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Skellefteå 2030
-utkast till prioriteringar i strategin

Strategiområde:
Hållbara och varierade livsmiljöer- utveckla aktiviteter och upplevelser

Hållbara ocH varierade livsmiljöer
En trygg och attraktiv livsmiljö utgör grunden för välmående. Här lever och utvecklas människor i na-
tursköna och hållbara omgivningar, med möjlighet att kombinera ett aktivt stadsliv med naturnära bo-
ende och ett brett serviceutbud. Här byggs broar mellan engagerade medborgare från alla världens hörn 
genom inkluderande mötesplatser som överbryggar avstånd och skapar samhörighet. Här går livspusslet 
ihop genom livets alla skeenden och barnen ges förutsättningar för en trygg och utvecklande uppväxt. 
Här får boende och besökare tillgång till ett inspirerande och mångsidigt utbud av kultur, nöjen och 
fritidsaktiviteter.

effektmål : Ännu fler ska trivas i skellefteå
Både invånare och besökare ska enkelt kunna upptäcka och ta del av mångsidigheten som erbjuds i 
Skellefteå, från lantliga miljöer till den växande stadskärnan. Det kräver bland annat nya aktiviteter och 
upplevelser som kan växa fram som ett resultat av den ökande besöksnäringen. 

Ett rikt utbud och god tillgång till aktiviteter och upplevelser ökar platsens attraktionskraft för både 
Skelleftebor och besökare. Genom fler besökare ökas omsättningen i det lokala näringslivet, vilket leder 
till fler och växande företag, en utveckling av utbudet som skapar fler arbetstillfällen, bland annat in-
stegsjobb och en ökad attraktionskraft för Skellefteå som plats att bo på.

En attraktiv plats stärker även viljan hos företag att investera i Skellefteå, eftersom det underlättar för 
företagen att hitta eller locka kompetens till platsen. 

Skellefteå behöver utveckla fler aktiviteter och upplevelser inom fritid, kultur och nöjen av olika slag, 
framförallt på fritiden för boende och besökare. Det är också viktigt att säkerställa utbud som utformas 
och riktar sig till alla grupper i samhället, inte minst unga och unga vuxna, utrikesfödda och kvinnor, 
och finns tillgängligt för människor runt om i kommunen. 

Skellefteå ska erbjuda en bredd av miljöer med utformning och utbud som gör det enkelt för alla kvinnor 
och män att få mer tid till det liv de själva valt, genom hela livet. I Skellefteå finns såväl naturliga miljöer 
som hav, skog, kullar och sjöar, konstruerade som byggnader, infrastruktur, boenden och sociala miljöer 
där människor möts. Alla miljöer är möjliga att påverka.
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Insatsområde 2: Utveckla aktiviteter och upplevelser 
Att både skapa och delta i kultur, fritid och nöjen är viktigt både för hur de som bor i Skellefteå trivs och 
för platsens attraktivitet för besökare. Fler ska besöka och upptäcka Skellefteå. Det ger också underlag 
för ett ökat utbud för oss som bor här. Platsens styrkor ska förstärkas till reseanledningar genom att fler 
aktiviteter och upplevelser för invånare och besökare. Arbetet ska skapa förutsättningar att bli en export-
mogen året-runt-destination som möter nationella och internationella besökares krav och behov.  Detta 
ska ske genom lokalt sektorövergripande samarbete samt regionala, nationella och internationella samar-
beten.  Fler ska besöka Skellefteå. Därför ska Skellefteås positioneras som besöksdestination – regionalt, 
nationellt och internationellt, i partnerskap med regionala aktörer som Swedish Lapland. Våra styrkor 
och strategiskt viktiga kultur- och fritidsanläggningar ska utvecklas till att bli starka reseanledningar, 
tillsammans med att attrahera nya aktiviteter, upplevelser och investeringar som är resultatet av en stärkt 
besöksnäring. 
 

Öka antalet besökare 
Stärka befintliga aktörer inom turism och besöksindustrirelaterade branscher och verksamheter. Stärka 
och bidra till att positionera Skellefteå som besöksdestination lokalt, regionalt, nationellt och internatio-
nellt. Stärka och bidra till Skellefteås utveckling som mötes-/kongress-, kunskaps-, handels- och evene-
mangsstad året runt. Ett ökat antal besökare skapar ökad omsättning hos lokala företag och stimulerar 
nyinvesteringar som ökar utbudet för besökare och medborgare. En stärkt attraktions- och konkurrens-
kraft innebär även att fler väljer att bo och investera här. 
 

Nya aktiviteter och upplevelser 
Ett proaktivt arbete för fler etableringar och investeringar inom turism och besöksindustrin, som kan 
öka utbudet och kvaliteten av viktiga aktiviteter och upplevelser och innebär fler reseanledningar till 
Skellefteå. Vi behöver fler och utvecklade aktiviteter och upplevelser inom fritid, kultur och nöjen öppna 
för alla, inte minst vid vatten och inom friluftsliv, både sommar och vinter. Vi behöver också fler boende-
alternativ och en ökad servicegrad i utbudet för besökare.  
 

Sektorsövergripande samverkan och planering 
Turism- och besöksindustrin består av många olika typer av aktörer, både privata, ideella och offentliga. 
Dessa är delvis beroende av varandra och för att bäst ta tillvara på och utveckla de resurser som finns 
behöver aktörerna i Skellefteå ett sammanhållet gemensamt utvecklingsarbete. Vi behöver stärka organi-
seringen ytterligare och strategierna för turismutveckling utifrån befintliga verksamheter och kunskaper 
och utveckla ett systematiskt samarbete mellan olika aktörer lokal, regional, nationell och internationell 
nivå. Vi behöver hitta samverkan och utveckla nya idéer mellan platsmarknadsföringen och destinations-
marknadsföringen samt gemensamt arbete för infrastruktursatsningar och kompetensförsörjning.  
 

Utveckla strategiskt viktiga kultur-, kulturarvs- och fritidsanläggningar 
Skellefteå har idag ett stort utbud av anläggningar och stor potential att utveckla natur och kulturturism 
på land och hav. I takt med att invånarnas och besökares krav på upplevelser ändras och kraven ökar, 
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behöver strategiskt viktiga anläggningar och området utvecklas så att de möter behov och efterfrågan 
och bidrar till att Skellefteås konkurrens- och attraktionskraft som plats och besöksmål bibehålls och 
dessutom ökar.  
 

Utvecklade kommunikationer 
En förutsättning för att Skellefteå ska kunna öka antalet besökare är att det finns goda kommunikationer 
där flygplatsens fortsatta utveckling bör prioriteras liksom att fokusera på att den framtida norrbotniaba-
nan byggs.


