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Ledande nordlig region

Teknik och innovationer

- en sammanfattning
Internationalisering
ÖVERGRIPANDE MÅL:

Människor rör sig allt mer över nationsgränserna, som
arbetskraft, flyktingar, turister, affärsresenärer eller
studerande. Globaliseringen har skapat möjligheter till
internationella kontakter som värderas högt av många,
inte minst av unga människor. Luleå kommun ska tillvarata och bygga vidare på utrikesföddas kompetenser
och ge barn och elever möjligheter att utveckla goda
språkkunskaper och en global förståelse. Luleå kommun ska också, tillsammans med andra aktörer, främja
näringslivets internationalisering. I det internationella
arbetet ligger fokus på det internationella närområdet
samt USA och Kina.

Skapa förutsättningar för en bred och
växande arbetsmarknad.

Här ska finnas arbete för våra 10 000 nya Luleåbor,
studenter och pendlare. Här ska företagsledare, organisationer och styrelser välja att investera och utveckla
sina verksamheter. Luleåregionen ska vara ett nav för
tillväxt, kunskap och kompetens.
I programmet beskrivs kommunens inriktning för
näringslivsutveckling, en god kompetensförsörjning
och ett mångkulturellt samhälle. Programmet beskriver
också hur kommunen ska arbeta för att ta tillvara och
stimulera människors entreprenörskap.
Programmet är indelat i tre strategiområden som
beskrivs på de här sidorna.

Exempel på vad Luleå kommun ska arbeta för
fram till år 2020:
•
•
•
•

Starta en internationell förskola, skola och gymnasieskola
med engelska som utbildningsspråk.
Erbjuda kinesiska som språkval på högstadiet och gymnasiet samt kommunal vuxenutbildning.
Attrahera utländska investeringar och etableringar.
Arbeta med marknadsföring av platsen Luleå och Luleåregionen.

Entreprenörskap
Entreprenörskap handlar om förhållningssätt, om
företagsamhet och företagande. Luleå kommun ska
genomsyras av ett förhållningssätt som utvecklar
barns, ungdomars, vuxnas och medarbetarnas entreprenöriella förmågor. När det gäller näringslivet ska
Luleå kommun verka för ett varierat näringsliv med
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Teknik kan bidra till att innovativa idéer omvandlas till
nya varor och tjänster som skapar tillväxt och bidrar till
att lösa samhälleliga utmaningar. Luleå kommun ska dra
nytta av möjligheterna som modern teknik ger för att
skapa medborgarnytta, tillväxt och verksamhetsutveckling. Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är
viktigt i det samhälle vi lever i och Luleås skolor ska vara
en nationell förebild när det gäller matematik, teknik,
naturvetenskap och digital kompetens.
Exempel på vad Luleå kommun ska arbeta för
fram till år 2020:
•
•

•
•

Minst 15 % av de som lämnar gymnasiet ska söka till
tekniska utbildningar.
Företag ska samverka i projekt med universitetet (inom
test- och övningsverksamhet, upplevelsenäring, energioch miljöteknik, basindustrins förädling samt kunskapsintensiva näringar).
Stärkt konkurrenskraft hos små och medelstora företag
genom miljöteknik och design.
Skapa ett vägledningscentrum/karriärcentrum/mötesplats för unga vuxna Luleåbor.

CARL-MARTIN 18 ÅR:
Mer samarbete med näringsliv och
universitet i skolan för att öka teknikintresset hos oss elever!

fler branscher. En bredd av branscher och företag gör
oss attraktiva och robusta. Strategiområdet syftar till
att skapa förutsättningar för att alla medborgare aktivt
inkluderas för att skapa tillväxt och företagande så att
alla får möjlighet att bidra.

Program E - Ledande nordlig region
säger att Luleås skolor ska samarbeta med
näringsliv och universitetet så att det gynnar
teknikintresse och intresse för innovation hos
eleverna.

Exempel på vad Luleå kommun ska arbeta
för fram till år 2020:
•
•
•
•

Utveckla samverkan och mötesplatser mellan skolan,
näringslivet och det omgivande samhället.
Skapa en mötesplats för ännu inte etablerade inom kreativa branscher.
Luleå ska etablera sig starkare som plats för fritidsresor
och -aktiviteter samt utvecklas till norra Skandinaviens
ledande destination för möten och konferenser.
Verka för att vara ett europeisk centrum för den digitala
industrin.

CARL-MARTIN 18 ÅR:
Luleås skolor ska vara i framkant
när det gäller teknik!
Program E - Ledande nordlig region
säger att Luleås skolor ska vara en nationell
förebild när det gäller matematik, teknik,
naturvetenskap och digital kompetens.

