster 
En samling geografiskt och/eller på annat sätt koncentrerade företag och organisationer som 
arbetar för en gemensam vision, tillsammans och med andra aktörer. Andra kriterier är tydlig 
samorganisation, vanligen som Triple-helix, tydlig och utvecklingsinriktad specialisering, 
gemensam marknadsföring, etc. (Vinnova 2009). 
 
Kvantitativ och kvalitativ jämställdhet 
Den kvantitativa aspekten avser en jämn resursfördelning mellan kvinnor och män inom alla 
områden i samhället såsom skola, arbetsliv, aktiviteter på fritiden och maktpositioner. Jämn 
könsfördelning i en grupp innebär att andel kvinnor respektive män ligger mellan 40 och 60 
procent. En jämn könsfördelning är inte tillräcklig för att uppnå jämställdhet. Det krävs också 
att både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och livsvillkor tas tillvara – ett kvalitativt 
jämställdhetsarbete. 
 
Mångfald  
Med mångfald menas den ”blandning av bakgrund och kompetens som har betydelse för arbete, kvali-
tet och kundorientering”. 
  
Mänskliga rättigheter 
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna är 
universella. De gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller sammanhang. 
 
Science Park 
En teknik- och forskningspark, en miljö för utvecklingsföretag i tillväxt och med stödfunktio-
ner som utvecklande mötesplatser, företagsinkubatorer, rådgivning, gemensam reception och 
servicefunktioner, närhet till universitetsforskning, etc. Åkroken Science Park är ett exempel i 
Västernorrland. 
 
Social ekonomi 
Organiserade verksamheter med primärt samhälleliga ändamål, byggda på demokratiska vär-
deringar och organisatoriskt fristående från offentlig sektor. Exempel är föreningar, koopera-
tiv och stiftelser med allmännytta och medlemsnytta som drivkraft, inte vinstintresse (Kultur-
departementet). 
 
Triple Helix 
Samverkan mellan forskning, offentliga aktörer och näringslivet. Utökas ibland till Quadruple 
Helix,då även fackföreningsrörelsen (bred mening) inlemmas. 
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