GEORANGE – Kan nya gruvor vända
befolkningsutvecklingen?
Var: Hotell Aurum, Skellefteå

Lennart Gustavsson hälsade alla välkomna
med en kort information om Georange och
vad dagen skulle handla om.

Eva Andersson från Tillväxtverket inledde
konferensen med att prata om nyttan av
kluster och klusterprocesserna.
Klusterinitiativen ska ha fokus på
förnyelseförmåga och marknadsorienterade
aktiviteter för att öka eller stärka den
internationella konkurrenskraften

Resultat

Eva redovisade en enkät som besvarats av ca
18 000 företagare 1‐49 anställda om
bl.a. regelbunden samverkan med
andraaktörer.
Svarsfrekvens 71 %

1. Småföretag samverkar – ökat jmf 2004
•

Utanför den egna regionen är den form som ökat mest

•
•

Kompetensutveckling och utbildning
inköp, transport/logistik, produktion, omvärldsbevakning

2. Företagsstorlek har betydelse för varför
externsamverkan
•
•

Dela resurser & investeringar för högre inre effektivitet (minsta)
Resurser & kompetens för yttre effektivitet

3. Flera kopplingar till innovation och framtidstro
•
•

Tydlig koppling till universitet/högskola samt internationellt
Otillräckligt med enbart lokal/regional samverkan för utveckling
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Efter Evas inledande föredrag så kom turen
till konferensens huvudtema. Kan nya gruvor
vända befolkningsutvecklingen?
Tommy Lind inledde med att presentera
undersökningen som hade gjorts i
Västerbotten.

Sammanfattningsvis enligt Tommy Lind så
finns det inte något linjärt samband mellan
förändringar i sysselsättning och befolkning.
I Guldlinjeområdet är det låga invånarantalet
och näringslivets begränsade omfattning
huvudorsaker till att de lokala
spridningseffekterna av nya gruvjobb inte
blir så höga.

Thomas Ejdemo LTU tog sedan över och
föredrog om framtida samhällseffekter i
undersökningen som genomförts i
Norrbotten.
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Enligt denna undersökning så skapas
förutsättningar för tillväxt.
Befolkningen antas överstiga 9000 invånare
under mitten av nästa årtionde och ge
upphov till 147 ytterligare jobb i Pajala under
produktionsfasen samt ökade inkomster för
samhället

Christer Anderstig var nästa talare och
förutom att informera om WSP’s
undersökning om ”Regionalekonomiska
effekter i Pajala” fortsatte han även att
beskriva den modell som använts i de dessa
undersökningar.

rAps regionala modell, fem moduler
Prod X = AX+C(X)+I+Ex-Im(X)
Förädlingsvärde
Disponibel inkomst
Syss LD = LD (X)
(3) Regionalekonomi
LS = LD
In- och utpendling,
Arbetslöshet
--> Flyttning(*)

Hushåll
Bostadsbyggande
Småhuspris
(2) Arbetsmarknad

(4) Bostadsmarknad

--> Flyttning(*)

Utbud LS =LS (Bef)
In- och utpendling,
prel.
Bostäder, befolkning
Bef (t) = Bef (t-1) + födda
– döda + infl(*) - utfl
Utbildade

(1) Befolkning

(5) Eftermodell
kommun

Som synes ett komplicerat förhållande
mellan olika variablar.
Det är dock viktigt poänktera att dessa olika
undersökningarna har utförts med olika
ingående variablar vilket i sin tur förklarar de
olika resultaten.

Sysselsättning,pendling
Inkomster
Komm. Inkomster & Kostn.

Transfereringar,
Välfärdstjänster
Seminarium Georange m fl, 20 nov 2009
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Innan paneldebatten drog igång så fick även
Bengt Niska komma till tals för att presentera
behovet av ett nationellt utvecklingspaket
för regionen för att matcha gruvbolagets
framtida investeringar

Moderator Lennart Gustavsson ledde
paneldebatten med bilderna från Pajala som
bakgrund.

Paneldebatten kan sammanfattas med att
alla kom överens om att samverkan med
risktagande är ett måste om man ska lyckas
för att driva företags‐ och
samhällsutvecklingen framåt.
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Många kom på seminariet för att lyssna och verkade vara nöjda med resultaten och alla
kloka ord och presentationer som framfördes. Presentationerna finns att ladda der på
Georange hemsida www.georange.se

GEORANGE tackar alla för en trevlig dag.

Vid pennan: Lars Mikaelsson
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