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Förord 

 

Ett stort tack riktas till min handledare Håkan Appelblad på Institutionen för 

geografi och ekonomisk historia vid Umeå Universitet som bistått med stöd och 

handledning under hela uppsatsprocessen. 

Jag vill även tacka de tjänstemän som ställde upp som informanter i studien. 

Ett särskilt tack riktas till Susanne Fahlgren vid Länsstyrelsen Västerbotten som 

möjliggjorde studien, jag hoppas att du kommer ha stor nytta av uppsatsen i ditt 

fortsatta arbete. 
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Abstract 

This study aims to describe and analyze how the 15 municipalities of 

Västerbotten County consider regional targets of development in their 

comprehensive plans. The study also investigate if there´s any need of 

improvements for the consideration of regional targets in comprehensive 

planning.  

This paper is based on studies of comprehensive plans in Västerbotten County 

and on three interviews with employers of different municipalities in the county. 

An thematic analysis were used to analyze documents and interviews.  

The result shows that a new comprehensive plan generally takes more 

consideration to regional targets of development than older plans. The 

consideration varies a lot between the municipalities of Västerbotten County and 

it can be explained by many reasons. The informant’s points out that lack of 

resources- and competence plus a deficient dialog between municipalities and 

regional organizations are the mainly causes.  

Keywords; regional development, comprehensive planning, strategy for 

regional development, regional development program, land-use planning 
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Referat  

Denna studies syfte är att redogöra för och analysera hur Västerbottens läns 15 

kommuner, i sin översiktsliga planering förhåller sig till regionala 

utvecklingsmål. Studien undersöker även vilka förbättringar som behövs för att 

stärka hänsynstagandet till regionala mål i översiktlig planering.  

Studien är av kvalitativ art och baseras på dokumentstudier av Västerbottens 

läns kommunala översiktsplaner. Tre intervjuer genomfördes med tjänstemän 

som arbetat med framtagandet av översiktsplaner i olika kommuner inom länet. 

Dokument och intervjuer har granskats utifrån den tematiska analysen grunder. 

Resultatet visar att nyare översiktsplaner tar generellt sett större hänsyn till 

regionala mål än äldre planer. Hänsynstagandet varierar mellan kommunerna i 

Västerbottens län. Anledningarna till detta är många men orsakerna 

informanterna framförallt lyfter fram är resurs- och kompetensbrist samt 

bristande dialog mellan kommunerna och regionala organ.  

Nyckelord; regional utveckling, översiktsplanering, regional 

utvecklingsstrategi, regionalt utvecklingsprogram, markanvändningsplanering   
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1. Inledning 

Sverige står inför en samhällsförändring där nya krav ställs på samhällets 

planering för skapandet av hållbar utveckling. Arbetsmarknadsregionerna 

utvidgas och människors vardagliga rörelsemönster förändras vilket ökar 

behovet av samhällsplanering på en regional nivå. Traditionellt sett har 

kommunerna haft huvudansvaret för samhällsplaneringen i sin egen kommun.  

Idag när regionala organ får till uppgift att behandla frågor som pendling, 

arbetsmarknadens utveckling etc. ställs nya krav på en kostnadseffektiv och 

ändamålsenlig organisation av samhällsplaneringen. Nödvändigheten och nyttan 

av en god vertikal integrering mellan regional och kommunal nivå är därför stor. 

Två av de mest centrala styrdokument som ligger till grund för detta samspel är 

kommunens översiktsplan (ÖP) och regionens utvecklingsstrategi (RUS). Vikten 

av hänsynstagande och överförbarhet mellan dessa dokument är därför central 

för att samhällsplaneringen ska fungera både inomkommunalt och regionalt 

(Engström, Fredriksson och Hult 2010, s 3).  

Införandet av den regionala planeringsnivån kopplas till Sveriges medlemskap i 

EU och att regioner skulle kunna ta del av bidrag från strukturfonderna. EU:s 

ambition är att utveckla ett integrerat planeringssystem där alla geografiska 

nivåer är representerade. Målet är att strategier på europeisk nivå ska gripa in i 

varandra och en helhet skapas genom nationell, regional och lokal nivå. En 

viktig del i denna strategi är RUS, vars syfte är bidra till tillväxt och ökad 

sysselsättning. RUS ska ses som en länk mellan de olika nivåerna och där det 

största målet är skapandet av en hållbar samhällsutveckling (Nilsson 2006, s 

100). Den globala konkurrensen har medfört nya krav på politiska organ. Utöver 

skola, vård och omsorg ställs nu krav på regionala myndigheter att fatta 

långsiktiga beslut kring utvecklingsfrågor som näringsliv, utbildning, 

arbetsmarknad och infrastruktur. Tidigare har dessa frågor hanterats av staten 

men i takt med en stark decentralisering har dessa frågor förts över till den 

regionala nivån. Ett instrument för att göra detta är RUS. Dokumentet 

symboliserar det samarbete som måste finnas mellan de olika politiska nivåerna 

och vilka spänningar som kan uppstå mellan regional och lokal nivå (Edling 

2013, s 15).  

Inom många av EU:s medlemsländer har regionen en mer betydande roll än i 

Sverige. Sambandet mellan ekonomiskt utvecklingsarbete och fysisk planering 

är större. Historiskt har denna koppling varit begränsad och främmande men 

idag hörs röster om behovet om ett närmande mellan kommunal planering och 

det regionala tillväxtarbetet även i Sverige. Det rumsliga planeringsperspektivet 

måste få en större roll inom utvecklingsarbetet (Boverket 2011, s 10). Det 

regionala utvecklingsarbetet har organiserats på olika sätt från län till län. Vem 
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som har ansvaret för regionalt tillväxtarbete varierar beroende på vilken typ av 

organisation som finns. Även dokumentationen av programmen ser ut på olika 

sätt. Västerbottens län har tagit fram en RUS men många andra län har tagit 

fram ett regionalt utvecklingsprogram (RUP) som motsvarar RUS. I 

Västerbottens län är det Samverkansorganet Region Västerbotten bestående av 

länets 15 kommuner och Västerbottens landsting, som har tilldelats ansvaret för 

den regionala planeringen (SFS:2002:34). Ansvaret för regionalt tillväxtarbete 

innebär bl.a. skyldighet att utarbeta, samordna och genomföra RUS/RUP (SFS 

2007:713). 

Enligt plan och bygglagen (2010:900) ska varje kommun ha en aktuell ÖP som 

omfattar hela kommunen. När detta krav infördes vid 1987 års plan och bygglag 

(hädanefter kallat PBL) sågs detta vara en förutsättning för kommunernas egna 

beslutsrätt och en decentralisering av beslutsrätten i planärenden. Det 

kommunala planmonopolet står starkt även idag, även om lagstiftningen 

behandlar den hänsyn som ska tas till regionala mål, planer och program av 

betydelse för en hållbarutveckling inom kommunen. Förhållandet mellan ÖP 

och RUS ska enligt nya PBL vara ömsesidigt vilket ställer nya krav på 

kommunernas ÖP. Den ändring som framförallt påverkar kommunernas 

beaktande av regionala utvecklingsmål mål i översiktsplaneringen och som är 

stor vikt för denna uppsats finns i nya PBL. Enligt plan och bygglag (2010:900) 

3 kap. 5§. 4p. ska det framgå av översiktsplanen hur kommunen i den fysiska 

planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med regionala 

mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom 

kommunen. I tidigare plan och bygglag (1987:10) fanns inte detta krav. 

RUS kopplas till det regionala strukturfondsprogrammet för Övre Norrland som 

fördelar ekonomiska medel till projekt inom regionen. (Tillväxtverket 2011, s 

27).  Strukturfondsprogrammen baseras på nationella och internationella mål 

och finansieras i sin tur via Europeiska regionala utvecklingsfonden samt 

Europeiska socialfonden. Mot bakgrund av detta utgör kopplingen mellan ÖP 

och RUS en viktig länk i kedjan för regionalt utvecklingsarbete från 

internationell och nationell nivå. Då syftet är att dels kunna härleda regionalt 

utvecklingsarbete till kommunernas vardag och samtidigt kunna genomföra 

nationella och internationella strategier på lokal nivå genom 

strukturfondsprogrammen. Regionalt utvecklingsarbete ska ske i regionen, med 

de lokala förutsättningarna som grund för strategiska dokument (Tillväxtverket 

2013). 

1.1 Problemformulering 

RUS ska utgöra en samlad strategi för länets regionala tillväxtarbete där 

planeringsprocesser binds samman för en hållbar utveckling. RUS utgör en del 

av det regionala tillväxtarbetet som ska bedrivas sektorsövergripande i 
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samarbete mellan aktörer på lokal och nationell nivå. Samordning ska ske 

mellan den regionala planen och en rad nationella och lokala planer som t.ex. 

den kommunala översiktsplaneringen. RUS ska utarbetas i samråd med 

kommuner, landsting, näringsliv och organisationer (SFS 2007:713).  I en ÖP 

ska det framgå hur kommunen, i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn och 

samordna översiktlig planering med relevanta nationella och regionala mål, 

planer och program som har betydelse för en hållbar utveckling inom 

kommunen.  

Kommunen ska även samråda med regionplaneorgan vid upprättandet eller 

ändring av ÖP (SFS 2010:900). Det finns någon typ av regionalt 

utvecklingsprogram i rikets alla län. Struktur, namn och innehåll skiljer sig dock 

åt. Signifikativt för de flesta län är att kopplingen mellan ÖP och RUS är svag, 

vilket riskerar att hämma både det regionala utvecklingsarbetet och 

kommunernas utveckling. Lagstiftningen anger hur det ömsesidiga sambandet 

mellan regional- och kommunal planering ska existera och fungera. Mycket 

tyder på att sambandet är bristfälligt i många fall. Om inte de regionala målen 

efterföljs lokalt fungerar inte utvecklingsplaneringen optimalt, vilket i sin tur 

betyder att nationella och internationella mål inte tillämpas på lokal nivå. 

Länken mellan RUS och ÖP är viktig i kedjan mellan internationella, nationella, 

regionala och lokala nivåerna, vikten av god överensstämmelse är därför stor. 

Problemet bottnar i relationen mellan den regionala och lokal nivån där 

kommunerna traditionellt sett enbart planerat för den egna kommunen. 

Införandet av den regionala nivån har tillfört nya arbetsuppgifter och spänningar 

och konkurrens mellan regionala organ och kommuner (SKL 2011, s 5).  

Engström, Fredriksson och Hult (2010, s 12) problematiserar utmaningarna 

kring samspelet mellan den regionala och lokala nivån samt varför det är 

intressant att studera RUS. En granskning av RUS ömsesidiga beaktande kan 

säga mycket om förhållandet mellan den regionala och lokala nivån. Ett samspel 

mellan regionala organ och statliga och internationella insatser räcker inte. Den 

kommunala nivån måste utefter sina förutsättningar definiera vad de kan bidra 

med. Strategisk utvecklingsplanering måste därför ha en ömsesidig förankring 

på den lokala nivån och inte vara en nedbrytning av den regionala strategins mål 

och inriktningar. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att redogöra och analysera huruvida Västerbottens läns 

15 kommuner, i sin översiktsliga planering förhåller sig till de utvecklingsmål 

som utarbetats inom det regionala tillväxtarbetet. Vidare ska 

förbättringsmöjligheter till beaktandet av regionala strategier från den lokala 

nivån undersökas.  

Utifrån syftet ställdes följande frågeställningar: 

(I) Hur har respektive kommun behandlat och tagit hänsyn till RUS i sin ÖP? 

 

(II) Hur väl fungerar kommunala ÖP för att förverkliga RUS? 

 

(III) Vilka åtgärder skulle kunna leda till ett bättre samarbete mellan den 

regional och lokala nivån? 



5 

 

2. Metod 

En forskningsstrategi som lämpade sig väl för att uppfylla syftet med uppsatsen 

var en kvalitativ studie där sambandet mellan Västerbottens läns RUS och länets 

kommunala ÖP behandlades. Studien baseras på dokumentstudier av rapporter, 

strategier och planer. Även tidigare studier kring området har använts som 

referenslitteratur. För att få en mer djupgående förståelse för textmaterialet 

genomfördes tre semistrukturerade intervjuer med personer som arbetat med 

framtagandet av ÖP i olika kommuner. Utifrån insamlat material utfördes en 

tematisk analys grundat på de sex teman som RUS består av. Nedan presenteras 

och motiveras val av metod, urval, hur material samlats in och bearbetats samt 

vilka avvägningar som  har gjorts. 

2.1 Val av tillvägagångssätt  

Inledningsvis var ansatsen att genom dokumentstudier undersöka sambandet 

mellan RUS och ÖP i Västerbottens läns 15 kommuner. Bakgrundsmaterial som 

lagar, förordningar, publikationer, rapporter samt RUS och ÖP samlades in. 

Utifrån materialets innehåll togs beslutet att genomföra tre intervjuer för att få 

mer djupgående data och förhoppningsvis kunna besvara studiens 

frågeställningar på ett bättre sätt. Detta eftersom ÖP innehåll kring 

hänsynstagandet till regionala utvecklingsmål tenderar att vara tämligen 

grundläggande, dock utgör ÖP och RUS grunden i min studie. 

2.2 Materialinsamling 

Denscombe (2009, s 295-298) menar att dokumentkällor utgör ett bra alternativ 

och komplement till intervjuer. Skriftliga källor i form av rapporter från 

myndigheter och erkända författare har stor auktoritet vilket gör dem trovärdiga. 

Det finns även goda förutsättningar till att källorna ska vara objektiva och 

faktabaserade då de är framtagna av insatta tjänstemän. Dokument har samlats in 

från kommunerna, fördjupade översiktsplaner (FÖP) har använts i de fall där de 

varit mer aktualiserade än kommunövertäckande ÖP.   

Intervjuer är lämpliga när forskaren behöver få en större insikt om människors 

uppfattningar, erfarenheter och därigenom generera ett mer djupgående material. 

Intervjuerna kan ge exklusiv information som nyckelpersoner på ”fältet” har. 

Samtidigt kan även information om känsliga frågor fås fram genom ett försiktigt 

och hänsynsfullt tillvägagångssätt. Denscombe beskriver olika typer av 

intervjuer och den ansågs vara mest användbar för denna uppsats var 

semistrukturerade intervjuer. Forskaren använder ofta en lista med ämnen som 

ska behandlas vid varje intervjutillfälle (se bilaga 1).  Intervjuaren är trots detta 

ganska flexibel gällande ordningsföljd och informanten tillåts utveckla sina egna 
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idéer kring eventuella sidospår. Betoningen i de svar som fås ligger på öppenhet 

och att den intervjuade utvecklar sina synpunkter (Denscombe 2009, s 232-235). 

Semistrukturerade intervjuer av kvalitativ art är väl användbara när forskaren 

vill ha en viss information av alla informanter, samtidigt som forskaren även vill 

ta del av specifika åsikterna från varje informant (Merriam 1994, s 88). Inför 

intervjuerna skrevs ett frågeformulär som kom att ligga till grund för varje 

intervju (se bilaga 1). Detta gav mig möjlighet att samla in jämförbar data från 

varje kommun samt att informanterna gavs möjlighet att berätta specifikt om sin 

kommun. Intervjuerna spelades in och transkriberades som möjliggjorde 

efterhandslyssning och tolkning av informanternas svar.  

2.3 Urval  

Val av informanter baserades på vad som beskrivs av (Trost 2005, s 118) som 

ett strategiskt urval. Forskaren väljer ut personer efter ett antal variabler som 

anses vara viktiga för studien. Denscombe (2009, s 36) kallar motsvarande val 

för ett subjektivt urval, vilket betyder att informanter inte valts ut slumpmässigt 

utan med utgångspunkt från ett syfte. Denna typ av urval är vanliga när 

forskaren finner det omöjligt att inkludera fler personer i studien p.g.a. resurs- 

eller tidsbrist. Ett fåtal personer väljs därför ut som undersökaren tror kan 

tillföra studien värdefull information. 

Viktiga kriterier för urval i denna studie var att informanten har varit delaktig 

vid framtagandet av en ÖP eller FÖP. ÖP eller FÖP som personen arbetat skulle 

även ha vunnit laga kraft efter RUS upprättande.  Urvalet av kommuner 

baserades på ÖP aktualitet samt typ av kommun. Informanterna kommer därför 

från en fjällkommun, en inlandskommun och en kustkommun i Västerbottens 

län. Genom att studera tre kommuner mer ingående kunde jag belysa och 

diskutera eventuella problem och hur dessa skiljer sig mellan dessa tre 

kommuner. De personer som intervjuades har varit delaktiga i framtagandet av 

planer som studerats (se 7.3 informanter). 

De kommuner som valdes var Bjurholm, Storuman och Umeå. Tre kommuner 

som har skilda förutsättningar gällande befolkning, kommunstorlek och tillväxt. 

Bjurholm är Sveriges minsta kommun sett till folkmängd. Den ÖP som 

kommunen har är den som vunnit laga kraft nyligast (Bjurholm 2012). Storuman 

är en fjällkommun som likt många andra kommuner blivit hårt drabbade av 

urbaniseringen. Turismen och fritidsboendet är stort i kommunen vilket skapar 

förutsättningar till utveckling. Kommunövertäckande ÖP antogs 2011 

(Storuman 2011). Valet av Umeå kommun var tämligen enkelt eftersom 

kommunen har en stark tillväxt och fungerar som motor inom regionen vilket 

ställer krav på god planering (Umeå 2011).  
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2.4 Analysmetod 

Datamaterialet består främst av dokument i form av ÖP men även av intervjuer. 

För att kunna få data ur materialet ställs krav på god analysmetodik. En tematisk 

analys som baserades på de sex inriktningar i RUS lämpade sig väl. Det var 

tämligen naturligt att välja dessa teman då uppsatsens syfte var undersöka hur 

kommunerna tagit hänsyn till innehållet i RUS. 

Widerberg (2007, s 144) beskriver den tematiska analysens grunder och hur 

forskaren bör tänka vid val av analysteman. Principiellt finns tre olika 

tillvägagångssätt där undersökaren antingen utgår från empirin, teorin eller 

framställningsformen när teman väljs. Ofta blandas dessa typer även om 

tonvikten ligger på en specifik typ. Tas utgångspunkt i empirin genereras teman 

förutsättningslöst utifrån insamlat material. Ett teorinära förhållningsätt innebär 

att  teman i förväg ställs upp med stöd av tillgängligt material. Om 

framställningsformen ligger till grund för analysen beror detta ofta på att 

forskaren har en förutbestämd bild av hur materialet ska presenteras när studien 

är färdig.  

I denna studie valdes analysteman utifrån teorin där de sex inriktningarna i RUS 

fick utgöra både teman för dataanalys och grund för hela studien. Dessa teman 

var ökad nettoinflyttning, utveckling av näringsliv och företagande, 

kompetensutveckling och arbetskraftförsörjning, tillgänglighet och infrastruktur, 

utveckling av kulturlivet samt internationellt samarbete och omvärldskontakter. 

Dessa teman användes vid analys av dokument och intervjumaterial till att 

sortera material på ett systematiskt sätt. Utifrån dessa teman granskades 

respektive ÖP och intervjumaterialet där användbar fakta och citat 

sammanställdes i resultatet.  

2.5 Avgränsningar 

Det hade varit fördelaktigt med fler intervjuer men tid och resursbrist i 

kombination med att många kommuner inte har ÖP som är uppdaterade, efter att 

RUS etablerades, gjorde att antalet intervjuer begränsades till tre. Det är mycket 

troligt att det finns personer bland länets kommuner som kunnat tillföra denna 

studie intressanta infallsvinklar. Eftersom det var tidsödande att granska ÖP, 

intervjua och bearbeta data var denna avgränsning nödvändig. 

Uppsatsen i sig avgränsades till förhållandet mellan RUS och ÖP och inte det 

motsatta. Enligt förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete ska det finnas 

ett ömsesidigt samband mellan ÖP och RUS. Med andra ord ska Region 

Västerbotten vid framtagandet av RUS även ta hänsyn till kommunernas ÖP. 

Det finns dessutom fler strategiskt viktiga dokument som t.ex. Västerbottens 

läns tillväxtprogram och Länstransportplanen som har en stark koppling till RUS 
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som hade varit intressanta att studera. Anledningen till att dessa inte 

behandlades var att tid och resurser saknades.  

2.6 Metoddiskussion 

Valet av metod skedde naturligt då dokumentstudier ingick i syftet där RUS sex 

inriktningar utgjorde lämpliga teman för dataanalys för ÖP och intervjumaterial. 

Eftersom urvalet av intervjuer begränsades till tre innehåller resultatet inga 

generaliseringar då inget garanterar representativiteten hos valda kommuner. 

Samtidigt var målet med uppsatsen att belysa olika sidor av eventuella problem 

snarare än generalisera utifrån ett fåtal intervjuer. 

Styrkan med den tematiska analysen av dokument och intervjusvar var att 

intervjuerna gav djupgående information om tre specifika kommuner och en 

ökad förståelse till bakomliggande faktorer för hänsynstagandet av RUS. Detta 

var också anledningen till att intervjuer genomfördes och inte för att genera ett 

resultat som kan appliceras på andra kommuner. Valet av kommuner grundades 

framförallt på ÖP aktualitet i förhållande till RUS. Med andra ord krävdes att 

ÖP var nyare än RUS för att kunna utvärdera ett eventuellt samband. Detta 

resulterade i att drygt hälften av kommunerna inte var representativa. Därefter 

valdes tre kommuner ut. Anledningen till att just dessa kommuner valdes är att 

de skiljer sig kraftigt åt gällande förutsättningar och geografiskt läge inom 

regionen.  

2.6.1 Reliabilitet och validitet 

Trost (2005, s 111-115) menar att tillförlitligheten i kvalitativa studier är svåra 

att uttala sig om eftersom variablerna i sig är svårmätta. Reliabiliteten i 

kvalitativa studier stärks genom att intervjuaren är lyhörd och uppmärksammar 

tonfall och kroppsspråk.  Detsamma gäller validitetsbegreppet där forskningens 

giltighet och trovärdighet ställs på prov. Om relevant material samlats in och 

adekvata frågor ställts vid intervjun ökar studiens trovärdighet. För att hantera 

detta har stor tid tillägnats metodstudier, framförallt kring tillvägagångssätt vid 

intervjuer. 

När informanter används för insamling av data är det beaktandet av 

intervjuareffekten viktig och hur den kan påverka datamaterial. Beroende på hur 

forskaren framställer sig själv och vilka preferenser som den intervjuade 

påverkas svaren på frågorna och hur mycket information informanterna är 

villiga att ge. Intervjuarens ålder, kön och etnicitet är faktorer som i synnerhet 

påverkar informantens syn på forskaren (Denscombe 2009, s 245-246). Denna 

effekt har motverkats genom att frågor ställts på ett neutralt sätt vid intervjuerna 

och så liten påverkan på undersökningsresultatet skulle ske.  
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2.6.2 Forskningsetik 

Vid undersökningar som denna är hänsynstagandet till etiska aspekter alltid 

viktigt, där forskaren ska arbeta på ett ärligt sätt och respektera deltagarnas 

integritet. Forskningsetikens grunder ligger i att ta hänsyn till informanternas 

rättighet till integritet och vilja till att ställa upp som informant (Denscombe 

2009, s 193-196). I denna uppsats har forskningsetiken hanterats genom en 

presentation av mig själv, syftet med studies, vald metod och vad resultatet 

kommer att användas till. Informanten har därefter fått frågan om denne kan 

tänkas ställa upp med namn eller om personen vill delta anonymt.  Vid 

intervjuer har informanterna alltid tillfrågats om tillåtelse till inspelning. 

2.7 Källkritik 

Ett kritiskt granskande förhållningsätt till slutsatser, påståenden och 

faktauppgifter är viktigt i all forskning. Detta innebär ett en bedömning görs om 

insamlad data är tillförlitlig. Dock finns ingen direkt metod att utgå från, det 

handlar mer om att göra sin egen helhetsbedömning (Umeå universitetsbibliotek 

2013). Vid granskning av använda källor har utgångspunkt tagits i de fyra 

källkritiska principerna, äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet 

(Thurén 2005, s 13).  

Bakom alla skriftliga källor står en erkänd myndighet eller en författare med 

auktoritet inom området, vilket ökar dess tillförlitlighet. I ett fall 

utställningshandlingar studerats som inte hade vunnit laga kraft. Den är då i 

praktiken att beakta som ett tjänstemannaförslag. Alternativet i dessa fall hade 

varit äldre ÖP vars ålder gör dem mindre användbara för min studie. Vid 

intervjuer har personer som varit delaktig i processen i framtagandet av ÖP valts 

ut. Informanterna befinner sig i sin kontext och svarar utifrån sina egna 

erfarenheter, vilket gör att de inte kan ses som objektiva källor. Dessutom har 

informanterna varit delaktiga i processen med framtagandet av ÖP och är 

således själva en aktör vilket gör att objektiviteten i svaren kan ifrågasättas. 

Denna brist kan dock jämföras med de fördelar den stora inblick i arbetet bakom 

en ÖP som informanterna har och som tillförde intressant information då dessa 

personer arbetar med just det studien syftar till att undersöka. 
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3. Tidigare studier 

Nedan följer en litteraturgenomgång av de studier, rapporter och undersökningar 

som gjorts kring förhållandet mellan RUS/RUP-ÖP. Dessutom tas spänningar 

och konflikter som kan uppstå mellan den nationella, regionala och lokala nivå 

kring dessa frågor. Det finns ett fåtal akademiska studier som specifikt 

behandlar förhållandet mellan ÖP och RUS/RUP men desto mer rapporter från 

Boverket och andra myndigheter. Regional utveckling och förhållandet mellan 

de olika nivåerna är ett område som är välstuderat, nedan presenteras ett urval 

som kan vara intressant för denna studie. Genomgången syftar till att ge en 

översiktlig bild av skrivet material, vilket i sin tur ska underlätta för mig vid min 

analys av situationen i länet.  

3.1 Decentralisering av utvecklingsplanering 

Historiskt och till viss del även idag tas regionala utvecklingsstrategier fram 

med principen ”one size fits all” i tron att en universal strategi är lyckosam i 

samtliga regioner. Rodríguez-Pose menar att detta är kontraproduktivt eftersom 

en strategi som fungerar i en region inte nödvändigtvis fungerar i en annan. 

Detta beskrivs som en typisk top-down strategi. Han menar att det finns otaliga 

utvecklingsstrategier som framgångsrikt implementerats inom olika regioner 

som inte fungerar. Den regionala ekonomiska utvecklingen jämförs med en 

cykel, där bakhjulet utgörs av en väl fungerande institution som driver cykeln 

framåt genom effektiv samordning och dialog. Framhjulet utgörs av en regionala 

utvecklingsstrategin som pekar vilken väg regionen ska gå. Genom en 

skräddarsydd utvecklingsstrategi som matchar de regionala och lokala 

förutsättningarna kan regionen frigöras och utvecklas, vilket minimerar risken 

för spänningar mellan institutioner inom och regionen (Rodríguez-Pose 2013B, s 

9). 

Tyvärr tar regionala utvecklingsstrategier ofta liten hänsyn till de lokala 

förutsättningarna och istället används en beprövad strategi till utveckling.  

Regionala utvecklingsstrategier måste vara anpassade till den potential som 

regionen har. En god lokal förankring bland de existerande institutionerna 

skapas genom att lokala aktörer ges möjligheten att delta i utvecklingsprocessen 

samt att processen behandlar sådant som är relevant för utvecklingen av 

regionen. Denna institutionella åtgärd är raka motsatsen emot tidigare top-down 

styre och motsvarar snarare en bottom-up styrning. Regionerna får själva 

ansvaret för sin utveckling där statsmakten intar en stödjande och till viss del 

styrande roll. Detta ställer krav på funktionella regioner som hanterar konflikter 

inom regionen mellan institutioner och god problemlösning (Rodríguez-Pose 

2013A, s 179). 
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Riskerna med att gå från ”one size fits all” till en regionalt styrd politik handlar 

framförallt om att utvecklingsstrategierna ofta blir undermåliga i regioner där 

samarbetet inte fungerar. Det finns även risker med ett nationellt externt ansvar 

med dålig hänsyn till lokala förutsättningar. Ett sätt att hantera detta kan vara att 

kombinera lokalt, regionalt och nationellt i ett flernivåstyre. Överstatliga och 

nationella utvecklingsstrategier anger flexibla riktlinjer för utformningen av 

regionala utvecklingsstrategier som kan anpassas till den regionala och lokala 

miljön. Detta kan ses som en utveckling från goverment till governance för 

genomförandet av utvecklingsstrategier. En tydligare bottom-up politik skapas, 

vilket ger regionala och lokala institutioner en starkare ställning (Rodríguez-

Pose 2013A, s 180-181). Denna modell finns i Sverige (Nutek 2005, s 14). 

Utvecklingen emot en större integration mellan organisationsgränserna där man 

arbetar emot gemensamma mål kallas av Bogdanor (2005, s 1-3) för ”joined-up” 

goverment. Joined-up goverment går ut på att olika institutioner och organ 

kommunicerar och arbetar effektivt med varandra för bästa möjliga resultat. 

Enligt Niklasson (2013, s 80) är detta synsätt vanligt för hur regional 

utvecklingspolitik ska bedrivas i många länder. Perspektivet kan enkelt tillämpas 

på relationer mellan offentliga organ. Kritiken emot denna organisationsform är 

att det ibland är svårt att utkräva ansvar samt att det finns en risk för 

tjänstemannastyre. Niklasson påpekar även att organisationsförändringen kring 

regionalt utvecklingsarbete kan härledas till vad som internationellt kallas ”new 

regionalism” som handlar om att arbeta över organisationsgränser emot 

resultatinriktade mål. 

Genom inträde i den EU har Sveriges och även andra Nordiska länders 

offentliga sektor förändrats. I samtliga Nordiska länder har kommunerna alltid 

haft en stark ställning med ett stort ansvar för välfärd och utvecklingsfrågor. 

Den regionala nivån har omvänt haft en relativt svag ställning jämfört med 

övriga Europa (Gustafsson 2005, s 25-29) Införandet av regioner, regionala 

samverkansorgan till följd av inträdet i EU tillfördes en ny planeringsnivå som 

utmanar den gamla strukturen vilket kan skapa spänningar mellan de olika 

nivåerna. Ofta tar det lång tid innan nya organisationer inom den offentliga 

sektorn får genomslag vilket gör att det fortfarande går att påstå att den 

regionala nivån är relativt ny i Norden jämfört med övriga Europa (Nilsson 

2005, s 51-52) 

Övergången till den nya regionalpolitiken och från goverment till governance 

sker inte problemfritt. Kraven på detaljstyrning och en önskan om innovativitet i 

dokument skapar motsättningar kring innehållet i planer och strategier. Det finns 

både önskemål om att utarbeta en plan för vad som ska eftersträvas och en 

strukturförändring genom innovationer, vilket skapar problem eftersom det är 

svårt att planera för innovationer. Det finns även motsättningar mellan behovet 



12 

 

av central kontroll och behovet att bygga politiken underifrån (Forsberg 2005, s 

236-237).   

Regionala utvecklingsstrategier uttrycker den konkurrens som finns mellan 

regionerna. Alla regioner vill utvecklas och således konkurrerar de med 

varandra kring resurser, utländska investeringar, välutbildad befolkning och 

kreativa människor. En bra förankrad regional utvecklingsstrategi på lokal nivå 

skapar bättre förutsättningar för att kunna konkurrera på regional nivå, 

samspelet mellan de olika nivåerna är därför viktigt. Regionerna har naturligt 

olika förutsättningar geografiskt och resursmässigt vilket skapar en snedvriden 

konkurrens mellan regionerna. Dock är det tydligt att ett bra regionalt 

utvecklingsarbete stärker eftersatta regioner och därav finns det skäl att påstå att 

regional utveckling är viktigt (Bristow 2011, s 344-348).  

3.2 Framgångsfaktorer  

Engström, Fredriksson och Hult (2010, s 85-86) lyfter fram ett antal 

framgångfaktorer för en stark koppling mellan planering på regional- och lokal 

nivå. En av dessa är samtidigheten mellan de olika dokumenten där det visat sig 

att överensstämmelsen mellan ÖP och RUS/RUP varit högre om planerna 

antagits tätt inpå varandra. Fördelarna är inte enbart rent pratiska. Engström, 

Fredriksson och Hult menar att samtidigheten möjliggör en dialog som uppfattas 

som aktuell och därigenom är till nytta för utvecklingsarbetet både på regional- 

och kommunal nivå. Samtidighet kan även det vara ett problem. T.ex. när en 

kommun måste aktualisera sin översiktsplan utifrån ett regionalt behov och inte 

när kommunen själva finner det nödvändigt. En annan framgångsfaktorer som 

beskrivs är samverkan mellan ÖP-RUS/RUP där en konkret dialog hela tiden 

förs kring dessa frågor. Anledningen till att detta inte alltid sker beror i många 

fall på att dessa frågor är relativt nya och långsiktiga.  Strategiska frågor 

dessutom är tämligen abstrakta och svårdefinierade i sin natur, vilket försvårar. 

Engström, Fredriksson och Hult ger exempel på projekt som baseras på 

mellankommunala samarbeten och mellan samarbeten mellan kommuner och 

regionala organ som varit lyckade. Samverkan har ofta skett kring konkreta 

projekt som t.ex. en järnväg eller en vägsträcka och inte kring abstrakta 

långsiktiga mål. Boverket (2005, s50-51) behandlar även frågan. Ett aktivt 

deltagande i processen från kommunerna beskrivs som framgångrikt för 

drivandet av det regionala utvecklingsarbetet. Kommunerna ges möjligheten, i 

sina ÖP att beskriva sin roll i regionen med stöd av regionala målsättningar.  

Den kanske viktigaste framgångfaktorn för att RUS/RUP ska inarbetas i ÖP är 

att RUS/RUP förankrats på lokal nivå. Ett ”underifrånperspektiv” beskrivs som 

nyckeln för att lyckas med detta. Utgångspunkt tas i regionens kommuner och 

förs samman med nationella mål. Anledningarna till detta är att processen för 

framtagandet av en ÖP ställer krav på förankring hos medborgarna till skillnad 
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från processen för RUP/RUS (Engström, Fredriksson och Hult 2010,s 87). Även 

(Boverket 2010) skriver att den kommunala översiktsplaneringen måste vägas in 

i regionalt utvecklingsarbete.  PBL:s bestämmelser med samråd och utställning 

förankrar planerna demokratiskt. Idag är RUS förhållandevis okänt bland 

medborgarna i jämförelse med ÖP. Därför är det angeläget med ökad kännedom 

kring RUS/RUP för allmänheten och belysa viktiga regionala utvecklingsfrågor. 

I översiktsplaneringsprocesser ska även regionala förslag förankras och för att 

detta ska fungera ställs krav på uppdaterade och aktuella översiktsplaner. 

Ehinger Berling (2006, s 80-81) beskriver ovanstående problematik på ett bra 

sätt: 

”Ett annat skäl att koppla samman de två planeringsprocesserna är 

att regionala utvecklingsprogram handlar om livsbetingelser som 

är viktiga för de flesta medborgare, och det därför angeläget att 

finna sätt att involvera medborgarna i utvecklingsarbetet. Plan- och 

bygglagen har formella regler för hur medborgarna ska involveras 

i arbetet med översiktsplanen, medan motsvarande inte finns för det 

regionala utvecklingsarbetet. Här finns helt klart ett demokratiskt 

underskott att fylla.” 

Boverket (2008, s 7-8) har studerat överensstämmelsen mellan sex olika läns 

RUS/RUP och ett antal ÖP i varje län. Undersökningen visar att 

överensstämmelsen mellan dokumenten i många fall är tämligen liten. 

Anledningen till detta tillskrivs den bristande dialogen mellan kommuner och 

regionorgan. I de fall där dialogen är mer utvecklad finns en större samklang 

mellan de olika plannivåerna. Boverket drar slutsatsen att dialogen mellan 

kommuner och regionen måste förbättras då samverkan är viktigt för 

framtagandet av RUS/RUP. Samarbete i mellankommunala frågor är även 

viktigt då grannkommuner eller andra konstellationer förenklar samverkan 

mellan kommunerna och regionen. Detta ställer krav på att ÖP tar hänsyn till 

mellankommunala frågor men även att utvecklingsprogrammen särskiljer de 

olika typer av kommuner som finns i länet.  

Boverket (2008, s 36) hävdar att överensstämmelsen mellan RUS/RUP och ÖP 

är låg kan tillskrivas den tidigare avsaknaden av föreskrifter för hur kommunen 

skulle behandla RUS/RUP i sin översiktsliga planering. I nya PBL som trädde i 

kraft 2011 finns tydliga bestämmelser kring detta, vilket ska underlätta god 

samverkan. Boverket skriver även att ÖP och RUS/RUP delvis har skilda 

uppgifter då den kommunala översiktsplaneringen ska redovisa allmän- och 

riksintressen vid markanvändningsfrågor. RUS/RUP syftar till vara ett 

överordnat regionalt styrdokument för regional tillväxtsplanering. I både ÖP och 

RUS/RUP finns förutsättningar till behandling av utvecklingsfrågor, vilket 

skapar förutsättning för god överensstämmelse. 
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Nutek (numera Tillväxtverket) skriver i sin rapport RUP – Ett 

metodutvecklingsarbete (2005, s 14) att relationerna mellan de olika nivåerna i 

planeringssystemet måste vara integrerade med varandra med en tydlig 

ansvarsfördelning och samverkansprocess. Nutek hävdar att utvecklingen av 

strategiska ÖP är ett fundament för utvecklingsarbetet i RUS/RUP. Detta 

eftersom det är främst relationerna mellan olika nivåer i kedjan (Lokal- 

Regional- Nationell strategi- Europeisk strategi) som måste utvecklas. ÖP är en 

viktig länk för den lokala kopplingen i den kedjan. Om problematiken med 

införandet av den regionala nivån i planeringssystemet skriver Nutek (2005, s 

13) följande: 

”Det svenska planeringssystemet med sin starka tonvikt på fysisk 

planering och med ett starkt kommunalt inflytande är inte självklart 

välkomnande till ett planeringsinstrument som främst består i 

strukturerade samtal mellan nationell och regional nivå och med 

territoriellt fokus inställt på områden med flera kommuner.”  

3.3 Fysisk planering och utvecklingsplanering 

Behovet för samhällsplanering över större områden grundar sig i förstoringen av 

regionen där möjligheterna till pendling till arbetsplatsen ökar ständigt. Vårt 

dagliga geografiska rörelsemönster har förändrats i takt med att 

pendlingsmöjligheterna ökat. Oavsett hur stor regionen är idag eller i framtiden 

kommer alltid två infallsvinklar finnas inom samhällsplaneringen, som parallellt 

behöver fungera bättre än vad de gör idag. Den fysiska planeringen, som främst 

hanteras lokalt av kommunen och den ekonomiska utvecklingsplaneringen, som 

framförallt sker regionalt. Med andra ord borde översiktsplaneringen sättas in i 

ett regionalt perspektiv och redogöra regionala utvecklingsförutsättningar. 

Samtidigt borde även fysiska aspekter på planering behandlas i RUS/RUP. ÖP 

behandlar den fysiska planeringen och RUS/RUP utvecklingsplanering vilket 

skapar två olika typer av dokument. En annan svårighet är de kulturella 

skillnader som existerar mellan regional utvecklingsplanering och kommunal 

fysisk planering. Regionalt bedrivs arbetet framför allt utifrån ekonomiska 

perspektiv medan många kommuner enbart behandlar den fysiska planeringen. 

En bättre dialog mellan processerna vore därför nödvändig Dock visar det sig i 

många fall att kommunerna inte representeras av fysiska planerare eller 

stadsarkitekter utan av näringslivschefen eller kommundirektören vid regionalt 

utvecklingsarbete. Vilket försvårar ett samarbete mellan de två infallsvinklarna 

(Ehinger Berling 2006, s 77-81).  

Det finns goda exempel där ett sammanfogande av utvecklingsplanering och 

fysisk planering i RUS/RUP som varit positivt. I Stockholm har en ömsesidig 

process gjort att kommunernas fysiska planering kunnat anpassas till omvärlden 

och framtidens krav. Gemensamt har visioner för utveckling arbetats fram, 
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kopplat till vad som behöver förbättras för att möta medborgarnas framtida 

behov. En enkätstudie som SKL genomfört visar att i princip alla svarande 

regioner ser behovet av en koppling mellan den fysiska planeringen till 

RUS/RUP. Skälen till detta tillskrivs förstorade regioner till följd av människors 

ökade rörlighet och behovet utveckling i hela regionen. En stor del av RUS/RUP 

tar inte hänsyn till ÖP. Anledningen tillskrivs det faktumet att översiktlig 

planering ofta enbart behandlar fysiska strukturfrågor (SKL 2006, s 7-10). 

Visserligen redovisas numer olika former av utvecklingsarbete i ÖP i betydligt 

större utsträckning än tidigare, vilket underlättar en god växelverkan kopplat till 

regional planering. Dock skiljer sig detta kraftigt bland kommunerna. 

Förklaringen till detta tros ligga i brist på resurser i mindre kommuner. Kravet 

på samordning mellan olika planeringsnivåer har ökat med införandet av den 

regionala nivån i planeringssystemet. Regional planering måste på ett tydligare 

sätt kopplas samman till översiktsplanering och även avgränsas mot detta 

(Boverket 2004, s 10). 

3.4 RUS i den kommunala planeringen 

Kommunala planerare anser i överlag att målsättningar som RUS anger är för 

övergripande och självklara, vilket försvårar ett direkt hänsynstagande i ÖP. Till 

följd av detta används inte RUS i den kommunala planeringen i lika stor 

utsträckningen som det borde. Kommunala och regionala företrädare har dock 

börjat lyfta blicken utanför den egna kommunen och regionen. Dessutom har de 

Ansvariga för det regionala utvecklingsarbetet har aktivt börjat arbeta för att 

lyfta in ett rumsligt och fysiskt perspektiv i RUS. I och med detta ska förståelsen 

för kommunernas viktiga roll i regionen öka och lyfta de utvecklingsmöjligheter 

som varje kommun har (Boverket 2011, s 8). 

Boverket (2011, s 39-42) har intervjuat ett stort antal kommunala planerare i 

Sverige i utvärderingssyfte där samspelet mellan kommunerna och det regionala 

organet visade sig vara bristfälligt. Hur välutvecklat samarbetet är varierar 

kraftigt från län till län. I vissa fall säger planerarna att länets RUS inte har 

studerats innan eller efter framtagandet av ÖP. Planerarna anser att RUS inte är 

tillräckligt konkret och tydlig samt att ÖP redan behandlar de självklara mål som 

tas upp i RUS. Den rumsliga kopplingen bör lyftas fram vilket skulle underlätta 

hänsynstagandet i ÖP. Planerarna menar att dialogen kring regionala frågor är 

viktigast och inte nödvändigtvis dokumentet RUS.  

Kommuner och regioner kan inte ses som en enhet och förutsättningarna ser inte 

likadana ut överallt. En anpassning av planeringsinsatserna till områdets egna 

förutsättningar är därför viktig. ÖP har dessutom olika status i olika kommuner. 

I vissa fall utgör de ett styrande och vägledande dokument och i andra är de helt 

bortglömd hyllvärmare. Orsakerna kan ofta förklaras av planeringstraditionen 

inom kommunen och exploateringstrycket. Översiktsplaneringen påverkas i allra 
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högsta grad av de geografiska förutsättningarna. I expansiva områden som 

Umeå får den fysiska planeringen en given och viktig roll men i kommuner med 

svagt eller obefintligt exploateringstryck t.ex. i Västerbottens läns inland är det 

svårt att förverkliga den översiktliga planeringen. ÖP riskerar därför att bli ett 

dokument som enbart behandlar mark och vattenfrågor. I dessa fall blir det ännu 

viktigare att lyfta blicken och identifiera möjligheter som tidigare inte utnyttjats 

(Tillväxtverket 2013, s 133-134).  
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4. Resultat 

Resultatet av studien baseras till stor del på granskningen av de 15 

kommunernas ÖP och dess hänsynstagande till RUS för Västerbottens län (se 

bilaga 2). Utfallet av studien presenteras genom kommunernas hänsynstagande 

till de sex prioriteringar som RUS innehåller. Respektive prioritering innehåller 

inriktningar som lämpade sig väl för teman för min genomläsning av länets 

kommunala ÖP. Varje prioritering i RUS beskrivs här tillsammans med en 

övergriplig genomgång för hur kommunerna behandlat respektive prioritering i 

ÖP, därefter ges ett antal kommunspecifika exempel. Inga referenser ges till 

respektive ÖP i den översiktiga genomgången, av tabell 1 samt referenslista 

framgår tydligt vilka planer som studerats för varje kommun. I de kommuner där 

två planer studerats framgår det tydligt vilken plan som redovisas. Den första 

delen av resultatet besvarar framförallt min första frågeställning. Övriga 

frågeställningar besvaras även med hjälp av dokumentstudierna men framförallt 

av intervjumaterialet från informanterna som presenteras i resultatets senare del. 

Undersökningen visar framförallt att äldre ÖP i länet innehåller mindre frågor 

kopplat till utvecklingsplanering och mestadels behandlar fysisk planering. 

Tabell 1 - Översikt för studerade ÖP och FÖP i Västerbottens län. 

ÖP och år  FÖP och år  

Bjurholm 2012 - 

Dorotea 1990 - 

Lycksele 2006 - 

Malå 2001 - 

Norsjö 2010 - 

Nordmaling 1996 - 

Robertsfors 1991 - 

Skellefteå 1991 Skelleftedalen 2011 

Sorsele 2001 - 

Storuman 2011 - 

Umeå 1998 Umeås framtida tillväxtområde 2011.  

Vilhelmina 2000 - 

Vindeln 1990 - 

Vännäs 2006 - 

Åsele 2013 - Utställningshandlingar - 

4.1 Västerbottens läns regionala utvecklingsstrategi  

Västerbottens läns RUS för 2007-2013 tydliggör nödvändiga prioriteringar för 

stärkandet av länets utveckling. Prioriteringarna är i sin natur översiktliga 

eftersom konkreta förslag utvecklas bäst på lokal nivå, exempelvis via 

infrastrukturplaner, miljöprogram, ÖP etc. Ursprungligen togs strategin fram 

som en RUP under 2005 och 2006 med en bred förankring runtom i länet. Under 

2010 reviderades RUP då de lokala och globala förutsättningarna hade 
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förändrats. Anledningen till denna tillskrivs den ekonomiska krisen och hur den 

förändrade synen på det ekonomiska systemet och tillväxt. Internationellt 

förändrade direktiv för strategiskt tillväxtarbete i form av EU2020 och en 

reviderad nationell strategi för regional konkurrenskraft var också viktiga 

anledningar till varför RUP reviderades. Huvuddragen i RUP var fortfarande 

aktuella men vissa delar ändrades. Dokumentet bytte namn till RUS och gäller 

t.o.m. 2013.  Strategin är uppdelad i sex olika inriktningar med ett antal 

tillhörande prioriteringar för varje inriktning. Dessa är ökad nettoinflyttning, 

utveckling av näringsliv och företagande, kompetensutveckling och 

arbetskraftförsörjning, tillgänglighet och infrastruktur, utveckling av kulturlivet 

samt internationellt samarbete och omvärldskontakter (Region Västerbotten 

2010, s 2-4). 

4.2.1 Ökad nettoinflyttning 

RUS första inriktning innehåller åtgärder för en ökning av inflyttningen i alla 

delar av länet. Regionens livsmiljöer ska stärkas och därigenom höja 

attraktiviteten. Inflyttningen ska öka och utflyttningen minska. Detta kräver 

insatser inom en rad samhällsområden som boende, arbetsmarknad, utbildning 

idrott och kultur. Enligt Region Västerbotten kan ett ökat funktionellt samarbete 

kring samhällsfrågor mellan aktörer i länet krävas. Samarbeten mellan urbana 

och rurala miljöer inom områden som arbetsmarknad, näringsliv och utbildning 

nämns. Glesbygden ska utvecklas genom serviceprogram där strategiska noder 

för service utvecklas. Noderna ska förse ett större antal invånare i kommunen 

med offentliga och kommersiella tjänster. Befolkningsfrågan beskrivs som det 

viktigaste området som aktörerna i regionen gemensamt måste hantera (Region 

Västerbotten 2010, s 5-6). 

Granskningen av alla ÖP visar att de flesta kommunerna har en 

befolkningsminskning. Umeå, Skellefteå och Vännäs kommuner är de 

kommuner som har haft en positiv befolkningsutveckling de senaste åren, övriga 

12 kommuner har en negativ befolkningsutveckling. Minskningarna är kraftigast 

i inlands- och fjällkommuner som Åsele, Sorsele och Vilhelmina. 

Befolkningsfrågan behandlas dock inte i alla ÖP, sex av femton kommuner 

anger inga åtgärder eller målinriktningar för sin befolkningsutveckling. Dessa är 

Dorotea, Nordmaling, Robertsfors, Sorsele, Vilhelmina och Vindeln. Alla dessa 

planer är tolv år eller äldre.  

De kommuner som behandlar inflyttningsfrågan anger i mångt och mycket 

likande åtgärder för minskning av utflyttningen som för att och öka 

inflyttningen. Åtgärderna kan helt eller delvis kopplas till innehållet i RUS. 

Samtliga ÖP som behandlar befolkningsfrågan anger insatser som ska stärka 

arbetsmarknaden och skapa fler arbetstillfällen, vilket är centralt för en ökad 
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nettoinflyttning. Den goda livsmiljön, samarbeten mellan urbana och rurala 

miljöer som säkerhetsställer god service i hela kommunen är viktiga 

förutsättningar för skapandet av en attraktiv kommun. Även möjligheter till 

studier på distans är annat som pekas ut som en viktig förutsättning. Storuman, 

Umeå, Skellefteå, Malå, Vännäs och Lycksele kommuner behandlar 

befolkningsfrågan mest utförligt och kopplingen till innehållet i RUS är stark.  I 

överlag kan nyare ÖP kopplas tydligare till RUS innehåll. Dock anger ingen av 

studerade ÖP att RUS innehåll beaktats utan det finns snarare överensstämmelse 

mellan innehållet i de olika dokumenten.  

Exempelvis skriver Lycksele kommun (2006) i sin ÖP att attraktion skapas 

genom god livsmiljö, en bred arbetsmarknad samt samarbeten för en god service 

i hela kommunen, vilket kan härledas till RUS innehåll. Lycksele är enda 

kommunen som anger att ett serviceprogram för glesbygden ska tas fram. Umeå 

kommun (2011) beskriver likande framgångsfaktorer samt att vissa mindre byar 

längs viktiga stråk är prioriterade för skapandet och bevarandet av god service, 

även i de rurala miljöerna. Befolkning ska inte enbart öka i Umeå stad utan även 

i tätorter med goda förbindelser utanför staden. Umeå har det mest väluttalande 

befolkningsmålet där befolkningen ska öka till 200 000 innan år 2050. Vännäs 

kommun (2006) menar att närheten till Umeå och insatserna inom barnomsorgen 

samt de goda kommunikationerna har gjort att befolkningen stigit sakta under en 

lång tid. Även kommunens goda livsmiljö med närhet till naturen har skapat 

goda livsmiljöer som attraherar människor, vilket har skapat en viss tillväxt i 

kommunen. 

4.2.2 Utveckling av näringsliv och företagande 

RUS inriktning för näringslivet och företagandet bland annat ska utvecklas 

genom en ökad förädlingsgrad vilket syftar till att länets råvaror bör förädlas 

inom länet i större utsträckning än idag. Vinsterna för länet blir därmed större. 

Viktiga näringar som ska stärkas är tjänstesektorn, kultur och turism. Även 

innovativa miljöer är viktiga för konkurrenskraft på den globala marknaden. 

Stimulerandet av ett brett företagande som drivs på miljövänligt sätt beskrivs 

som nyckeln till framgång för länet (Region Västerbotten 2010, s 8-9). 

Utvecklingen av näringslivet och företagandet behandlas mer eller mindre 

utförligt i de flesta av de studerade planerna. Dorotea, Nordmaling, Robertfors 

och Vindeln beskriver utvecklingsmöjligheterna lite eller inget alls. Dessa fyra 

kommuner har även de äldsta planerna, de togs fram innan eller i samband med 

Sveriges inträde i EU. Planerna innehåller korta beskrivningar över näringslivets 

organisation men inga direkta förslag på åtgärder för utveckling. Ett bra exempel 

är Vindelns kommun (1990) där sysselsättningen är viktig för utvecklingen i 
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kommunen därför är det viktigt att näringslivet ges goda förutsättningar. Några 

mer konkreta åtgärder, förslag eller målinriktningar framförs inte.  

Nyare ÖP behandlar näringslivets utveckling betydligt mer utförligt där mål, 

åtgärder och förslag ges till som till exempel skapandet av ett konkurrenskraftigt 

företagande som kan konkurrera på den globala marknaden. Nuläget och 

framtidsbehov för näringslivet ligger ofta till grund för de åtgärder som föreslås. 

Hänsynstagandet till RUS kopplat till näringslivet är störst i ÖP för Bjurholm, 

Lycksele, Malå, Storuman Umeå och Vännäs. Kommunerna vill stimulera ett 

brett näringsliv med innovativa företag som är starka på den globala marknaden. 

ÖP för dessa kommuner beskriver turismen och tjänstesektorn som är viktiga 

sektorer där förutsättningar till utveckling finns, framförallt i inlands- och 

fjällkommunerna där naturturismen har en stor utvecklingspotential.  

Malå kommun (2001) beskriver tydligt vilka insatser som ska genomföras för de 

fyra prioriterade näringarna: träförädling, verkstadsindustri, transporter samt 

prospektering/mineralutvinning. Med en genomtänkt lokal näringslivspolitik, 

där olika aktörer och offentliga organ samarbetar kan Malå bibehålla. 

Kommunen vill även förstärka befintliga företag och locka företag från andra 

regioner inom dessa fyra verksamhetsområden. Genom stöttning av 

innovationer, nyföretagande och utbildning ska denna vision förverkligas.  

Ett annat exempel där god hänsyn tas till RUS är Norsjö kommuns ÖP (2010) 

som via sitt goda samarbete med näringslivet vill skapa tillväxt och utveckling i 

Norsjö. Förädlingen av råvaror ska ske inom kommunen i hög utsträckning och 

satsningar ska göras på att etablera fler tjänsteföretag i kommunen. Det finns 

även en vilja att stödja innovationer inom kommens tillverkningsföretag, 

framförallt kopplat till miljö och kretsloppslösningar. Företag ska med andra ord 

drivas på ett miljövänligt och innovativt sätt. Turistnäringen ska vara en viktig 

del av näringslivet. I framtiden har Norsjö dragit nytta av klimatförändringarna, 

vilket har lett till ökade turistströmmar. 

4.2.3 Kompetensutveckling och arbetskraftsförsörjning  

En höjd kunskapsnivå i länet skapar en attraktiv miljö för boende och näringsliv. 

En högre utbildningsnivå och en ökad kompetensnivå i länets alla delar och 

nivåer skapar konkurrenskraft nationellt och internationellt. En viktig detalj är 

att aktörerna i regionen samverkar där nyutexaminerade studenter erbjuds goda 

arbetsmöjligheter. Insatser som underlättar denna typ av samverkansstruktur, 

mellan utbildningsanordnare, näringsliv och offentliga aktörer ska därför 

prioriteras. Matchningen mellan arbetskraftsefterfrågan och arbetskraftutbudet 

är centralt för att lyckas med detta (Region Västerbotten 2010, s 9-10). 
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ÖP för Dorotea, Robertfors, Sorsele, och Vindeln behandlar inte kompetens- 

eller arbetskraftsförsörjningsfrågor, alla dessa planer är framtagna under 1990-

talets början. Nordmaling, Norsjö, Vilhelmina och Vännäs behandlar ämnet 

kortfattat och grundläggande. Ofta redogörs vilka utbildningar som finns inom 

kommunen som kan kopplas till det lokala näringslivets behov. Bjurholm, 

Lycksele, Malå, Skellefteå, Storuman, Umeå och Åsele är de kommuner som 

behandlar denna prioritering bäst. I överlag läggs mycket fokus på en höjd 

utbildningsnivå och mindre på samverkansstrukturer med arbetsgivare och 

matchningen emot arbetskraftefterfrågan. 

Umeå som är en av de kommuner som redovisar denna prioritering mest 

utförligt. Kompetens, kommunikation och entreprenörskap ska tillsammans 

skapa global konkurrenskraft och hållbar tillväxt. Genom sin planering vill 

kommunen utveckla kunskapsbaserade näringar genom ett samarbete mellan 

näringsliv, universitet, kommun och andra offentliga organ. Arbetskraften i 

Umeå är välutbildad vilket är en viktig förutsättning för tillväxt inom alla 

sektorer. Umeå ska stärkas som centrum för forskning och utbildning och vara 

den drivande för regionens utveckling (Umeå kommun 2011). I den 

kommuntäckande ÖP från 1998 beskrivs kunskapsförsörjningen som en viktig 

del i utvecklingen av det hållbara Umeå. Företagens behov och vilket 

forskningsprofil som ska utvecklas är viktiga frågor för kommunen (Umeå 

kommun 1998). 

Ett exempel som är signifikativt för de kommuner som behandlar kompetens- 

och arbetskraftsfrågor grundligt är Vilhelmina. Inom kommunen finns 

målsättning att erbjuda högskoleutbildning, främst inriktat på turismsektorn 

genom ett samarbete med turistföretag (Vilhelmina kommun 2000). I övrigt görs 

inga ställningstagandet för att skapa konkurrenskraft nationellt och 

internationellt.  

4.2.4 Tillgänglighet och infrastruktur 

Inriktningen för tillgänglighet ska utveckla en attraktivare och konkurrenskraftig 

region för arbetsmarknaden, utbildning, samhällsservice, kultur och 

fritidsaktiveter. Goda fysiska förbindelser inom regionen, till övriga Sverige, 

Europa och omvärlden är en viktig faktor som skapar god tillgänglighet. För att 

goda kommunikationer ska skapas bör infrastrukturen ses som ett system där 

olika transportslag ingår och strategisk planering sker utefter givna 

förutsättningar. Även IT-infrastrukturen med IT-lösningar som t.ex. underlättar 

arbete och studier på distans är ett område som RUS prioriterar (Region 

Västerbotten 2010, s 10-11). 

Tillgänglighet och infrastruktur är den prioritering som behandlas mest frekvent 

ibland länets ÖP. Innehållet är i mångt och mycket likvärdigt där basen utgörs 
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av den existerande fysiska infrastrukturen som vägar, järnvägar och flygplatser. 

I ÖP för kommuner som Dorotea, Nordmaling, Robertfors, och Sorsele anges 

inga aspekter på utveckling av tillgängligheten eftersom planerna beskriver de 

infrastruktur som finns. Tillgänglighetsaspekter i frågan om kollektiva 

resemedel och IT-kommunikationer behandlas mer utförligt i nyare planer som 

Bjurholm, Lycksele, Malå, Norsjö, Skellefteå, Storuman, Umeå, Vilhelmina och 

Vännäs. Infrastrukturen behandlas med ett tydligt systemtänk där kommunens 

infrastruktur och kommunikationer sätts in i ett regionalt-, nationellt- och i vissa 

fall ett internationellt perspektiv. 

En av de kommuner som behandlar infrastrukturfrågor mindre bra är Sorsele 

kommun och där endast den existerande infrastrukturen behandlas. ÖP anger 

vilka förutsättningar som finns men inga direkta utvecklingsmöjligheter gällande 

tillgänglighet och infrastruktur. Inlandsbanan har sin sträckning genom Sorsele 

med två stationer i kommunen där turister passerar under sommarhalvåret. 

Närmaste flygplatser finns i Lycksele och Arvidsjaur, större flygplatser finns 

även i Skellefteå och Umeå. Vägnätet är extremt viktigt för kommunens 

befolkning, dagliga bussförbindelser finns med Umeå och Skellefteå men bilen 

är det särklass mest använda kommunikationsmedlet. IT-infrastruktur behandlas 

inte i ÖP (Sorsele kommun 2001). 

Storuman är en av de kommuner som tagit mest hänsyn till tillgänglighet och 

infrastruktur. Kommunen vill verka för en god lokal och regional infrastruktur 

vilket bland annat innebär att vägar, flyg, järnväg och fibernät ska hålla god 

kvalitet och vara kostnadseffektiva. Ett aktivt arbete som förbättrar 

kommunikationer som flyg, buss, tåg, vägnät och bredband ska utveckla 

kommunen till ett logistiskt centrum. Flygplatsen i Hemavan är mycket viktig 

för näringslivet och framförallt turismen i kommunen. Genom den har 

kommunen en stor konkurrensfördel. Botniabanans tillkomst har gett nya 

möjligheter till återupptagandet av järnvägstrafik via tvärbanan från kusten till 

Storuman. En höjd resekomfort, förbättrade restider och ökad miljömedvetenhet 

gör detta till ett intressant alternativ för t.ex. fjällturismen. ÖP behandlar 

kommunikationer utanför den egna kommunen där t.ex. en intermodal 

godsterminal i Storuman skulle kunna vara en del i transportsystemet. 

Bredbandsnätet är välutbyggt vilket skapar goda förutsättningar för näringslivet 

i tätort som glesbygd (Storuman kommun 2011). 

4.2.5 Utveckling av kulturlivet 

I RUS framgår att ett ökat deltagande i Västerbottens läns breda och varierade 

kulturliv oavsett bostadsort, geografiska och demografiska förutsättningar, 

stärker invånarnas kreativitet. Vilket i sin kan ge nya perspektiv inom 
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besöksnäring och samhällsplanering. Framförallt ska regionen satsa på kultur för 

barn och unga. (Region Västerbotten 2010, s 11-12). 

Denna prioritering är den som återkopplas minst i de studerade planerna. 

Kulturlivet behandlas genomgående ringa i alla planer. En förteckning av 

viktiga kulturhistoriska miljöer med tillhörande åtgärder finns dock i de flesta 

planer. Insatser för att oka deltagandet i kulturlivet lyser med sin frånvaro i de 

flesta planer med vissa undantagsfall. ÖP för Dorotea, Nordmaling, Robertsfors, 

Vilhelmina och Åsele anger inga åtgärder som främjar kulturlivet. Övriga 

kommuner tar upp kulturlivet mer eller mindre där Lycksele, Norsjö, Skellefteå 

och Umeå behandlar frågan mest utförligt.  

Skellefteå (2011) är en av de kommuner som påpekar att kulturutbudet är viktigt 

för att attrahera såväl besöksnäring och nya invånare. Därför ska ett rikt 

kulturliv främjas, där den bredd som finns idag ska utvecklas ännu mer samt ge 

utrymme för etableringar av nya verksamheter och aktiviteter. Även Lycksele 

(2006) vill utveckla ett rikt kulturliv där barn, ungdomar, vuxna och äldre kan 

söka kunskap och upplevelser. Kulturen har en stor betydelse som tillväxtfaktor 

då den kan vara avgörande för om personer vill bo kvar i en bygd samt när 

arbete söks på annan ort.  

4.2.6 Internationellt samarbete och omvärldskontakter 

Med denna inriktning ska Västerbottens län etableras som en attraktiv region 

gentemot grannregioner, nationen och internationellt. Framgångsfaktorerna till 

detta tillskrivs samarbeten över regiongränser och nationsgränser i frågor som 

forskning, utbildning, miljö, exportfrämjande aktiveter samt genom att attrahera 

utländska direktinvesteringar. Förutsättningar till stärkandet av samverkan 

mellan aktörer i regionen med andra delar av världen är centralt för stärkandet 

av regionens roll i det internationella sammanhanget (Region Västerbotten 2010, 

s 12). 

Omvärldsperspektivet i granskade ÖP är väldigt varierat. I vissa planer finns 

utförliga beskrivningar över regionalt, nationellt och internationellt samarbete 

samt hur kommunen arbetar för att stärka omvärldskontakterna. Vissa 

kommuners ÖP innehåller inga regionala, nationella eller internationella 

perspektiv på utvecklingsplanering. Dorotea, Nordmaling, Robertfors, 

Vilhelmina och Vindeln är de kommuner som överhuvudtaget inte alls 

behandlar denna typ av frågor. Bjurholm, Skellefteå, Sorsele och Vännäs 

hanterar internationella samarbeten vagt, dock innehåller dessa planer 

mellankommunala och regionala perspektiv vilket gör att denna prioritering 

delvis uppfylls. Resterande sex kommuner behandlar både omvärldskontakter 

och internationella nätverk.  
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Utställningsförslaget till Åseles nya ÖP tar till exempel tillvara på RUS innehåll 

på ett tillfredsställande sätt.  I sin framtidsvision för 2030 arbetar Åsele kommun 

med lokal utveckling utifrån ett omvärldsperspektiv där kommunen är aktivt i 

samarbeten inom sina verksamhetsområden. Åsele deltar idag många regionala 

och internationella samarbeten kring utbildning, näringsliv, kommunikationer 

och besöksnäringen men i framtiden ska antalet samarbeten öka. Samarbetena 

ska inspirera till utveckling och förbättra kommunens konkurrenskraft och 

effektivitet. Samverkan bör ske såväl inom regionen som över läns- och 

nationsgränserna (Åsele kommun 2013). 

Ett annat bra exempel finns i Norsjö kommuns ÖP vars mål är att flera av 

företagen i kommunen exporterar sina produkter till världsmarknaden genom 

sina företagsnätverk.  Norsjö vill stötta och undanröja hinder för fortsatt tillväxt 

av näringslivet genom aktiv omvärldsbevakning genom olika nationella och 

internationella nätverk.  Som ett led i detta har Norsjö, Malå och Skellefteå 

upprättat ett samarbete som bevakar inresset i gemensamma frågor tillsammans 

på ett effektivare sätt, däribland nyttjandet av befintliga resurser på ett bättre sätt 

(Norsjö kommun 2010). 

4.3 Intervjusammanställning 

Nedan följer en sammanställning från genomförda intervjuer med tjänstemän 

som deltagit i framtagandet av ÖP för Bjurholm, Storuman och Umeå 

kommuner. 

4.3.1 Två olika typer av dokument 

RUS och ÖP anses vara två olika typer av dokument, där ÖP behandlar den 

fysiska planeringen och RUS den ekonomiskt drivna utvecklingsplaneringen. 

Intervjun med Elin Pietroni vid Umeå kommun behandlade denna problematik. 

Ett bra samarbete där RUS tydligare tar upp vatten- och 

markanvändningsplanering är viktigt eftersom ÖP i grund och botten är ett 

dokument som behandlar markanvändningsfrågor. Utvecklingsfrågor och 

visioner förekommer ofta men inte i lika stor utsträckning. I RUS- arbetet ska 

regionens tjänstemän studera länets ÖP och när kommunerna tar fram sin ÖP 

ska RUS intentioner studeras. Detta skulle kunna stärka överensstämmelsen 

påpekar Elin Pietroni. Nedanstående citat påvisar att det påbörjade samarbetet 

mellan de olika nivåerna är viktig för skapandet av ett ömsesidigt 

hänsynstagande samt för att dialogen skulle kunna utvecklas; 

”Det är ett givande och tagande, det tror jag är en 

framgångsfaktor, den viktigaste. Sen naturligtvis att det är en öppen 

dialog och kommunikation där rutiner arbetas fram för de här 
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frågorna, både hos regionförbundet och hos kommunerna. Där tror 

jag att vi inte riktigt hunnit fram ännu.”  

(Elin Pietroni, Trafikplanerare Umeå kommun) 

Även Mattias Olsson, byggnadsinspektör i Bjurholms kommun framhåller 

dialogen mellan regional och lokal nivå viktig för skapandet av 

överensstämmelse mellan RUS och ÖP. Han uppfattar det att som arbetet sker 

närmare kommunerna nu än tidigare. Region Västerbottens tar hänsyn till 

kommunernas styrkor, viljeinriktning och möjligheter i större utsträckning än 

tidigare. 

En framgångsfaktor som beskrivs som viktig till hänsynstagandet av RUS i ÖP 

av informanterna är tidsambandet mellan framtagandet av ÖP och RUS. Inger 

Carstedt, trafikplanerare vid Storuman kommun påpekar att Storuman tog 

hänsyn till nuvarande tematiska prioriteringarna i RUS vid framtagandet av sin 

ÖP 2011. Det kan bli ett bekymmer om nya prioriteringar görs regionalt i nya 

RUS. Storumans ÖP blir riskerar då att bli föråldrad ganska fort, framförallt kan 

kopplingen gentemot RUS bli svag. På frågan vad som skulle kunna göras från 

nationellt håll för att förenkla möjligheterna att koppla ÖP till RUS beskrivs 

problematiken med tidsperspektivet på följande sätt;  

”… från nationellt håll måste någon annan form av väg hittas där 

ett helhetsgrepp stimuleras. Jag tror de inblandade ska på något vis 

fundera på gemensamma perioder för uppdatering. Vad är en 

rimlig revideringsperiod? När kan aktörerna ha nytta av varandra? 

Regeringssidan kanske kan stimulera piloter för 

gränsöverskridande planering, alltså på något vis medel ges till 

utveckling av liknande ”tänk”. Därför jag tror att det kanske kan 

visa på aktörerna får mer för samma jobb om de klarar av att jobba 

tillsammans. Men som det är nu så gör alla kommuner det här 

jobbet var och en för sig. Det skulle vara bra, för det finns säkert 

bra ställen att pröva sådant här på…” 

(Inger Carstedt, trafikplanerare Storuman kommun) 

Ett annat problem som samtliga informanter vidrör är det faktum att ÖP väldigt 

sällan uppdateras, vilket försvårar det ömsesidiga beaktandet mellan planerna. 

Christina Lidström, utvecklingsrådet i Bjurholms kommun konstaterar att många 

av kommunernas översiktsplaner inte är uppdaterade vilket äventyrar 

kopplingen mellan ÖP och RUS. Inger Carstedt, trafikplanerare vid Storuman 

kommun menar att detta kan bero på att ÖP av tradition blir väldigt gamla innan 

de uppdateras. Nyttan med ett bra planeringsunderlag för koppling emot RUS 

riskerar därför att försvinna.  
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4.3.2 En resurs och kompetensfråga 

Kompetens- och resursfrågor framställs av alla informanter som en av 

huvudorsakerna till varför ÖP inte uppdateras konsekvent och bakgrunden till 

varför hänsynstagandet till RUS ibland blir bristfälligt. Elin Pietroni 

trafikplanerare, Umeå Kommun påpekar att kommunerna i länet har olika 

förutsättningar tjänstemannamässigt för arbetet med RUS, ÖP och 

markanvändningsfrågor. Mattias Olsson, Byggnadsinspektör på Bjurholms 

kommun säger att det är svårt för en liten kommun som Bjurholm att bedriva ett 

gott planeringsarbete då tid, resurser och kompetens inte räcker till. Inger 

Carstedt, trafikplanerare vid Storuman kommun menar att ÖP av tradition inte 

kopplats till RUS. Anledningen till detta beskrivs på följande sätt; 

”… Det blir en kompetensfråga eftersom de här personerna inte är 

vana att jobba med den här typen av frågor som RUS, eller om 

arbetet sker över kommun-, region-, nationsgränser. Det är helt 

klart en helt ny fråga. (…) Tjänstemännen var van att göra på ett 

visst sätt och nu skulle de ta fram en ny ÖP...” 

(Inger Carstedt, trafikplanerare Storuman kommun) 

Det kommunala planmonopolet är starkt där införandet av den regionala 

planeringsnivån ställer nya krav på planerarna i kommunen. Ovanstående citat 

kan tolkas som om planerarna arbetar fram ÖP på ett inövat sätt och att det 

regionala perspektivet har infört en ny dimension i översiktsplanarbetet. Arbetet 

med nedbrytandet av innehållet i RUS och att försöka ta tillvara på relevanta 

delar för kommunerna beskrivs som ett omfattande och resurskrävande arbete. 

Elin Pietroni, trafikplanerare på Umeå kommun säger att det troligtvis inte finns 

någon kommun i länet som har resurser att detaljgranska en RUS och därefter 

omvandla det kopplat till markanvändningsplanering. Likaså Mattias Olsson, 

byggnadsinspektör i Bjurholms kommun redogör för svårigheterna med att 

”tratta ner” regionala mål till lokal nivå. Följande förslag anges för att underlätta 

hänsynstagandet till RUS; 

”… Sen kanske det måste konkretisera vad i RUS som är viktigast i 

ÖP, för jag tror inte att någon kommun har resurserna att sitta och 

detaljgranska en RUS och tratta ner de.  Varje kommun kan inte 

sitta och göra samma arbete, kanske skulle via en fokusgrupp hos 

de olika kommunerna eller en fokusgrupp i RUS-arbetet som 

identifierar viktiga saker som bör finnas med från RUS i ÖP. 

Arbeta måste ske aktivt med ett sådant forum tror jag, annars blir 

det urvattnat” 

(Elin Pietroni, Trafikplanerare Umeå kommun) 
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En annan typ av problem som kan kopplas till beaktandet av RUS vid 

översiktsplanearbetet framkom vid intervjun i Bjurholm. Christina Lidström, 

utvecklingsrådet i Bjurholms kommun beskiver svårigheterna för mindre 

kommuner att driva översiktsplanearbetet. Många kommuner har inte den 

kompetens som krävs för framtagandet av en bra ÖP eller resurser till att anlita 

specialistkompetens. En stödjande mall där det framgår vilka dokument en ÖP 

ska ta hänsyn till menar hon skulle underlätta mycket eftersom tjänstemän inte 

alltid vet vad en ÖP ska innehålla.  

Mattias Olsson, byggnadsinspektör påpekar att mindre kommuner har ett behov 

av stöd gällande översiktsplanearbetet. Han menar att de hade förväntat sig ett 

större stöd i form av information och underlag till ÖP från regionala organ som 

Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten; 

”Nu kan vi väll inte förvänta oss att de regionala organen ska 

komma ner på kommunal nivå men jag tror att de hade varit 

jättebra om det fanns någon eller några personer som hade till 

uppgift att stödja kommunen i sådana arbeten och gärna kommer 

på besök. Men det ska inte bli att personen lägger näsan för djupt i 

blöt och styr hur kommunens ÖP ska vara i för hög grad men att de 

personerna är med att hjälper till att ÖP behandlar alla områden 

som är av regionalt intresse. Det tror jag alla skulle vinna på”. 

(Mattias Olsson, Byggnadsinspektör Bjurholms kommun.) 

4.3.3 Mellankommunala samarbeten 

Genomgående tar informanterna upp mellankommunala samarbeten som en 

viktig del till stärkandet av kopplingen till RUS. Inger Carstedt, trafikplanerare 

vid Storuman kommun lyfter fram vikten av att lyfta blicken från den egna 

kommunen till regionen, nationen och EU. Den kommunala 

översiktsplaneringen beskrivs i mångt och mycket vara en inomkommunal 

angelägenhet, men det är även viktigt med hänsynstagandet till vad som sker 

runtom kommunen. Det kommunala planmonopolet sägs vara starkt, kommunen 

är självbestämmande.  Samverkan mellan kommuner i frågor som RUS 

behandlar benämns av informanterna som viktigt för utveckling av arbetet. Ett 

samarbete i regionala frågor mellan de olika kommunerna, där varje inblandad 

part ser en nytta av deltagandet beskrivs som det bästa sättet för skapandet av 

mellankommunala och regionala frågor. 

Problematiken med införandet av det regionala perspektivet i ÖP framställs på 

följande sätt; 

”Kommunerna har varit ute och haft samråd och den processen är 

egentligen väldigt bra men den är väldigt inomkommunal och jag 
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tycker någonstans att vårt jobb är att försöka lyfta blicken 

litegrann. För de här frågorna är sällan inomkommunala, om en 

koppling ska finnas mellan RUS och ÖP måste vi lyfta blicken. Om 

vi bara har en ÖP funkar det nog ganska bra att ha den internt 

kommunalt. Ska vi titta lite mer utåt måste vi klara av att lyfta 

blicken egentligen längre både grannkommunen, vi bör minst ha 

med regionen i ÖP. Kanske även kopplingar emot nationen och EU 

för att få helheten men dit tror jag att det är en ganska snirklig väg 

innan vi kommit oss fram.” 

(Inger Carstedt, trafikplanerare Storuman kommun) 

En av anledningarna till varför ÖP ofta blir inom kommunal tillskrivs de 

förutsättningar som finns i länet med extremt stora geografiskt och 

glesbefolkade kommuner med obefintlig tillväxt. Elin Pietroni, trafikplanerare 

på Umeå kommun menar att regionalt samarbete kring 

markanvändningsplanering blir naturligt när kommunerna har flera intressen 

som rör markanvändning som är gränsöverskridande. Mindre kommuner med 

större befolkningar i storstadsområden eller t.ex. i Skåne sägs ha större 

kopplingar till varandra vilket gör att kritiska frågor ställs vid 

gränsöverskridande planering.  

På frågan vad som skulle kunna göras på nationell nivå påpekade varje 

informant att införandet av det ömsesidiga beaktandet mellan ÖP och RUS i nya 

PBL var viktigt för den framtida hänsynstagande mellan dokumenten. Elin 

Pietroni, trafikplanerare vid Umeå kommun menar att statlig nivå ska stötta det 

arbete som pågår, några direkta insatser beskrivs som svåra att genomföra. Det 

handlar mer om att arbeta på och utveckla nya metoder för det relativt nya 

regionala samarbetet. Inger Carstedt, trafikplanerare i Storuman kommun 

beskriver RUS koppling gentemot ÖP som viktig eftersom ÖP är politiskt 

förankrad väl genomarbetat genom samråd och utställning till skillnad från 

RUS.  
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5. Sammanfattade analys 

5.1 Behandling och hänsynstagande av RUS i ÖP 

Resultatet av min studie visar att hänsynstagandet till regionala utvecklingsmål 

varierar bland länets kommuner. Generellt innehåller äldre ÖP mindre regionala 

kopplingar än de nyare, vilket är tämligen naturligt eftersom den regionala nivån 

och RUS-arbetet är nyare än många ÖP. Lagstiftningen och införandet av den 

regionala planeringsnivån har förändrat förutsättningarna för översiktsplanering 

sedan de första generationernas ÖP togs fram. Varför är det då intressant att 

studera äldre ÖP om ingen koppling direkt kan göras till RUS? En av 

anledningarna är för att studera hur utvecklingsplaneringen och det regionala 

perspektivets utvecklats över tid bland länets kommunala ÖP. Vissa äldre planer 

behandlar utvecklingsplanering och inte enbart fysiska planeringsfrågor som 

återfinns i RUS inriktningarna. Dock är det tveksamt om det finns ett samband 

mellan dokumenten. Trots detta är det intressant eftersom det visar på hur 

strategiska utvecklingsfrågor med ett regionalt perspektiv förekommer mer 

frekvent desto nyare planen är. Även Boverket (2004, s 10) påpekar att 

utvecklingsarbetet redovisas i ÖP, i betydligt större utsträckning än idag. 

Kraftiga skillnader finns dock mellan kommunerna, vilket även min studie pekar 

på.  

Hänsynstagandet till de olika inriktningarna varierar. Störst beaktande tas till 

frågor kring tillgänglighet och infrastruktur. Anledningen till detta kan 

tillskrivas dessa företeelsers karaktär. Tillgänglighetsaspekter och 

infrastrukturfrågor är av fysisk karaktär vilket gör att de naturligt behandlas i 

ÖP. Dessutom visar min undersökning att ÖP traditionellt sett alltid behandlat 

dessa företeelser, även innan arbetet med regional utvecklingsplanering startade. 

Utvecklingsfrågor kring kulturlivet är den inriktning som i överlag behandlas 

minst bland studerade ÖP. En av förklaringarna till detta kan tillskrivas 

inriktningens karaktär. Den är inte fysisk. Den del av kulturlivet som tas upp 

frekvent är bevarandet av kulturmiljöer, vilket just är en fysisk fråga. Mer 

abstrakta värden kring kulturens utveckling förekommer mycket sällan i 

kommunernas ÖP.   

Den enligt RUS viktigaste utvecklingsfrågan är en ökningen av inflyttningen till 

länet (Region Västerbotten 2010, s 5-6). Befolkningsfrågan är en central fråga 

för tillväxten  och därför bör den behandlas i den översiktliga planeringen. 

Vilket den delvis gör i vissa av planerna i länet. Både äldre och nya planer 

behandlar frågan, dock olika utförligt. Nyare ÖP beskriver frågan mer 

långtgående och vissa äldre planer tar knappt upp befolkningsfrågan. Dock är 

det rimligt att problematiken ska behandlas eftersom det utgör en 

grundförutsättning för utveckling av kommunerna och således även regionen, 

vilket tydligt framgår av RUS för Västerbottens län. 
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Vilka är då anledningarna till de stora skillnaderna mellan kommunerna i samma 

region? En kombination av flertalet faktorer kan ge oss svaret på frågan. Det 

faktum att den regionala planeringsnivån är tämligen ny som beskrivs ovan är en 

viktig faktor. En annan orsak som förklarar skillnaderna mellan kommunerna är 

hur stark ställning ÖP traditionellt sett har inom kommunen (Tillväxtverket 

2013, s 133-134). Resurs- och kompetensfrågor är kanske den största 

anledningen (Bokverket 2004, s 10). Detta bekräftas även av informanternas 

svar där brist på kompetens och resurser i de mindre kommunerna anges som 

orsak för genomförandet av ett bra översiktsplanearbete De regionala 

frågeställningar är en ny fråga för många och som ställer nya krav på kunskaper. 

Kompetens- och resursfaktorn styrks också av min granskning av ÖP där alla de 

äldsta planerna finns i de mindre kommunerna som naturligt har mindre 

resurser. Umeå och Skellefteå har visserligen gamla ÖP men de har aktualiserat 

denna med ett stort antal FÖP, vilket inte gjorts i de mindre kommunerna.  

5.2 Hur väl fungerar kommunala ÖP till förverkligandet av RUS? 

Problematiken med förhållandet mellan ÖP och RUS är att de historiskt sett är 

två olika typer av dokument och drivs utifrån olika perspektiv. RUS har 

traditionellt sett innehållit utvecklingsfrågor som drivs av ekonomiska 

perspektiv medan ÖP innehåller fysiska planeringsfrågor som efter den egna 

kommunens förutsättningar (Ehinger Berling 2006, s 77-81). Vid intervjuerna 

framkom denna även denna synpunkt. ÖP ska framförallt behandla vatten- och 

markanvändningsfrågor i den egna kommunen. Utvecklingsfrågor i form av 

visioner och likande förekommer till viss del men är inte centralt i dokumentet. 

Undersökningen av länets ÖP bekräftar detta då inriktningar och prioriteringar 

som kan härledas till fysisk planering behandlas mer frekvent. Samtidigt är 

översiktsplaneringen tillåtande gällande utvecklingsplanering, inga direkta 

hinder till beaktande finns.  

Nutek (2005, s 13) menar att det inte finns någon självklarhet till svenska 

planeringssystemets välkommande till ett nytt planeringsinstrument vars fokus 

är inställt på ett större område. Relationen mellan RUS och ÖP måste vara 

integrerad med en tydlig ansvarsfördelning och god samverkan. Detta är något 

som en informant påpekar. Tjänstemän är i vissa fall inte van vid arbetet med 

den typen av frågor som RUS tar upp. Traditionellt sett har ÖP varit 

inomkommunal men nu ställs nya krav på att sätta in kommunen i ett regionalt, 

nationellt och internationellt perspektiv. Detta är ett problem som bör lösas med 

tiden då metoder och rutiner för detta utvecklas samt att översiktsplanerare får 

en större erfarenhet att arbeta med utomkommunala frågor i ÖP.  

Från nationellt håll har hänsynstagandet förtydligats genom ett antal lagar och 

förordningar för hur samspelet mellan dessa två dokument ska existera och 

fungera (SFS 2010:900) och (SFS 2007:713).  Restriktioner för hur samspelet 
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mellan nivåerna ska fungera har tidigare varit vaga då lagstiftningen inte angivit 

hur överensstämmelsen ska vara mellan dokumenten (Boverket 2008, s 36). 

Detta beskriver även informanterna som viktigt för att samspelet ska fungera. 

Därför skulle en tydligare lagstiftning kunnat skapa en bättre överensstämmelse 

i Västerbottens län. Förutsättningarna till en god koppling är bättre då nya PBL 

trädde i kraft vilket möjliggör en större överensstämmelse i framtida 

översiktsplanering. 

Ehinger Bergling (2006, s 80-81) pekar på en viktig aspekt som är viktig till 

varför ÖP ska kopplas till RUS. Kopplingen till RUS från ÖP stärker det 

demokratiska underskottet som finns i RUS-processen eftersom den inte är 

reglerad på samma sätt som ÖP är av PBL. ÖP är förankrad på lokal nivå och 

ställer krav på stöd hos medborgarna (Engström, Fredriksson och Hult 2010,s 

87). Informanterna beskriver motsvarande och påpekar att ÖP är demokratiskt 

förankrad, vilket gör att ÖP kan ses som ett lämpligt dokument för 

hänsynstagandet av RUS. En av informanterna påpekade att RUS är viktigt för 

medborgarna men kännedomen om planen är väldigt liten. Kunskapen skulle 

kunna stärkas genom en tydligare behandling frågan i väluppdaterade med en 

väluppdaterad plan, då ÖP är mer känd av allmänheten.  

Hur väl fungerar då den översiktliga planeringen för tillvaratagandet av det 

regionala tillväxtarbetet? ÖP får ses som ett bra dokument för beaktandet av 

RUS eftersom ÖP är ett av kommunernas styrande dokument. 

Decentraliseringen av regional utvecklingspolitik är tämligen ny vilket gör att 

fullständiga rutiner för hur hänsynstagande ska göras till RUS inte är framtagna 

ännu. Lagstiftningen visar numer hur sambandet ska existera och fungera vilket 

är en förutsättning. Med andra ord är förutsättningarna bättre idag än förut.  

5.3 Förhållandet mellan regional och lokal nivå 

I lagstiftningen tydliggörs förhållandet mellan de regionala och lokala nivån 

kopplat till RUS, ett ömsedigt beaktande ska finnas (PBL 2010:900). Denna 

integration mellan organisationsgränserna kallas av Bogdanor (2005, s 1-3) för 

joined-up goverment. Kritiken emot denna organisationsform för regionalt 

utvecklingsarbete i Europa handlar framförallt att det är svårt att utkräva ansvar 

samt att det finns en stor risk till tjänstemannastyre. (Niklasson 2013, s 80). 

Detta är något som även informanterna tog upp. Om överensstämmelsen är dålig 

mellan ÖP och RUS är det svårt att direkt klandra någon part och utkräva ansvar 

eftersom beaktandet ska vara ömsesidigt. I den bästa av världar skall dessa 

problem inte finnas då aktörer på regional och lokal nivå är överens om vad 

utvecklingsstrategin skall innehålla och spänningarna mellan de olika nivåerna 

är ringa. Det är möjligt att argumentera för att gränsen mellan den regionala och 

lokala nivån kommer suddas ut i framtiden då den regionala nivån är fullständigt 

integrerad och gamla tankesätt är utbytta.  
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Som Gustafsson (2005, s 25-29) har kommunen i de Nordiska länderna alltid 

haft en stark ställning jämfört med övriga Europa. Det motsatta gäller för 

regionerna. Nilsson (2005, s 51-52) menar att införandet av den regionala 

planeringsnivån utmanar tidigare strukturer. Han påpekar även att det ofta tar 

lång tid innan nya organisationer får genomslag i praktiken. En förklaring till 

detta tas upp av en av informanterna. Tjänstemän på lokal nivå (kommun) är inte 

vana att arbeta med regionala frågor, vilket skulle kunna förklara varför ett 

eventuellt motstånd till den regionala nivån. Dock är det troligt att en av 

anledningarna till varför denna typ av omstrukturering tar lång tid att 

implementera kan förklaras av att tjänstemän inte har rätt kompetens och är van 

att arbeta med regionala frågor. Samtidigt tar det tid att upprätta rutiner för 

dialog och framtagande av dokument inom regional utvecklingsplanering och 

det finns skäl att tro att eventuella konflikter kommer minska över tid.  

Övergången från goverment till governance i Sverige och andra Europeiska 

länder där ett tydligare bottom-up styre utmanar tidigare genom att regionerna 

övertar tidigare statliga arbetsuppgifter (Rodríguez-Pose 2013A, s 180-181). Det 

faktum att det något nytt och främmande som förändrar tidigare inarbetade 

rutiner och att nya krav ställs på samordning mellan lokala och regionala 

institutioner skapar förutsättningar till konflikter mellan nivåerna. 

5.4 Förbättringar för att stärka överensstämmelsen 

Engström, Fredriksson och Hult (2010, s 85-86) lyfter fram tidsperspektivet 

mellan revideringen av RUP/RUS och ÖP som något viktigt för 

överensstämmelsen. Är dokumenten framtagna i samtid brukar i regel 

samstämmigheten vara högre. På frågan vad den nationella nivån skulle kunna 

underlätta och förbättra kopplat till hänsynstagandet av RUS i ÖP ger en 

informant värdefulla synpunkter kring denna problematik. Hon menar, om RUS 

uppdateras riskerar många ÖP att bli inaktuella fortare, åtminstone vad gäller 

kopplingen till RUS. Ett förslag hon ger för att förebygga problemet är ta ett 

helhetsgrepp och fundera vad som är en rimlig revideringstid. Gemensamma 

uppdateringsperioder av ÖP och RUS skulle göra att parterna har nytta av 

varandras processer och kommunerna kan få draghjälp av varandra. I dagsläget 

bedriver många av kommunerna arbetet var för sig, samverkan skulle underlätta 

framförallt för mindre kommuner att klara av att bedriva ett gott 

översiktsplanearbete. Ett problem som skulle kunna uppstå om detta förslag 

skulle tillämpas är att kommuner ”tvingas” till att uppdatera sina ÖP fast 

kommunerna inte direkt ser något behov av det.  

Gemensamma uppdateringsperioder underlättar en konkret samverkan mellan de 

olika nivåerna och kommunerna sinsemellan. Sammankoppling av processerna 

beskrivs som en framgångsfaktor av Ehinger Berling (2006, s 77-81), Boverket 

(2008, s 7-8) och Nutek (2005, s 14). Svårigheten och en av förklaringarna till 
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varför det inte sker idag är att frågorna i sig är tämligen svårdefinierade. Det är 

svårt för de inblandad att direkt se fördelarna av ett utvecklat samarbete 

eftersom utvecklingsfrågorna i sig är långsiktiga och abstrakta (Engström, 

Fredriksson och Hult 2010, s 85-86). Även informanterna beskriver samarbetet 

mellan nivåerna som viktigt för att skapa en vertikal överensstämmelse mellan 

dokumenten eftersom de ska vara ömsesidigt beroende av varandra enligt 

lagstiftning.  God samverkan skapass genom en öppen dialog, kommunikation 

och rutiner. Dessa rutiner är kanske inte utarbetade till fullo i Västerbottens län 

idag, varken hos kommunerna eller hos regionförbundet. Samtidigt är ämnet 

relativt nytt vilket kan vara en förklaring till varför rutinerna och dialogen är 

bristfällig. 

Det största problemet i Västerbottens län är att ÖP inte är uppdaterade.  Denna 

studie visar att flertalet kommuner aldrig har uppdaterat sina ÖP och har 

fortfarande första generationens planer.  Över hälften av kommunerna i regionen 

har kommuntäckande ÖP som är 12 år eller äldre, dock har vissa kommuner 

uppdaterat sina planer genom FÖP. För att en god överensstämmelse 

överhuvudtaget ska kunna skapas måste planerna vara uppdaterade på ett korrekt 

sätt. Alla informanter utrycker även problematiken kring detta. Om 

kommunerna inte har aktuella ÖP riskerar är det svårt att skapa ett ömsesidigt 

samband kopplat till RUS.  

Tidigare studier och intervjuer tyder på att en viktig orsak till att kopplingen 

mellan dokumenten är dålig samt att många kommuner inte har uppdaterade ÖP, 

kan förklaras av resurser och kompetens. Vid intervjuerna framkom olika typer 

av förslag som skulle kunna förbättra och förenkla för kommunernas 

översiktsplanearbete. Ett större stöd från regionala organ som Region 

Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten skulle kunna underlätta för 

kommunerna. Framförallt är det metodarbetet med framtagandet av en ny ÖP 

som ställer till problem i många småkommuner i länet. Någon typ av mall för 

vad en ÖP ska behandla och vilka dokument som hänsyn ska tas till skulle 

hjälpa mindre kommuner enormt mycket enligt en av informanterna. Ett annat 

förslag är att det regionalt ska finnas en eller ett antal personer som aktivt stödjer 

kommunerna under processen och inte enbart via granskning i efterhand. 

Konkretiseringen av vad i RUS som är speciellt viktigt för kommunerna att ta 

hänsyn till skulle även kunna vara en lösning på problemet. 

Översiktsplaneringen ska främst behandla kommunens egen viljeinriktning. 

Finns konflikter mellan kommunens vilja och RUS innehåll ställs frågan på sin 

spets. Ska kommunen släppa sina egna intressen till fördel för regionens? 

5.5 Slutsatser 

Mellankommunal samverkan beskrivs av Boverket (2008, s 7-8) som en 

nödvändighet till samverkan inom regionen.  Mellankommunala frågor bör 
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därför behandlas i översiktsplaneringen. Då ett samarbete ska gagna alla krävs 

att deltagarna ser en nytta av samverkan. Intervjuerna visar att förutsättningarna 

i Västerbottens län med extremt geografiskt stora kommuner inte är positivt för 

det regionala utvecklingsarbetet. Om kommunerna är mindre och kan direkt 

kopplas till varandra ökar incitamenten att samarbeta i olika frågor, framförallt 

kopplat till den fysiska planeringen men även kring utvecklingsfrågor. 

Exempelvis är det regionala samarbetet mer naturligt i storstadsregioner och i 

Skåne där kommunerna är mer beroende av varandra och de frågor som ställs är 

kritiska. Detta är en stor nackdel för länets regionala utveckling.  

Ska ett beaktande finnas mellan nivåerna i Västerbottens län som lagstiftningen 

klargör måste samverkan mellan den regionala och lokala nivån stärkas på flera 

punkter. Nyckeln till framgång är att kommunerna uppdaterar sina ÖP med stöd 

av regionala organ. Ett mer utvecklat stöd till framförallt de mindre kommuner 

är en skulle underlätta för kommunerna men även för regionala organ vid 

granskning och framtagande av RUS. Dialog i dessa frågor är extremt viktigt, 

denna process borde vara ständigt pågående där metoder och rutiner utvecklas 

kontinuerligt. Gemensamma uppdateringsperioder skulle skapa möjlighet till 

bättre samverkan och dialog samt skapa även rent praktiska fördelar där 

kommunerna kan dra nytta av varandra. Noterbart är att RUS även ska ta hänsyn 

till vad kommunerna lyfter fram som viktigt då det ömsesidiga hänsynstagandet 

ska finnas, något som denna uppsats inte behandlar. Skapandet av två mer 

liknande dokument skulle underlätta överförbarheten. Behandlandet av mer 

rumsliga frågor i RUS och mer utvecklingsfrågor i ÖP skapas bättre 

förutsättningar till detta.  
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Sammanfattning  

Syftet med uppsatsen är att redogöra och analysera på vilket sätt Västerbottens 

läns 15 kommuner, i sin översiktsliga planering förhåller sig de utvecklingsmål 

som utarbetats inom det regionala tillväxtarbetet. Vidare ska 

förbättringsmöjligheter till beaktandet av regionala strategier från den lokala 

nivån undersökas. Lagstiftningen anger att det ska finnas ett ömsesidigt 

beaktande mellan befintlig regional utvecklingsstrategi och kommunerna 

översiktsplaner. Tidigare forskning pekar dock på att denna koppling inte finns 

eller är relativt dålig i många fall. Ansatsen har varit att studera hur situationen 

ser ut i Västerbottens län.  

Länets 15 kommunala översiktsplaner har granskats. Eftersom översiktsplaner 

innehåller tämligen grundläggande information om regionala utvecklingsfrågor 

lämpade det sig väl att genomföra kompletterande intervjuer med tjänstemän 

som deltagit i översiktsplanearbetet. Intervjudelen kom dock att bli begränsat av 

praktiska orsaker. Totalt intervjuades tjänstemän från tre olika kommuner. 

Analysen genomfördes som en tematisk analys där sex teorigenerade teman från 

den regionala utvecklingsstrategin visade sig vara lämpliga teman. Målet med 

studien var inte att skapa ett resultat som är generaliserbart för andra län, utan att 

genomföra en studie för att öka förståelsen för hur situationen ser ut i 

Västerbottens län.  

Studiens resultat baseras främst på granskningen av Västerbottens läns 15 

kommuners översiktsplaner och hur dessa beaktar intentionerna i länets 

regionala utvecklingsstrategi. Resultatet visar att hänsynstagandet till de sex 

inriktningarna varierar från kommun till kommun. Den inriktning planerna tog 

fasta minst på var utvecklingen av kulturlivet och den som bäst hänsyn togs till 

var tillgänglighet och infrastruktur. Studien visar även att nyare översiktsplaner i 

överlag tar hänsyn till RUS på ett mer utförligt sätt än de äldre planerna.  

De svar som framkom vid intervjuerna kan jämföras med tidigare studier kring 

området och resultatet av granskningen av länets översiktsplaner. En stor del av 

förklaringen varför hänsynstagandet ibland är bristfälligt kan tillskrivas bristen 

av resurser och kompetens, framförallt i de mindre kommunerna. Dialogen 

mellan regional och lokal nivå behöver förbättras för att skapa en gemensam 

process kring denna fråga. Tidsperspektivet mellan framtagandet av RUS och 

ÖP beskrevs av informanterna som viktigt eftersom aktörerna kan ha nytta av 

varandra om processerna är integrerade.  

Slutsatserna är att nyckeln till framgång är kommunerna uppdaterar sina 

översiktsplaner. Framförallt mindre kommuner behöver mer stöd kring 

metodfrågor och hänsynstagandet till den regionala utvecklingsstrategin från 

regionala organ. För att öka överförbarheten mellan dokumenten behöver 

utvecklingsstrategin behandla rumsliga frågor och översiktsplanerna 
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utvecklingsfrågor i större utsträckning. Gemensamma uppdateringsperioder för 

översiktsplaner och den regionala utvecklingsstrategin kan vara en lösning på 

problemet tillsammans med en etablering av rutiner, kommunikation och dialog 

mellan aktörerna. Internationell litteratur kring förhållandet mellan den 

regionala och lokala nivån behandlar framförallt det faktum att regionala 

utvecklingsfrågor decentraliserats i Europa. Den nya strukturen skapar 

förutsättningar till spänningar mellan den lokala och regionala nivån. Eftersom 

denna typ av organisationsförändring tar tämligen lång tid att implementera 

finns det fog att påstå att samverkan mellan de olika nivåerna kommer stärkas 

över tid. 
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Bilaga 1  

Frågeformulär till intervjuer 

1. Anser du att den ÖP som kommunen har idag behandlar och tar tillvara på regionala 

utvecklingsmål? 

- Vad är bra? 

- Vad hade kunnat förbättras? 

- Hur användbar är den kopplat till RUS? 

 

2. Vilka anser du är det viktigaste framgångsfaktorerna för upprättandet av en ÖP som 

tar god hänsyn till RUS? 

- Var är viktigt att tänka på? 

 

3. Är översiktsplanen ett bra instrument för tillvaratagandet av den regionala 

utvecklingsstrategin? 

- Varför/varför inte? 

 

4. Finns det några svårigheter/hinder med att integrera regionala mål med 

översiktsplanering? 

- Vilka? 

- Resurser, kompetens, olika målsättningar, inga vinster i praktiken, etc. 

 

5. Finns det något den nationella nivån skulle kunna göra för att förbättra/förenkla 

kopplingen mellan RUS och ÖP? 

- Vad? 

- Hur? 

 

6. Finns det något annat” instrument” som en kommun innehar förutom ÖP som kan 

användas för att genomföra RUS? 

 

7. Tycker du att det generellt finns ett behov av starkare koppling mellan kommunernas 

RUS och kommunernas ÖP? 

- Varför/varför inte? 

- Hur kan kopplingen stärkas? 

- Vilka vinster skulle detta kunna ge? 

 

8. Om sambandet mellan RUS och ÖP är dåligt, vilka tror du är de viktigaste orsakerna 

till detta?  

- Bristfällig dialog, svårtolkad RUS, kompetensbrist, resursbrist, etc. 
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Bilaga 2 

Sammanställning kommuner i Västerbottens län 

Nedan följer en genomgång av hur innehållet i de sex inriktningarna i RUS för Västerbottens 

Län kan kopplas till respektive kommuns ÖP. Detta är en bilaga över innehållande en 

sammanställning för hur respektive kommun i Västerbottens län har beaktat de regionala 

utvecklingsmål som angivits i den regionala utvecklingsstrategin för länet. 

Tabell 2 Översikt för studerade ÖP och FÖP i Västerbottens län. 

ÖP och år  FÖP och år  

Bjurholm 2012 - 

Dorotea 1990 - 

Lycksele 2006 - 

Malå 2001 - 

Norsjö 2010 - 

Nordmaling 1996 - 

Robertsfors 1991 - 

Skellefteå 1991 Skelleftedalen 2011 

Sorsele 2001 - 

Storuman 2011 - 

Umeå 1998 Umeås framtida tillväxtområde 2011.  

Vilhelmina 2000 - 

Vindeln 1990 - 

Vännäs 2006 - 

Åsele 2013 - Utställningshandlingar - 

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 

Västerbottens läns RUS för 2007-2013 tydliggör nödvändiga prioriteringar för stärkandet av 

Västerbottens läns utveckling. Prioriteringarna är i sin natur översiktliga eftersom konkreta 

förslag utvecklas bäst på lokal nivå, exempelvis via infrastrukturplaner, miljöprogram, ÖP etc. 

Ursprungligen togs strategin fram som en RUP under 2005 och 2006 med en bred förankring 

runtom i länet. Under 2010 reviderades RUP då de lokala och globala förutsättningarna hade 

förändrats. Anledningen till denna tillskrivs den ekonomiska krisen och hur den förändrade 

synen på det ekonomiska systemet och tillväxt. Internationellt förändrade direktiv för 

strategiskt tillväxtarbete i form av EU2020 och en reviderad nationell strategi för regional 

konkurrenskraft var också viktiga anledningar till varför RUP reviderades. Huvuddragen i 

RUP var fortfarande aktuella men vissa delar ändrades. Dokumentet bytte namn till RUS och 

gäller t.o.m. 2013.  Strategin är uppdelad i sex olika inriktningar med ett antal tillhörande 

prioriteringar för varje inriktning. Dessa är ökad nettoinflyttning, utveckling av näringsliv och 

företagande, kompetensutveckling och arbetskraftförsörjning, tillgänglighet och infrastruktur, 

utveckling av kulturlivet samt internationellt samarbete och omvärldskontakter (Region 

Västerbotten 2010, s 2-4). 

Ökad nettoinflyttning 

RUS första inriktning innehåller åtgärder för en ökning av inflyttningen i alla delar av länet. 

Regionens livsmiljöer ska stärkas och därigenom höja attraktiviteten. Inflyttningen ska öka 

och utflyttningen minska. Detta kräver insatser inom en rad samhällsområden som boende, 

arbetsmarknad, utbildning idrott och kultur. Enligt Region Västerbotten kan ett ökat 
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funktionellt samarbete kring samhällsfrågor mellan aktörer i länet krävs. Samarbeten mellan 

urbana och rurala miljöer inom områden som arbetsmarknad, näringsliv och utbildning 

nämns. Glesbygden ska utvecklas genom serviceprogram där strategiska noder för service 

utvecklas. Noderna ska förse ett större antal invånare i kommunen med offentliga och 

kommersiella tjänster. Befolkningsfrågan beskrivs som det viktigaste området som aktörerna i 

regionen gemensamt måste hantera (Region Västerbotten 2010, s 5-6). 

Bjurholms kommun 

I sin ÖP från 2012 har Bjurholm tagit fram en vision där för kommunens utveckling. Kärnan i 

visionen är att befolkningsutvecklingen ska vara positiv vilket främst ska uppnås genom fler 

arbetstillfällen. En av kommunens viktigaste uppgifter är att arbeta för attraktiv och 

funktionell livsmiljö för kommunens invånare. Kommunen består till stor del av landsbygd 

med en centralort, kopplingen mellan de urbana och rurala är viktig för hur Bjurholm 

utvecklas. Av ÖP framgår det att kommunen tagit fasta på det regionala serviceprogrammet 

framtaget av länsstyrelsen för att upprätthålla en god service till medborgarna även på 

landsbygden. För att främja landsbygdsutveckling genom att lyfta fram attraktiva besöks- 

boende och etableringsmöjligheter finns ett utvecklingsråd bestående av representanter från 

de olika byarna (Bjurholms kommun 2012). 

Dorotea kommun 

Inga befolkningsfrågor eller åtgärder behandlas i planen (Dorotea kommun 1990). 

Lycksele kommun 

Lycksele kommun skriver i sin ÖP från 2006 att de måste arbeta för en jämvikt mellan stad 

och land då byarnas fortlevnad är viktig för kommunen och således regionens utveckling. God 

service på med ska locka unga att bosätta sig utanför och således skapa ny företagsamhet. För 

att erbjuda detta vill kommunen stärka ett antal geografiska noder där kommunen planerar för 

skola, omsorg, butik och kommunikationer.  Dock innehåller kommunen många mindre byar 

vilket skapar svårigheter att upprätthålla god service för alla. Utredningar och projekt för att 

undersöka hur samverkan mellan verksamheter kan upprätthålla servicen i byarna ska 

genomföras. T.ex. Barnomsorgen är ofta en helt avgörande faktor för inflyttning, därför vill 

kommunen satsa på detta. Attraktion och god livsmiljö skapas genom naturvärden för att 

locka till inflyttning. Dels genom den vackra rogivande naturen men även genom en eventuell 

exploatering av mineralfyndigheter (Lycksele kommun 2006). 

Malå kommun 

I Malås ÖP från 2001 anges kommunens vision och övergripande mål, av dem framgår att 

kommen ska ha en positiv befolkningsutveckling. Kommunen har sen 1975 haft en negativ 

befolkningsförändring men vill vända trenden genom att skapa fler arbetstillfällen. Genom ett 

samarbete med företag, andra kommuner, länsmyndigheter och andra intressenter ska öka 

näringslivets konkurrenskraft genom satsningar på närings- utbildnings- och 

arbetsmarknadspolitik. Malå skriver att näringslivets utveckling är beroende av olika 

kommunala insatser för att erbjuda en god service i form av bostäder, barnomsorg, lokaler och 

mark för företag. Naturen och miljön och dess typiska särdag utgör en värdefull tillgång för 

livsmiljön och utveckling av kommunen (Malå kommun 2001). 

Nordmaling kommun 
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Nordmaling gör inga ställningstaganden kring hur inflyttningen till kommunen ska öka eller 

hur livsmiljöerna ska stärkas i sin ÖP från 1996 (Nordmalings kommun 1996). 

Norsjö kommun 

Norsjö kommun har ett långsiktigt mål att öka sin befolkning som minskat under de senaste 

åren. Norsjö vill bli alternativet till konsumtionssamhällets stressade livsstil och erbjuda en 

livsstil med en enklare tillvaro där ekologisk medvetenhet och egen tid värdesätts. 

Förutsättningar finns med skogen, oexploaterat natur, lugn miljö, bra service och ett rikt 

kulturutbud. Nyckeln till locka folk till kommunen ligger i att skapa fler arbetstillfällen 

(Norsjö kommun 2010). 

Robertfors kommun 

Robertsfors ÖP från 1991 anger inga åtgärder för öka inflyttningen, boende eller 

arbetsmarknad (Robertsfors 1991). 

Skellefteå kommun 

Skellefteås befolkningsmål är att kommunen ska ha 80 000 invånare 2030. Det finns en vilja 

att utveckling ska ske i hela kommunen och inte enbart i centralorten. För att lyckas med detta 

har kommunen en helhetssyn för utveckling där satsningar inom företagsutveckling och 

arbetsmarknad är centrala. Andra viktiga drivkrafter är utbildning, forskning och ett bra 

fungerade näringsliv med hög produktivitet. En god livsmiljö med attraktivt boende samt bra 

kultur- och fritidsutbud är de förutsättningar som krävs för att åka inflyttningen till Skellefteå 

enligt ÖP (Skellefteå kommun 2011). 

Sorsele kommun  

Av ÖP för Sorsele kommun från 2001 framgår att kommunen haft en negativ 

befolkningsutveckling sedan 1950-talet. Inga direkta befolkningsmål anges i ÖP (Sorsele 

kommun 2001). 

Storuman kommun 

Befolkningsfrågan behandlas utförligt i Storumans ÖP, målet är att kommunen år 2015 ska ha 

en positiv befolkningsutveckling med ett flyttningsöverskott i åldergruppen 25-64 år. Under 

en lång tid har befolkningen minskat i kommunen vilket är en trend som måste vändas för att 

kunna ge medborgarna den service som de har rätt till. För att skapa en god 

befolkningsstuktur ska kommunens verksamhet genomsyras av jämställdhet och genusfrågor. 

Målet är att skapa en hållbar och god livsmiljö för människor och näringsliv genom att ett 

robust system för välfärd som tål en ytterligare befolkningsminskning och samtidigt fungerar 

även bra vid tillväxt. Bra service, god utbildning och hög boendekvalité är nyckelpunkter för 

att lyckas med detta. I byarna ska service lokaliseras på strategiskt viktiga platser för att serva 

ett stort antal invånare (Storuman kommun 2011). 

Umeå kommun 

Umeå kommuns tillväxtmål är att 200 000 invånare ska bo i kommunen senast år 2050. Mot 

bakgrund av detta har två FÖP för de centrala stadsdelarna och Umeå tagits fram för att 

komplimentera den kommuntäckande planen från 1998. För att lyckas med detta har 

kommunen tagit fram ett bostadsförsörjningsprogram där planer på byggnationer och 

förtätningar behandlas. Infrastruktursatsningar som Botniabanan och Norrbotniabanan ger gör 

att kommundelar som Hörnefors, Holmsund, Obbola och Sävar spås en god framtid, 
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befolkningen ska alltså inte bara öka i Umeå stad utan även i andra delar av kommunen. Byar 

inom utpekade stråk med välutbyggd kollektivtrafik skapar förutsättningar för fler boende i 

rurala miljöerna i kommunen, vilket ger ett större underlag för service i utpekade byar i 

viktiga stråk. För att locka människor till Umeå ska livsmiljön stärkas genom att förbättra 

arbetsmöjligheterna, boendemiljön och kulturlivet. Satsningar för att bibehålla och utveckla 

attraktiva handelsstråk ska ske i samarbete med fastighetsägare och handeln (Umeå kommun 

2011). 

Vilhelmina kommun 

Vilhelmina har likt andra inlandskommuner tappat befolkning under en längre tidsperiod. 

Inga mål eller åtgärder anges för att öka inflyttningen och minska utflyttningen (Vilhelmina 

kommun 2000). 

Vindeln kommun 

Befolkningsutvecklingen beskrivs likt i många andra kommuner som negativ. För att vända 

trenden är det krävs att näringslivet utvecklas samt god kommunal service i form av bostäder, 

barnsomsorg och ett brett idrotts och kulturliv. Målet är att Vindeln på sikt ska ha 10 000 

invånare (Vindelns kommun 1990). 

Vännäs kommun 

Angående inflyttningsfrågan påpekar Vännäs ÖP från 2006 att befolkningen stigit sakta under 

en lång tid. Om motsvarande trend håller i sig bör befolkningen öka med cirka 500 personer 

till år 2015. Den främsta anledningen till detta är en stor inflyttning av barnfamiljer. Dock är 

kommunen medveten om att stora svängningar kan ske snabbt vilket gör att befolkningsfrågan 

är ett viktigt planeringsunderlag. Målet är kommunen ska ha 10 000 invånare 2020. Den 

förväntade inflyttningen innebär att ett större behov av t.ex. barnomsorgsplatser, goda 

kommunikationer, bostäder och IT-infrastruktur . Vännäs kommun har en vision om att bli en 

kommun där det gott att leva och dit människor vill flytta. Omtanken om naturen, miljön och 

människorna ska leda till en hållbar utveckling för kommunen. Den främsta anledningen till 

varför kommunen befolkning förväntas öka är det geografiska läget med närhet till Umeå och 

inlandets skogar och fjäll. Arbetspendlingen till Umeå är väldigt stor, vilket ställer krav på 

goda kommunikationer i form av fungerade kollektivtrafik och bra vägstandard. 

Kollektivtrafiken ska förbättras genom ett ökat samarbete med övriga kommuner i 

Umeåregionen (Vännäs kommun 2006). 

Åsele kommun 

Kommunen arbetar aktivt med arbetskraftsinvandring och inflyttning för att vända den 

negativa befolkningstrenden. För att behålla och i bästa fall öka befolkningen är en av 

förutsättningarna att bostadsbehovet kan tillgodoses. För att bibehålla service i byarna ska 

projekt för utveckling av lokala servicepunkter finnas. Långsiktigt ska kommunen se till att 

kommande generationer har en god tillgång av kommunal service, vilket är förutsättning för 

Åseles framtid. Inga direkta befolkningsmål anges i planen mer än att trenden ska vändas 

(Åsele kommun 2013). 

Utveckling av näringsliv och företagande 

RUS inriktar sig på näringslivet och företagandet som ska bl.a. utvecklas genom en ökad 

förädlingsgrad där råvarorna förädlas inom länet i större grad än idag. Vinsterna för 

Västerbottens län blir därmed större. Viktiga näringar som ska stärkas är tjänstesektorn, kultur 
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och turism. Även innovativa miljöer är viktiga för konkurrenskraft på den globala marknaden. 

Stimulerandet av ett brett företagande som drivs på miljövänligt sätt beskrivs som nyckeln till 

framgång för länet (Region Västerbotten 2010, s 8-9). 

Bjurholms kommun 

Bjurholm klargör att kommunens utveckling är beroende av ett fungerade och välutvecklat 

näringsliv med framgångrika företag som skapar förutsättningar för tillväxt. Kommunen ska 

därför arbeta aktivt i processer för att stärka den lokala konkurrenskraften och underlätta för 

nya företagsetableringar. Bjurholm behöver fler nya företag samt att befintliga företag växer 

för att skapa arbetstillfällen och locka till inflyttning. Kommunen ska marknadsföra sig som 

en attraktiv kommun och visa på fördelarna att etablera företag i Bjurholm. Kommunens 

lokala tillväxt- och utvecklingskontor ska erbjuda näringslivet stöd för att utvecklas. 

Besöksnäringen är en av de sektorer som behöver stöd för att ta tillvara att Bjurholms 

förutsättningar för att attrahera nationella och internationella besökare. Förädlingar av råvaror 

och innovationer behandlas inte i planen (Bjurholms kommun 2012). 

Dorotea kommun 

ÖP innehåller en genomgång av befintliga företag, skogs- och tillverkningsindustri är viktig 

för kommunen. Hur näringslivet och företagandet ska utvecklas framgår ej av planen (Dorotea 

1990). 

Lycksele kommun 

Lycksele kommun har i sin ÖP identifierat gruvnäringen, besöksnäringen och bioenergin som 

viktiga näringar där vidareförädling är viktig för att skapa arbetstillfällen. Skogsbruket är en 

stor tillgång idag men kan bli ännu större om förädlingsindustrier kan etableras inom 

kommunen i större utsträckning.  Rennäringen beskrivs som en liknande tillgång där kött och 

skinnprodukter kan utvecklas ännu mer än idag. Turismen har i RUS identifierats som en 

viktig näring som ska stärkas. Generellt ska varor och tjänster produceras på ett sätt som leder 

till en så liten påverkat på miljön som möjligt, dels för att möta miljömål men även för att 

bevara kommunens naturvärden. Utvecklingskraft och innovativt företagande ska stödjas 

genom ett program för utveckling och tillväxt, i syfte att locka mer människor och företag till 

Lycksele. Tillväxt skapass genom regional samverkan och därför är innehållet i dåvarande 

RUP viktigt för hur framgångsrikt kommunens egna tillväxtarbete. ÖP är därför det viktigaste 

strategiska dokumentet i samspelet mellan de regional, nationella och internationella nivåerna 

vad gäller utveckling och tillväxt (Lycksele kommun 2006). 

Malå kommun 

Malå har fokuserat på fyra väsentliga utvecklingsområden för näringslivet. Dessa är: 

träförädling, verkstadsindustri, transporter samt prospektering/mineralutvinning. 

Tjänsteföretag med geoinriktning med världsmarknad finns i Malå. Med en genomtänkt lokal 

näringslivspolitik, där olika aktörer och offentliga organ samarbetar kan Malå bibehålla och 

förstärka befintliga företag, locka företag från andra regioner inom dessa fyra 

verksamhetsområden. Genom att stödja innovationer, nyföretagande och utbildning ska Malå 

förverkliga sin vision. Turismen är en viktig näring som skapar arbetstillfällen och ökad 

omsättning för handeln. Destination Guldrike som grundades tillsammans med 

grannkommunerna är viktig del i detta (Malå kommun 2001). 

Nordmaling kommun 
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Kommunen anger hur näringslivet är uppbyggt i kommunen samt vilka stora företag som 

finns. Tillverkningsindustrin är den näringsgren som direkt och indirekt är avgörande för 

kommunmedborgarnas försörjning. I övrigt framgår det inte hur kommunen till utveckla 

näringslivet (Nordmalings kommun 1996). 

Norsjö kommun 

I ÖP finns ett antal långsiktiga mål för att främja näringslivets utveckling. Bl.a. ska ett 

samarbete mellan arbetsliv och kommunledning skapa tillväxt och utveckling i Norsjö.  

Förädlingen av råvaror ska ske inom kommunen i hög utsträckning och satsningar ska göras 

på att etablera fler tjänsteföretag i kommunen. Det finns även en vilja att stödja innovationer 

inom kommens tillverkningsföretag, framförallt kopplat till miljö och kretsloppslösningar. 

Företag ska med andra ord drivas på ett miljövänligt och innovativt sätt. I framtiden ska 

turistnäringen vara en viktig del av näringslivet. I framtiden har Norsjö dragit nytta av 

klimatförändringarna, vilket har lett till ökade turistströmmar. Kommunen driver tillsammans 

med ett antal andra kommuner ett destinationsbolag som jobbar med att sälja befintliga 

besöksmål. Detta genererar även intäkter för andra näringar som handel, boende och 

restaurangverksamhet (Norsjö kommun 2010). 

Robertfors kommun 

Varken näringsliv eller företagande behandlas i ÖP (Robertsfors 1991). 

Skellefteå kommun 

Industrin har en stark ställning i Skellefteå och för att skapa ett bredare näringsliv ska 

satsningar riktas emot tjänstesektorn, IT, och besöksnäringen. Totalt måste 2500 nya jobb 

skapas för att kommunen ska nå sitt befolkningsmål, 1400 av dessa beräknas tillkomma inom 

tjänstesektorn. Tjänsteföretagen är beroende lokalisering i centrala lägen vilket ställer krav på 

förtätning och omvandling av fastigheter, vilket också ska återspeglas i den kommunala 

planeringen (Skellefteå kommun 2011). 

Sorsele kommun 

I ÖP klargör kommunen att näringslivets utveckling är beroende av olika kommunala insatser 

som samhällsservice i form av bostäder, barnomsorg, mark och lokaler för företag osv. EU-

samarbetet möjliggör utveckling via bidrag från strukturfonderna, kommunen har en viktig 

aktör för att stödja lokala aktörer i denna process. Turismen är en expanderande näring och 

har stor betydelse för sysselsättningen samt att den bidrar till att öka underlaget för handel och 

service. Framtida insatser ska göras för att turismutbudet ska breddas och utvecklas genom 

stöd till lokala initiativ. Vindelfjällen och Vindelälven är två viktiga destinationer som 

kommunen vill utveckla. T.ex. har Sorsele har länets bästa fiskevatten och det vill de ta 

tillvara på för att främja fisketurism. Andra viktiga näringar är rennäringen, skogsbruket och 

småindustri. Inga direkta utvecklingsinsatser anges för dessa sektorer (Sorsele kommun 

2001). 

Storuman kommun 

Kommunen har som mål att vara bland de bästa i landet på att utveckla goda förutsättningar 

för näringslivet. Ett exempel är att kommunen vill skapa bättre förutsättningar för näringslivet 

genom att minska handläggningstider för plan och byggnadsärenden. Nära samverkan med 

företagen ska leda till att behov som kommunen kan tillgodose synliggörs för att utveckla 

befintliga och nya branscher inom kommunen. T.ex. stödjer kommunen turismsektorns 
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strävan emot att jämna ut säsongerna vilket skapar möjligheter till att säsongsanställda kan 

bosätta sig fast på orten. Goda naturliga förutsättningar finns för turism, gruvnäring, 

träindustri och energiproduktion dock alla dessa sektorer beroende av naturresurser. 

Planeringsarbetat ska därför inriktas på att ge dessa näringar goda miljövänliga utvecklings 

möjligheter. Råvaror från skogs- och gruvnäringen ska i större utsträckning förädlas i 

kommunen genom t.ex. bioenergiproduktion (Storuman kommun 2011). 

Umeå kommun 

Syftet med FÖP för Umeå är att skapa förutsättningar för att stärka Umeås roll som regionalt 

centrum och tillväxtmotor i norr. Näringslivet och sysselsättningens tillväxt är i behov av 

inflyttning, universitetens styrka, goda kommunikationer samt av kultur- och fritidsaktiviteter 

med hög attraktionskraft. Näringslivet i Umeå domineras at tjänstesektorn. Fler företag ska 

startas och växa, förutom vidareförädling av traditionella näringar kommer nya verksamheter 

behöva utvecklas. Avancerade och unika produkter som är efterfrågad på världsmarknaden 

säkrar långsiktig tillväxt och välfärd enligt kommunen (Umeå kommun 2011). 

Vilhelmina kommun 

Historiskt har Vilhelmina haft ett ensidigt näringsliv men under de senaste årtiondena har 

tjänstesektorn växt då nya företag har etablerat sig i kommunen. Genom en aktiv 

näringspolitik skapas goda förutsättningar för fortsatt utveckling av näringslivet. Idag erbjuder 

Vilhelmina goda möjligheter till fortsatta företagsetableringar med god service, utbyggt 

skolväsende och bra kommunikationer. Av ÖP framgår det att kommunen ska arbeta för att 

erhålla långsiktiga företagsetableringar genom att undanröja hinder och skapa fysiska 

förutsättningar för nya och befintliga företag i Vilhelmina. Turismen och industrin har 

kommit att bli en av Vilhelminas basnäringar. Målsättningen är att stötta och medverka till 

idéer och initiativrik företagsamhet inom industri- och tursimsektorn (Vilhelmina kommun 

2000). 

Vindeln kommun 

Näringslivet i kommunen ska ges goda förutsättningar då dess välmående är viktigt för 

sysselsättningen och utvecklingen av hela kommunen. Kommunen har en vilja att utöka 

tjänstesektorn för att skapa ett mer diversifierat näringsliv (Vindelns kommun 1990). 

Vännäs kommun 

Kommunens planering ska medverka till en breddning av näringslivets struktur där sex av tio 

har sitt arbete inom kommunens gränser. Näringslivet består idag i stort sett av 

småföretagande, ett fåtal företag har fler än 20 anställda. Utvecklingspotential finns då 

närheten till Umeå är viktig för de mindre företagen, förbättrad infrastruktur ger en större 

marknad för dessa företag. Kommunen ser en utvecklingspotential i besöksnäringen där 

turister stannar till i Vännäs på väg till fjällen eller dagsutflykter från Umeå. För att lyckas 

med detta samarbetar kommunen med Umeåregionen för att förbättra turismnäringen. 

Kommunen har dessutom valt att specialisera sig på hästsektorn då kommunen till stor del 

består av landsbygd och har en stor tradition av hästsport. Företagande, turism och 

djurhälsoverksamhet kopplat till hästsektorn är något som kommuner ser stora potentialer i 

för näringslivet. Näringar som skogsbruk och jordbruk är också viktiga för att upprätthålla ett 

öppet odlingslanskap vilket också är nödvändigt för den goda livsmiljön och områdets 

attraktivitet. Förädlingsgraden av skogsprodukter måste öka vilket ger en större 
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sysselsättning. Kommunen nämner inget om innovativa miljöer eller anpassning till de nya 

globala förutsättningarna (Vännäs kommun 2006). 

Åsele kommun 

Livskraftiga företag skapar förutsättning för välfärd. För att stärka företagandet ska 

kommunen och näringslivet utveckla ett styrdokument som syftar till att förbättra 

näringslivsklimatet i kommunen. Kommunen är en viktig aktör som stöd till företag, t.ex. 

genom att underlätta till delfinansierade företagsprojekt. Många företag i är miljöcertifierade 

för att kunna vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden till följd av kommunala 

satsningar. Turistsektorn är ännu relativt liten i kommunen men pekas ut som viktig. 

Destinationsbolaget South Lapland drivs tillsammans med grannkommunerna för att 

marknadsföra och locka fler besökare till området (Åsele kommun 2013). 

Kompetensutveckling och arbetskraftsförsörjning  

En höjd kunskapsnivå i Region Västerbotten skapar en attraktiv miljö för boende och 

näringsliv. En högre utbildningsnivå och en ökad kompetensnivå i länets alla delar och nivåer 

skulle skapa konkurrenskraft nationellt och internationellt. En viktig detalj är att aktörerna i 

regionen samverkar där nyutexaminerade studenter erbjuds goda arbetsmöjligheter. Insatser 

som underlättar denna typ av samverkansstruktur, mellan utbildningsanordnare, näringsliv 

och offentliga aktörer ska därför prioriteras. Vikten av att matchningen mellan 

arbetskraftsefterfrågan och arbetskraftutbudet är centralt för att lyckas med detta (Region 

Västerbotten 2010, s 9-10). 

Bjurholms kommun 

Bjurholm skriver att god tillgång på kompetent befolkning med rätt utbildning för 

arbetsgivarnas behov är nyckeln för skapa en varaktig tillväxt. För att lyckas med detta måste 

arbetsgivarna nuvarande och kommande behov av arbetskraft tydliggöras och ligga till grund 

för en breddning och effektivisering av utbildningsmöjligheterna. Arbetet med 

arbetskraftsförsörjning är därför prioriterat (Bjurholms kommun 2012). 

Dorotea kommun 

Utbildningsfrågor och arbetskraftsförsörjning tas ej upp i ÖP (Dorotea kommun 1990). 

Lycksele kommun 

En höjd utbildningsnivå i kommunen är till gagn för alla, därför har Lycksele valt att arbeta 

med ett lärcentrum som ansvarar för att inventera behov av arbetskraft inom offentlig och 

privat sektor. Genom att samverka med olika universitet och partnerskap vill kommunen 

skapa möjligheter för högskolestudier inom kommunen, antingen på distans eller på den via 

Umeå universitets filial i Lycksele. Anledningen till detta är att kommunen identifierat att 

kompetensförsörjningen av högre utbildade uppvisar stora geografiska obalanser i regionen. 

Ett annat sätt att för att få tillgång till god arbetskraft är att se till att kommunen arbetar aktivt 

för goda pendlingsmöjligheter, vilket framgår av ÖP (Lycksele kommun 2006). 

Malå kommun 

Av ÖP framgår det att kommunens mål är att goda möjligheter till utbildning, framförallt 

inriktad på vidareutbildning inom industrisektorn ska finnas. Detta ska bidra till näringslivets 

utveckling genom att kompetent arbetskraft finns tillgänglig. Malå har genom åren blivit ett 

geotekniskt centrum i Sverige vilket gör att kommunen vill verka för att nationella och 



50 

 

internationella utbildningssatsningar och forskarinsatser lokaliseras i kommunen. Att bereda 

sysselsättning och försörja arbetsmarknaden med arbetskraft utgör en stor del av den 

kommunala verksamheten. Genom att höja medborgarnas kompetens hoppas kommunen 

skapa fler arbetstillfällen och således en positiv befolkningsutveckling (Malå kommun 2001). 

Nordmaling kommun 

Angående kompetensutveckling och arbetskraftsförsörjning ska kommunen bereda invånarna 

vuxenutbildning med brett utbud. Samverkansstrukturer och matchning emot 

arbetskraftsefterfrågan behandlas ej (Nordmalings kommun 1996). 

Norsjö kommun 

Träindustriprogrammet på gymnasienivå drivs i samverkan med det lokala 

träindustriprogrammet. En hög kvalitet och ett bra utbud för barnomsorg och skola är av 

största vikt för kommunens framtid. Av ÖP framgår inte att det finns möjlighet till utbildning 

på högre nivå inom kommunen (Norsjö kommun 2010). 

Robertfors kommun 

Utbildningsfrågor och arbetskraftsförsörjning tas ej upp i ÖP (Robertsfors 1991). 

Skellefteå kommun 

Skellefteå vill skapa goda livsmiljöer som attraherar människor att flytta till och stanna i för 

att kunna se till att ny kompetens och arbetskraft finns tillgänglig för företagen. Detta är en 

stor utmaning och planeringen måste ta sin utgångspunkt i att Skelleftedalen ska locka fler 

inflyttare än någonsin. Utbildningsnivån i Skellefteå är lägre än riksgenomsnittet och eftersom 

utbildning är en viktig faktor för tillväxt ska satsningar göras på högre utbildning. Kommunen 

planerar för en utökning av campusområdet för att skapa en mötesplats för utbildning, 

forskning och näringsliv. Kommunen skriver att ett samarbete mellan dessa sektorer är viktig 

för att klargöra hur utbildning på högre nivå ska bedrivas och utvecklas (Skellefteå kommun 

2011). 

Sorsele kommun 

Inga ställningstaganden kring kompetensutveckling, arbetskraftsförsörjning och utbildning 

görs i ÖP (Sorsele kommun 2001). 

Storuman kommun 

Näringslivet pågår en omstrukturering vilket ställer ett större krav på arbetskraften i 

kommunen. Den förhållandevis låga utbildningsnivån ser kommunen som en stor svaghet 

inför kommande utmaningar. En undersökning från Svenskt Näringsliv visar att 

företagsklimatet i Storuman rankas som ett av de sämsta i riket. Det är framförallt dialogen 

mellan kommunerna och företagen som är bristfällig enligt enkäten. Storuman fastslår därför 

att ett fördjupat samarbete med det lokala näringslivet ska är av största vikt för att lösa 

problematiken. Genom att tillgodose medborgarnas behov av utbildning och se till att privat 

och offentlig arbetsmarknad för tillgång till den kompetens som behövs ska näringslivet 

utvecklas. I sin SWOT- analys har Storuman identifierat svårigheter att rekrytera och behålla 

kompetens både inom privat och offentlig sektor. En satsning på decentraliserad 

högskoleutbildning för att höja utbildningsnivån beskrivs som en förutsättning för att på sikt 

säkerhetssälla rekrytering av rätt kompetens. Vilhelmina vill bli en knutpunkt i inlandet för 

kompetensutveckling (Storuman kommun 2011). 
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Umeå kommun 

I Umeå ska kompetens, kommunikation och entreprenörskap tillsammans skapa global 

konkurrenskraft och hållbar tillväxt. Genom sin planering vill kommunen utveckla 

kunskapsbaserade näringar genom ett samarbete mellan näringsliv, universitet, kommun och 

andra offentliga organ. Arbetskraften i Umeå är välutbildad vilket är en viktig förutsättning 

för tillväxt inom alla sektorer. Umeå ska stärkas som centrum för forskning och utbildning 

och vara den drivande för regionens utveckling (Umeå kommun 2011). I den 

kommuntäckande ÖP från 1998 beskrivs kunskapsförsörjningen som en viktig del i 

utvecklingen av det hållbara Umeå. Företagens behov och vilket forskningsprofil som ska 

utvecklas är viktiga frågor för kommunen (Umeå kommun 1998). 

Vilhelmina kommun 

Vilhelmina har som målsättning att erbjuda högskoleutbildning, främst inriktat på 

turismsektorn genom ett samarbete med turistföretag. I övrigt görs inga ställningstagandet för 

att skapa konkurrenskraft nationellt och internationellt (Vilhelmina kommun 2000). 

Vindeln kommun 

Kompetens och arbetskratsförsörjningsfrågor behandlas inte i ÖP (Vindeln kommun 1990).  

Vännäs kommun  

Kompetensutveckling och arbetskraftsförsörjningsfrågan behandlas inte ÖP. Inom kommunen 

finns förutom grund- och gymnasieskola ett fåtal komvux- och KY- utbildningar som kan 

kopplas till näringslivets arbetskraftsbehov. 

Åsele kommun 

Åsele kommun deltar i ett samarbete med ett antal andra kommuner kring ett lärcentrum för 

att stimulera utbildning och studier på distans. Lärcentrum arbetar aktivt för att matcha 

utbildning med det lokala arbetskraftsbehovet, genom studie och yrkesvägledning. Även 

företag erbjuds hjälp och stöd för att utbilda sin personal. Dessa typer av insatser samordnas 

mellan flera företag och flera kommuner. Syftet med lärcentrum är framförallt att tillsammans 

med andra kommuner kunna erbjuda ett bredd studieutbud på högre nivå. Målet är att fortsätta 

med dessa aktiviteter samt arbeta för att erbjuda utbildningar baserat på det lokala 

näringslivets behov, förutsättningar och kvalitéer (Åsele kommun 2011).  

Tillgänglighet och infrastruktur 

Inriktningen för tillgänglighet ska utveckla en attraktivare och konkurrenskraftig region för 

arbetsmarknaden, utbildning, samhällsservice, kultur och fritidsaktiveter. Goda fysiska 

förbindelser inom regionen, till övriga Sverige, Europa och omvärlden är en viktig faktor som 

skapar god tillgänglighet. För att goda kommunikationer ska skapas bör infrastrukturen ses 

som ett system där olika transportslag ingår och strategisk planering sker utefter givna 

förutsättningar. Även IT-infrastrukturen med IT-lösningar som t.ex. underlättar arbete och 

studier på distans är ett område som RUS prioriterar (Region Västerbotten 2010, s 10-11). 

Bjurholms kommun 

Betydelsen av goda kommunikationer för tillväxt och utveckling i Bjurholm är stora. För att 

bostätta sig krävs oftast att arbete kan erbjudas på orten eller inom rimliga pendlingsavstånd. 

Tillgången på data- och telekommunikation är en nödvändighet för hela kommunens 
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utveckling. En stor del av kommunens befolkning pendlar för arbete och studier och ett 

samråd med Länstrafiken Västerbotten pågår fortlöpande. Bussförbindelser finns 

omkringliggande knytpunkter, vilket ökar tillgängligheten. Närheten till järnvägen är nyttig ur 

konkurrenssynpunkt och Bjurholm påpekar att det är viktigt med samverkan tillsammans med 

andra kommuner verkar för anslutningstrafik till Nordmaling för att kunna dra nytta av 

trafiken på Botniabanan. Flygplatser och hamnar finns i kommunens närhet. IT-

kommunikationen i kommunen är välutbyggd men för att öka användningen behövs 

satsningar på att höja IT-kompetensen, vilket kommer prioriteras i framtiden.  

Dorotea kommun 

Dorotea skriver i sin ÖP från 1990 att bra kommunikationer i form av vägar med god 

transportstandard är avgörande gör kommunens framtida utveckling. Kommunen har ingen 

egen flygplats men närmaste flygförbindelse finns fem mil bort i Vilhelmina vilket betyder 

mycket för Doroteas framtida utveckling och tillgänglighet. Inom kommunen går ett antal 

stomlinjer för busstrafik som kompletteras med ringbilar för att ge befolkningen i glesbygden 

möjlighet att resa kollektivt. Turisttrafiken på inlandsbanan har utvecklats vilket ger 

möjligheter till att utveckla Dorotea som destination. IT-infrastruktur behandlas inte i planen 

(Dorotea kommun 1990).  

Lycksele kommun  

Flygförbindelsen med Arlanda har en centreal betydelse när det gäller regionens framtida 

utveckling då tillgängligheten ökar. Lycksele menar att det psykologiska avståndet minskar 

till övriga Sverige, vilket är viktigt för bosatta i området. Vägmässigt är E12 viktig, där flera 

kommuner arbetar tillsammans för att höja vägens betydelse ut ett internationellt perspektiv. 

För att främja gods och persontrafik vill kommunen utveckla tvärbanan med anknytning till 

Botniabanan. En väl fungerade järnvägstrafik är positiv för en långsiktig hållbar utveckling 

för länet som helhet. IT-infrastrukturen i form 3G master och bredband är sådant som 

kommunen vill satsa på, dock är befolkningsunderlaget i glesbygden lågt vilket är negativt för 

utbyggnaden av näten.  

Malå kommun 

I ÖP framgår det att vägnätet är viktigt för Malå kommun, stora transportvolymer till 

industrierna kräver god vägstandard. I överlag är vägnätet glest där vissa vägar har större 

betydelse än andra. Det sker en stor arbetspendling till och från kommunen, framförallt inom 

gruvsektorn. Busskommunikationer består av stomnätet i länet som ska tillgodose behovet av 

regionala förbindelser. Järnväg och flygplats saknas inom kommunen men bussförbindelser 

med järnvägsstationer och flygplatser som knyter an kommunen med andra nationellt och 

internationellt. IT-kommunikationen i kommunen är relativt god och kommunen lägger stor 

vikt på en fortsatt satsning på IT-infrastruktur då den fått en att större betydelse för 

näringslivet och privatpersoner (Malå kommun 2001).  

Nordmaling kommun 

E4 och väg 353 är klassade som riksintressen och är viktiga för kommunens tillgänglighet och 

infrastruktur. Botniabanans tillkomst innebär stora förändringar för Nordmalings kommun då 

pendlingsmöjligheterna till Umeå och Örnsköldsvik ökar enormt. Möjligheter att utnyttja 

angränsade kommuners utbildnings- och kulturutbud förbättras avsevärt (Nordmalings 

kommun 1996) 

Norsjö kommun 
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Kommunen gör en rad ställningstaganden som kan härledas till RUS däribland en god 

samordning mellan transportslag förenklar användningen och ökar intresset för kollektiva 

färdmedel. En hållbar samhällsutveckling bygger på effektiva transportsystem med stort 

miljötänkande, vilket ställer krav på nya bränslen, bränsleeffektivare fordon och bättre vägar. 

Samtliga transportslag behöver utvecklas och fungera i samverkan. Målet är att kommunens 

resecentrum ska vara integrerade med alla kollektiva trafiksystem i norra Sverige. 

Utvecklingen av en omlastningsterminal i Bastuträsk ökar godtransporterna på järnvägen 

vilket minskar långa vägtransporter. Även en ökad persontrafik på järnvägsnätet är även till 

gagn för miljön och klimatet. Norsjö har vägförbindelser med Skellefteå, Lycksele och 

Arvidsjaur, dock saknas en bra väg till Umeå, vilket påpekas i ÖP. Kollektivtrafikförbindelser 

ska upprättas till närliggande flytplatser. IT-infrastrukturens inom kommunen har en hög 

tillgänglighet och kapacitet vilket ger goda förutsättningar både för privatpersoner och företag 

till förbindelser digitalt till omvärlden (Norsjö kommun 2010). 

Robertfors kommun 

Riksintressen för infrastruktur anges grundligt, i övrigt förekommer ingen information om 

tillgänglighet och kommunikationer (Robertsfors 1991). 

Skellefteå kommun 

Drivkraften bakom FÖP för Skellefteådalen är att förnya och utveckla regionens 

kommunikationer. Kollektivtrafiken i Skellefteådalen har en begränsad funktion då få 

personer nyttjar kollektiva ressätt trots ett välutbyggt linjenät. Järnväg saknas i Skellefteå 

vilket gör att anslutningstrafik finns från närliggande tågstationer. Enligt kommunen måste 

kollektivtrafiken få en viktigare funktion med utvecklad trafik och med fler passagerare, för 

att lyckas med detta måste kollektiva färdmedel prioriteras i trafiksystemet. Idag styrs stor del 

av den regionala trafiken in emot stadskärnan trots att endast ska passera. Kommunens mål 

för att skapa ett miljövänligare vägsystem är därför att ge styra ut genomfartstrafik från 

staden. Avsaknaden av tågtrafik är en påtaglig brist och som bidrar till ett lågt kollektivt 

resande. En ny kustjärnväg skulle betyda enormt mycket för utvecklingen av Skellefteås 

infrastruktur och tillgänglighet i regionen och nationellt då godstransporter i regionen skulle 

stärka näringslivets konkurrenskraft. IT-kommunikationer behandlas inte i någon av 

kommunens ÖP (Skellefteå kommun 2011).  

Sorsele kommun 

Sorsele kommun anger vilka förutsättningar som finns men inga direkta 

utvecklingsmöjligheter gällande tillgänglighet och infrastruktur. Inlandsbanan har sin 

sträckning genom Sorsele med två stationer i kommunen där turister passerar under 

sommarhalvåret. Närmaste flygplatser finns i Lycksele och Arvidsjaur, större flygplatser finns 

även i Skellefteå och Umeå. Vägnätet är extremt viktigt för kommunens befolkning, dagliga 

bussförbindelser finns med Umeå och Skellefteå men bilen är det särklass mest använda 

kommunikationsmedlet. IT-infrastruktur behandlas inte i ÖP (Sorsele kommun 2001). 

Storuman kommun 

Storumans mål är att verka för en god lokal och regional infrastruktur vilket bland annat 

innebär att vägar, flyg, järnväg och fibernät ska hålla god kvalitet och vara kostnadseffektiva. 

Genom att verka aktivt för att verka aktivt för att förbättra kommunikationer som flyg, buss, 

tåg, vägnät och bredband ska kommunen bli ett logistiskt centrum. Flygplatsen i Hemavan är 

mycket viktig för näringslivet och framförallt turismen i kommunen, genom den har 
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kommunen en stor konkurrensfördel. Botniabanans tillkomst har gett nya möjligheter till att 

återuppta järnvägstrafik via tvärbanan från kusten till Storuman. En höjd resekomfort, 

förbättrade restider och ökad miljömedvetenhet gör detta alternativ intressant för t.ex. 

fjällturismen. ÖP behandlar kommunikationer utanför den egna kommunen där t.ex. en 

intermodal godsterminal i Storuman skulle kunna vara en del i transportsystemet. 

Bredbandsnätet är välutbyggt vilket skapar goda förutsättningar för näringslivet i tätort som 

glesbygd (Storuman kommun 2011). 

Umeå kommun 

FÖP för Umeå innehåller en analys av stadens regionala roll och de externa sambanden som 

vägar, tåg och flyg. Umeås funktion som regionalt nav stärks genom Botniabanan då 

resemönstren i regionen förändras. Snabb persontrafik ger stora vinster för arbetsgivare, 

universitet och kulturen genom att fler personer finns inom lämpliga avstånd. T.ex. får 

industrin snabba, miljövänliga och effektiva godstransporter, vilket är till fördel för hela 

regionen. Botniabanan förstärker förutsättningarna att bedriva trafik på tvärbanan vilket är bra 

för Umeå och regionen. Biltrafiksystemet byggs upp av huvudnät, och lokalnät där större och 

mindre vägar bildar ett effektivt trafiksystem. Den nya ringleden är ett sätt att hantera trafiken 

och leda om trafiken från stadskärnan för att skapa en bättre livsmiljö. E4 och E12 

tillsammans med flygplatsen ger Umeå väldigt goda kommunikationer regionalt, nationellt 

och internationellt vilket är till fördel för alla aktörer. Flygplatsens närhet till centrum 

beskrivs som en stor konkurrensfördel i förhållande till andra städer, planering som främjar 

dagens lokalisering ska alltså främjas. I överlag är beskrivs infrastrukturen med ett tydligt 

systemtänk bestående av alla transportsätt. Utbyggnaden av IT-kommunikationer är god och 

inga direkta satsningar beskrivs i översiktsplanerna (Umeå kommun 2011). 

Vindeln kommun 

Kommunikationer i form av vägnät och järnväg behandlas i ÖP från 1990. Vindeln fastslår att 

bra vägförbindelser är ytterst viktigt för kommunens framtida utveckling då möjligheterna att 

attrahera och utveckla näringsliv, arbetskraft och turism ökar. Boende i byar och landsbygd är 

även de boende av bra ett bra vägnät. Kommunikationsmöjligheterna med järnväg är även av 

stor betydelse för kommunens möjligheter att erbjuda näringslivet goda godstransporter. 

Närheten och goda kommunikationer till Umeå ger företagen möjlighet att utvecklas. IT-

infrastruktur och kollektivt resande behandlas inte av planen (Vindelns kommun 1990). 

Vilhelmina kommun 

Personbilstrafiken har stor betydelse för en rörlig arbetsmarknad och stor pendling, avstånden 

inom Vilhelmina kommun är stora och befolkningen är beroende av bra vägar i sin vardag. 

Bilen och vägarna är även en förutsättning för besöksnäringen och fritidsboendet i 

kommunen. ÖP beskriver kollektivtrafiken som viktig även om det är problematiskt att 

erbjuda goda fysiska förbindelser till kommunens alla delar då avstånden är väldigt stora. Det 

finns en ambition att utveckla kollektivtrafiken genom att bygga ett resecentrum i Vilhelmina. 

I övrigt beskrivs inlandsbanan och dess turisttrafik utförs under sommartid som en viktigt för 

besöksnäringen. Kommunen har en stor konkurrensfördel i sin flygplats som har dagliga 

förbindelser med Stockholm, vilket kommunen anser vara en viktig förutsättning för 

etableringar och affärsutveckling i regionen. Utveckling av flygplatsen för att långsiktigt 

säkra transportbehovet är därför viktigt. Kommunen arbetar för en utbyggnad av 

bredbandsteknik över hela kommunen vilket också är viktigt för näringslivet (Vilhelmina 

kommun 2000). 
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Vännäs kommun 

E 12 och riksväg 92 är riksintressen och är därför de viktigaste vägarna i kommunen. E12 

mellan Vännäs och Umeå har hög trafiktäthet och är av stor betydelse och pendlingstrafiken 

och således även för kommunens utveckling. God transportkvalitet och nåbarhet ska finnas till 

andra regioner. Norra Stambanan går genom Vännäs är viktig för kommunens utveckling. 

Botniabanan som inte fysiskt berör Vännäs kommun kommer ändå påverka Norra Stambanan 

i form av ökade trafikflöden av gods och persontrafik. Således kommer järnvägen få en större 

betydelse interregionalt och regionalt. Nya resecentrum i Vännäs och Vännäsby är därför en 

viktig investering. En upprustning av järnvägen Vännäs-Umeå är viktig för uppnå goda 

systemlösningar i järnvägsnätet. Närheten till Umeå ger goda flyg- och färjeförbindelser 

nationellt och internationellt. Utbyggnaden av IT-infrastruktur iform av master och bredband 

beskrivs väl i ÖP. Målet är att alla invånare och företag ska ha tillgång till fast och 

funktionsduglig IT-kommunikation. Landsbygden och tätorterna ska behandlas lika avseende 

tillgänglighet och kostnad för IT-lösningar (Vännäs kommun 2006). 

Åsele kommun 

Åsele påpekar att kontakter med omvärlden med utbyte av varor och tjänster kräver en väl 

fungerade infrastruktur där energieffektiva transporter behovs för att säkerhetsställa en 

långsiktig hållbar utveckling. Åsele arbetar aktivt för att förbättrad kollektivtrafiken till 

framförallt Botniabanan och Västernorrland. Goda kommunikationer finns med Umeå och 

Östersund samt närliggande andra kommuner. Flygplatsen i Vilhelmina kommun är viktig för 

Åsele då det är den erbjuder det enklaste och tidsmässigt bästa alternativet att ta sig till 

kommunen. IT-infrastrukturen är utbyggd i tätorterna och i de större byarna vilket ökat 

möjligheterna till att t.ex. studier kan utföras på distans. Planen innehåller inget tydligt 

systemtänk för infrastruktur (Åsele kommun 2013). 

Utveckling av kulturlivet 

Ett ökat deltagande i Västerbottens läns idag breda och varierade kulturliv oavsett bostadsort, 

geografiska och demografiska förutsättningar stärker invånarnas kreativitet. Vilket i sin kan 

ge nya perspektiv inom besöksnäring och samhällsplanering. Framförallt ska regionen satsa 

på kultur för barn och unga. (Region Västerbotten 2010, s 11-12). 

Bjurholms kommun 

I ÖP konstaterar Bjurholm att utbudet av kultur är viktigt för invånarnas livskvalitet och 

kommunens attraktivitet. Kommunen arbetar därför aktivt för att stimulera befintliga och nya 

kulturevenemang som kan bida till besöksnäringen. 

Dorotea kommun 

Natur-, kultur- och miljövård behandlas i ÖP, kulturlivet i kommunen behandlas inte (Dorotea 

kommun 1990). 

Lycksele kommun  

Lycksele säger sig ha ett rikt och mångsidigt kulturliv där barn, ungdomar, vuxna och äldre 

kan söka kunskap och upplevelser. Kulturen har en stor betydelse som tillväxtfaktor då den 

kan vara avgörande för om människor vill bo kvar i en bygd samt när arbete söks på en ort. 

Att därför ta tillvara och bevara de kulturhistoriska värdena är därför viktigt (Lycksele 

kommun 2006). 
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Malå kommun 

Av ÖP framgår det att kommunen ska verka för ett varierat och rikt kulturutbud, både för 

boende och besökare. I övrigt behandlas kulturmiljön och åtgärder för att bevara den utförligt 

(Malå kommun 2001). 

Nordmaling kommun 

Kulturmiljövård och insatser för att bevara de historiska värdena i kommunen finns med, 

kulturlivet behandlas inte (Nordmalings kommun 1996). 

Norsjö kommun 

I Norsjö kommun ska alla medborgare ha tillgång till ett varierat kulturutbud. För att lyckas 

med detta ska kulturmiljöer och byggnader ska underhållas och bevaras till kommande 

generationer. Musik- och teaterföreningar står för mycket av kommunens kulturutbud, den 

finns även en barnkulturgrupp som arbetar med att alla barn ska få tillgång till kulturella 

upplevelser (Norsjö kommun 2010). 

Robertfors kommun 

Kulturmiljöer redovisas utförligt i övrigt saknas inslag om kulturlivet i kommunen 

(Robertsfors 1991). 

Skellefteå kommun 

Av ÖP framgår det att kommunen insett att kulturutbudet är viktigt för att attrahera såväl 

besöksnäring och nya invånare. Därför ska ett rikt kulturliv främjas genom att verka för att 

den bredd som finns idag ska utvecklas ännu mer samt ge utrymme för etableringar av nya 

verksamheter och aktiviteter (Skellefteå kommun 2011). 

Sorsele kommun 

Kultur tas upp i form av kulturmiljövård i ÖP, i övrigt förekommer inga beskrivningar hur 

kommunen vill utveckla kulturutbudet för invånarna. (Sorsele kommun 2001). 

Storuman kommun 

I Storuman ska medborgare och besökare finna upplevelser i form av kultur och meningsfull 

fritid, den samiska kulturen är ett viktigt inslag i den lokala kulturen. I övrigt fastställs hur 

Storuman ska verka för att bevara och ta tillvara på de kulturmiljöer som finns (Storuman 

kommun 2011). 

Umeå kommun 

Kulturlivet i Umeå är väldigt brett i förhållande till övriga regionen, vilket skapar 

attraktionskraft. Kulturhuvudstadsåret 2014 är en viktig milstolpe inte bara för kulturen i sig 

utan även för staden i sig. Besökare från hela världen förväntas komma till Umeå under 2014 

vilket får positiva effekter för alla. (Umeå kommun 2011). 

Vilhelmina kommun 

Inga direkta satsningar på kulturlivet anges utöver bevarandet av kulturmiljöer. 

Kulturmiljövård beskrivs som viktig för att bevara utflyktsmål som kan locka besökare 

(Bjurholms kommun 2012). 
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Vindeln kommun 

För att vara en attraktiv kommun ska Vindeln ha ett rikt kulturliv. Kulturmiljövård behandlas 

i planen, specifika utvecklingsmöjligheter för kulturlivet återges ej (Vindelns kommun 1990). 

Vännäs kommun 

Vännäs beskriver de insatser som krävs för att bevara och tillvarata kulturmiljöer. Utveckling 

av kulturlivet inom beskrivs inte, dock påpekar kommunen att pendlingsmöjligheterna till 

Umeå under kvällar är helger är viktig för att medborgarna ska kunna delta i kulturlivet i 

Umeå (Vännäs kommun 2006). 

Åsele kommun 

Åsele ska ha ett rikt kulturutbud för är lättillgängliga för människor i olika åldrar och med 

olika intressen. Kulturen tillhör det goda liket i Åsele. Kulturhistoriska miljöer behandlas 

detaljerat i planen. Inga kopplingar mellan kultur och besöksnäring och samhällsplanering 

ges. 

Internationellt samarbete och omvärldskontakter 

Med denna inriktning ska Region Västerbotten etableras som en attraktiv region gentemot 

grannregioner, nationen och internationellt. Framgångsfaktorerna till detta tillskrivs 

samarbeten över regiongränser och nationsgränser i frågor som forskning, utbildning, miljö, 

exportfrämjande aktiveter samt genom att attrahera utländska direktinvesteringar. 

Förutsättningar till stärkandet av samverkan mellan aktörer i regionen med andra delar av 

världen är centralt för stärkandet av regionens roll i det internationella sammanhanget (Region 

Västerbotten 2010, s 12). 

Bjurholms kommun 

Bjurholms viljeinriktning är att kommunen ska ha en stark och tydlig roll i det regionala 

samspelet, både inom länet och Umeåregionen. Umeåregionen arbetar tillsammans för att 

framförallt utveckla näringslivet och främja tillväxt. Inga insatser för att nationella eller 

internationella samarbeten ska finnas redovisas i ÖP (Bjurholms kommun 2012). 

Dorotea kommun 

Omvärldsperspektivet med internationella, nationella eller regionala utblickar saknas helt 

(Dorotea kommun 1990). 

Lycksele kommun 

Lycksele kommun påpekar att mellankommunal samverkan är viktigt för att stärka regionen 

gentemot omvärldens nya krav. Samarbeten kring infrastruktur, kommunikation och 

utbildning är sådant som är viktigt för att anpassa kommunen till omvärldsförutsättningarna. 

Syftet med planen är just att stärka samverkan mellan kommuner och andra organisationer 

som påverkar Lycksele kommun (Lycksele kommun 2006). 

Malå kommun 

Kommunen vill skapa internationella och nationella nätverk som kan vara till fördel det lokala 

näringslivet. Då Malå har blivit ett känt centrum för geoteknik är det viktigt att det finns 
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förutsättningar för goda omvärldskontakter och internationellt samarbete i form av 

kommunikationer och lokaler (Malå kommun 2001). 

Nordmaling kommun 

Varken ett regionalt, nationellt eller internationellt perspektiv finns i ÖP (Nordmalings 

kommun 1996). 

Norsjö kommun 

Målet är att flera av företagen i kommunen exporterar sina produkter till världsmarknaden 

genom sina företagsnätverk.  Norsjö vill stötta och undanröja hinder för fortsatt tillväxt av 

näringslivet genom att vara aktiv i sin omvärldsbevakning genom olika nationella och 

internationella nätverk.  Som ett led i detta har Norsjö, Malå och Skellefteå upprättat ett 

samarbete som går ut på att bevaka inresset i gemensamma frågor tillsammans på ett 

effektivare sätt, däribland att utnyttja befintliga resurser på ett bättre sätt (Norsjö kommun 

2010). 

Robertfors kommun 

Planen innehåller inga regionala, nationella eller internationella perspektiv på utveckling och 

tillväxt (Robertsfors 1991). 

Skellefteå kommun 

Kommunen vill hjälpa företagen genom att stimulera samverkan för en ökad 

internationalisering som i sin tur stärker konkurrenskraften hos näringslivet på den globala 

marknaden. Kommunen deltar i ett antal regionala och mellankommunala samarbeten som 

t.ex. Trekom med Norsjö och Malå där kommunerna samarbetar inom en rad olika frågor 

(Skellefteå kommun 2011). 

Sorsele kommun 

Insatser för att stärka och utveckla besöksnäringen ska göras genom samverkan med andra 

kommuner och regioner. I överlag finns ett väldigt svagt regionalt perspektiv i ÖP och det 

som beskrivs kring regionen handlar just om utvecklingen av turismen (Sorsele kommun 

2001). 

Storuman kommun 

ÖP har ett eget kapitel för mellankommunala och regionala perspektiv där alla samarbeten 

som kommunen deltar beskrivs utförligt. Samverkan görs i en mängd olika frågor som t.ex. 

infrastruktur, utbildning och turism. Ett ökat internationellt utbyte är viktigt för framtiden, 

inte minst inom utbildningssektorn. Planen redovisar en del kring omvärldsförändringar som 

ställer krav på större samverkan mellan kommuner, regionen och andra områden i landet 

(Storuman kommun 2011). 

Umeå kommun 

Umeå kommun är drivande i Umeåregionens arbete för att effektivisera samverkan i en rad 

olika verksamhetsområden som näringsliv, turism, kommunikationer och kultur. I ÖP från 

1998 beskrivs Umeå i en regional, nationell och internationell kontext där satsningar för att 

öka samarbeten över läns- och landgränser gjorts för att förbättra olika samarbeten som inte 
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enbart stärker Umeå kommun utan hela regionen. T.ex. beskrivs samarbetet inom 

Kvarkenområdet utförligt (Umeå kommun 1996). 

Vilhelmina kommun 

Inget regionalt, nationellt eller internationellt perspektiv behandlas i ÖP (Vilhelmina kommun 

2000). 

Vindeln kommun 

Regionala, nationella eller internationella perspektiv finns inte med i ÖP (Vindeln kommun 

1990). 

Vännäs kommun 

Vännäs kommun deltar främst samarbetet kring Umeåregionen och i E12-alliansen. Inom 

Umeåregionen finns strategiska planer för hur internationalisering ska ske. Av ÖP framgår det 

att kommunal verksamhet ska präglas av samverkan med andra kommuner. Internationella 

och omvärldsperspektiv förekommer inte i ÖP och i överlag beskrivs insatser för regionen 

väldigt lite i ÖP (Vännäs kommun 2006).  

Åsele kommun 

I sin framtidsvision för 2030 arbetar Åsele kommun med lokal utveckling utifrån ett 

omvärldsperspektiv där kommunen är aktivt i samarbeten inom sina verksamhetsområden. 

Åsele deltar idag många regionala och internationella samarbeten kring utbildning, näringsliv, 

kommunikationer och besöksnäringen men i framtiden ska antalet samarbeten öka. Syftet med 

samarbetena är att finna inspiration till utveckling och förbättra kommunens konkurrenskraft 

och effektivitet. Samarbeten ska ske såväl inom regionen som över läns- och nationsgränserna 

(Åsele kommun 2013). 

 

 

 


