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Stort europeiskt intresse för Västerbottens investeringsfrämjande
Europeiska regionförsamlingen (AER) har bjudit in Västerbotten Investment Agency för
att presentera hur Västerbotten arbetar för att attrahera utländska företag till att
expandera eller etablera sin verksamhet i regionen. AER är det största nätverket av
regionala myndigheter i Europa som samlar regioner från 35 länder tillsammans med
15 interregionala organisationer.
Imorgon, torsdag 20 november berättar Anders Wangby, verksamhetsansvarig på Västerbotten
Investment Agency för administrationer runt om i Europa om vilka möjligheter Västerbotten har i sitt
investeringsfrämjande och internationella marknadsföring.
- Det är en ära att bli inbjuden till den europeiska regionförsamlingen och att få dela med oss av vår
strategi och erfarenheter av investeringsfrämjande och internationell marknadsföring, säger Anders.
AER är ett forum för interregionalt samarbete och en lobbyist för regionala intressen på den
europeiska scenen. Organisationen är en viktig aktör i skapandet av de rådgivande organen till
Europarådet.
Framgångar i Västerbotten
År 2013 hade Västerbotten 25 fler utlandsägda arbetsställen och 780 fler anställda i utländska företag
jämfört med 2012. Det är den högsta ökningen i Sverige. Nu finns det 512 utlandsägda arbetsställen i
Västerbotten och dessa sysselsätter totalt 10 018 personer, vilket motsvarar 15 % av länets totala
arbetskraft. Motsvarande siffra för hela landet är 22 %, visar en rapport av Tillväxtverket.
- Det här innebär helt klart att vi har potential att locka ännu fler utländska investeringar som kan
skapa jobb i länet, säger Anders.
Västerbottens möjligheter
I Västerbotten finns en hög nivå av kompetens och en väl utvecklad infrastruktur. Regionen har också
en industriell bas grundat på naturresursrikedom såsom skogsbruk, mineraler och vattenkraft.
- Det finns också nya branscher som börjat upptäcka regionen. Till exempel datacenter, spelutveckling
och biotech, berättar Anders.
De problem som Västerbotten får arbeta hårdare med är bilden av norra Sverige och Västerbotten, att
vissa områden är glest befolkade och att avstånden ibland är långa.
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Om Västerbotten Investment Agency
Västerbotten Investment Agency (VIA) arbetar för att göra Västerbottens län till det mest attraktiva
alternativet för utländska företag och investerare som funderar på att etablera eller expandera sin
verksamhet i Sverige. Med expertkunskap i en mängd nyckelsektorer erbjuder VIA information om
affärsmöjligheter samt assistans genom hela investerings- och etableringsprocessen. VIA är en
regional partner till myndigheten Business Sweden.

