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Regionala utvecklingsnämndens 
inriktning för verksamheten 2021-2023 
I regionens strategiska plan 2021-2023 anges Region Norrbottens strategiska 

mål med mer utförliga beskrivningar. 

I denna plan för regionala utvecklingsnämnden tydliggörs framgångsfaktorer 

och målsättningar som ska bidra till att övergripande strategiska mål inom reg-

ional utveckling uppnås.  

Region Norrbotten har det regionala utvecklingsansvaret. Det innebär att riks-

dag och regering har gett regionen uppgifter och uppdrag inom områdena reg-

ional tillväxt, infrastruktur samt kompetensförsörjning. Kultursamverkansmo-

dellen ligger till grund för regionens arbete med regional kulturutveckling. I 

uppdragen ligger ansvaret att samordna länets aktörer i utvecklingsarbetet. 

Det regionala utvecklingsansvaret handlar om att tillsammans arbeta för att 

Norrbotten ska vara ett attraktivt län att bo, leva och verka i. Vi arbetar för att 

länets kommuner, näringsliv, länsstyrelse, universitet och civilsamhället ska 

samverka i viktiga frågor som påverkar Norrbottens framtid och utveckling. Vi 

ska vara en stark röst för Norrbotten och vi ska utveckla. 

Riksdag och regering har beslutat att alla landsting i Sverige ska ansvara för den 

regionala utvecklingen. Regionerna ansvarar även för den regionala kulturverk-

samheten. Ett antal lagar och förordningar styr arbetet: 

 Förordning om regionalt tillväxtarbete (2017:583) 

 Lagen om ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (Ds 2017:61) 

 Lag om kollektivtrafik (2010:1065) 

 Förordning om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksam-

het (2010:2012) 

 Bibliotekslag (2013:801) 

 Museilag (2017:563) 

 Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) 

 

Strategier och planer 
Regionala styrande dokument inom området är  

 Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030 

 Kulturplan för Norrbotten 2018-2022 

 Länstransportplan 2018-2029 

 Smart specialiseringsstrategi för Norrbottens län 2030 
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Verktyg för utveckling 
Verktyg för det regionala utvecklingsarbetet är kunskap, policypåverkan, strate-

gier och planer, mötesplatser, finansiering, kulturverksamhet (bilaga 4) samt bo-

lag inom näringsliv och infrastruktur (bilaga 4).  

Regionens politiker har en viktig roll att företräda regionen och påverka beslut 

som har betydelse för Norrbotten. Påverkanarbete sker även inom ramen för de 

ordinarie arbetet som utförs av alla medarbetare på avdelningen för regional ut-

veckling. 

Uppdrag från strategiska planen 
Regionala utvecklingsnämnden tilldelas följande särskilda uppdrag från strate-

giska planen 2021-2023: 

 Fortsätta den år 2020 påbörjade omställningen för en ekonomi i balans i 

alla verksamheter. 

 Säkerställa tillgången till ökad beredskap för framtida kriser. 

 Arbeta för ett nytt samverkansavtal eller skatteväxling avseende kollek-

tivtrafiken. 

 Tydliggöra inriktning för det internationella arbetet. 
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Strategiska perspektiv och mål 
I en allt mer föränderlig omvärld är det nödvändigt att dels ha gemensamma 

strategiska perspektiv där vi är överens om de viktigaste målsättningarna för hur 

Norrbotten ska utvecklas. Dels strategiska mål som tydligt sammanfattar och 

beskriver det önskade läget, dit vi vill nå. Därför har Region Norrbotten nu kon-

centrerat de strategiska målen från tidigare 20 till 6. Dessa är: 

 Ett livskraftigt län 

 Trygga norrbottningar med god livskvalitet 

 God, nära och samordnad vård 

 Behovsstyrd regional utveckling i samverkan 

 Hållbar kompetensförsörjning 

 Långsiktigt hållbar ekonomi 

 

Vid varje mål anges även vilka prioriterade Agenda 2030-mål som kan kopplas 

till det strategiska målet. År 2021 är ett speciellt år där återställning efter coro-

napandemin och den av fullmäktige beslutade omställningen är prioriterde. 

Samhälle 

Perspektivet beskriver målsättningarna för Norrbottens utveckling med inrikt-

ningen att förutsättningarna att leva och verka i länet ska vara så gynnsamma 

som möjligt. 

Medborgare 

Perspektivet beskriver målsättningarna för Region Norrbottens verksamheter 

med inriktningen att kvinnor och män, flickor och pojkar får sina behov tillgo-

dosedda utifrån visionen bästa livet och bästa hälsan.   

Verksamhet 

Perspektivet beskriver målsättningarna för Region Norrbottens verksamheter 

med inriktning på effektivitet, säkerhet, jämställdhet, jämlikhet och kvalitet i ar-

betsmetoder och arbetsprocesser.   

Medarbetare 

Perspektivet beskriver målsättningarna för Region Norrbotten som arbetsgivare 

med inriktningen att vara en attraktiv arbetsplats där ett hållbart ledarskap ger 

medarbetarna möjlighet att växa och utvecklas i arbetet. Detta perspektiv hante-

ras inte av regionala utvecklingsnämnden. 

Ekonomi 

Perspektivet beskriver hur Region Norrbotten hushållar med tillgängliga resur-

ser för att skapa och behålla en god ekonomi som ger rimlig handlingsfrihet. 

  



 

 Sida 6 (42) 

 

 

GÄLLER FÖR VERKSAMHET  DOKUMENT-ID VERSION 

Avdelningen för regional utveckling ARBGRP755-1764494651-522
 2.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.0 

GODKÄNT DATUM  ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 

[Godkänt datum] Anna Lindberg Lena Lövgren 

 

PERSPEKTIV 

Samhälle Medborgare Verksamhet Medarbetare Ekonomi 

Ett livskraftigt län  

(RS, RUN) 

 

Framgångsfaktorer: 

- Attraktiva livsmiljöer 

finns i hela Norrbotten 

- Civilsamhället och kul-

turen är starkt levande 

- Starka hållbara innovat-

ionsmiljöer och entrepre-

nörskap 

- Naturens resurser nyttjas 

på ett hållbart sätt 

- Infrastruktur som möter 

morgondagens behov 

- Beslut på nationell och 

EU-nivå är gynsamma för 

länet och organisationen 

 

 

 

Trygga norrbott-

ningar med god livs-

kvalitet (RS, RUN, 

PN) 

 

Framgångsfaktorer: 

- Kommunikationer 

till, från och inom lä-

net 

- Tillgång till fysiskt 

och digitalt kulturut-

bud med bredd och 

spets 

- Kvinnor, män, 

flickor och pojkar är 

delaktiga i samhällets 

utveckling 

- Jämlik och jäm-

ställd utbildning och 

ett livslångt lärande 

- Stärka nationella 

minoriteters och ur-

follks språk genom 

språkrevitalisering 

God, nära och samord-

nad vård (RS, PN) 

 

 

Behovsstyrd regional ut-

veckling i samverkan 

(RUN) 

 

Framgångsfaktorer: 

- Struktur för samverkan 

med andra aktörer 

- Genomföra och följa upp 

regionala strategier, planer 

och program 

- Utveckla arbetssätt och 

metoder för samordnad 

verksamhet 

 

Hållbar kompetens-

försörjning (RS)  
 

 

Långsiktigt hållbar 

ekonomi (RS, RUN, 

PN) 

 

Framgångsfaktorer: 

- Kulturinstitutionerna 

håller sin ekonomiska 

ramar 

- Kollektivtrafiken hål-

ler sin ekonomiska ra-

mar 

- Insatser för ökad be-

folkning och fler arbe-

tade timmar i länet 

- Kostnadseffektiv 

verksamhet 

- Mobilisera externt ut-

vecklingskapital 

 

 

 

Vid varje strategiskt mål anges inom parentes ansvarig nämnd, RS=regionsty-

relsen, RUN=regionala utvecklingsnämnden, PN=Patientnämnden. 

Regionstyrelsen och nämnderna ska för varje strategiskt mål ta hänsyn till såväl 

jämlikhet och jämställdhet, som de prioriterade Agenda 2030-målen. 
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Samhällsperspektivet –  
Strategiskt mål 

Ett livskraftigt län (RS, RUN) 

  

Norrbotten uppfattas som välkomnande och nytänkande. Attraktiva livsmil-

jöer finns i hela Norrbotten som erbjuder bra boende, intressanta jobb, väl 

fungerande service, ett rikt kulturliv, förutsättningar för god hälsa och en aktiv 

fritid. Civilsamhället och kulturen är starkt och levande och bidrar till ett de-

mokratiskt samhälle och till nytänkande lösningar för våra samhällsutmaningar 

samt ett rikt fritidsliv. 

Norrbottens näringsliv och dess branscher tar tillvara möjligheter till expansion 

och står starkt vid förändringar. Region Norrbotten verkar för ett konkurrens-

kraftigt och breddat näringsliv som skapar arbetstillfällen för kvinnor och män i 

hela länet. Norrbotten är attraktivt för etableringar och investerare. Regionen 

verkar för starka hållbara innovationsmiljöer och entreprenörskap inom nä-

ringsliv och offentlig sektor. 

Region Norrbotten arbetar som regionalt utvecklingsansvarig och organisation 

för en omställning till ett robust och resurssnålt län där naturens resurser nytt-

jas på ett hållbart sätt. Insatser görs för hållbara och klimatanpassade sam-

hällen och byar. Norrbotten bidrar med sina unika förutsättningar till en omställ-

ning av energisystemet och minskning av klimatutsläpp. Norrbotten har bered-

skap och förutsättningar att ställa om inför oväntade händelser och självförsörj-

ningsgraden har ökat.  

Norrbotten är intressant för etableringar och investeringar. Satsningar på grön 

teknik och hållbara lösningar gör Norrbotten intressant som testregion för indu-

strins klimatomställning. Utveckling och produktion av fossil oberoende bräns-

len för olika trafikslag främjas.  

Regionen arbetar för en fysisk och digital infrastruktur som möter morgon-

dagens behov. Ett sammanhängande transportsystem och förbättringar inom 

väg, järnväg, sjöfart och luftfart skapar förutsättningar för hållbara och effektiva 

person- och godstransporter. Den digitala infrastrukturen är utbyggd och hela 

Norrbotten har tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet. 

Region Norrbotten arbetar för ett tydligt regionalt ledarskap. Tillsammans med 

andra aktörer driver regionen påverkansarbete så beslut på nationell och EU 

nivå ska vara gynnsamma för länet och organisationen.  
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Strategiskt mål: Ett livskraftigt län 
Framgångsfaktor: Attraktiva livsmiljöer finns i hela Norrbotten  

Region Norrbotten stöttar kommunerna i arbetet med attraktiva livsmiljöer som 

kännetecknas av mångfald, nytänkande och öppenhet. Människor ska känner sig 

trygga och delaktiga och kreativa idéer ska uppmuntras och tillåtas utvecklas. 

Regionens konstverksamheter är ett stöd i arbetet med lokala konstprojekt, ut-

ställningar, residens, konstnärliga gestaltningar samt pedagogisk verksamhet för 

att skapa levande och kreativa samhällen. Kulturmiljö är det samlade uttrycket 

av spår som människor genom tiderna lämnat i ett landskap. Att tillgängliggöra 

och säkerställa Norrbottens kulturmiljöer är en viktig del av att skapa platser 

och samhällen som människor vill besöka och leva i. Norrbottens museum är ett 

stöd för kommunerna i arbetet med att bevara, använda och utveckla Norrbot-

tens kulturmiljöer. 

Tillgången till utbildning på olika nivåer, i hela länet, är en viktig förutsättning 

för att män och kvinnor med olika ålder och bakgrund ska kunna studera på 

hemmaplan. En förutsättning är att det finns etablerade och väl utvecklade lär-

centra i alla kommuner i Norrbotten. 

En viktig förutsättning för attraktiva livsmiljöer är inkluderande arbetsplatser, 

attraktiva för både kvinnor och män med olika bakgrund och ålder. Regionen 

driver därför en utvecklingssatsning tillsammans med näringslivsansvariga i ett 

urval av kommuner i syfte att stärka företagens attraktionskraft som arbetsgi-

vare.  

Insatser för att stärka branscher i fler delar av Norrbotten som även omfattar 

Norrbottens inland görs genom att finansiering sker av utvecklingsprojekt och 

företagsstöd som omfattar bland annat besöksnäring och testnäring. De sats-

ningarna bidrar till att hela Norrbotten omfattas av regionens finansieringsmöj-

ligheter och att attraktiva livsmiljöer stärks. 

Arbetet med framtagandet av en handlingsplan för det regionala skogsprogram-

met och därmed genomförandet av strategin syftar till att skapa förutsättningar 

för att skogen även fortsättningsvis ska kunna bidra till arbetstillfällen och ut-

veckling och därigenom till goda förutsättningar för att leva och verka på lands-

bygden. 

Nr Styrmått Ingångsvärde Mål 2021 → Mål 2023 Källa Period 

1 Antal kommuner med samarbete inom 

konstområdet 

8 Bibehålla  Bibehålla Avdelningen för 

regional utveckling 

ÅR 

2 Antal kommuner med samarbete inom 

kulturmiljöområdet  

14 Bibehålla  Bibehålla Avdelningen för 

regional utveckling 

ÅR 

3 Antal insatser för ökad kommersiell ser-

vice (kopplat till regionala servicepro-

gram (RSP)) 

13 Öka  Öka Avdelningen för 

regional utveckling 

ÅR 

4 Andel företagsstöd som går till Norrbot-

tens inland 

65 % Bibehålla  Bibehålla Avdelningen för 

regional utveckling 

ÅR 
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Framgångsfaktor: Civilsamhället och kulturen är starkt levande  

Folkbildningen och Region Norrbotten har under 2020 ingått en överenskom-

melse runt sju tematiska områden att samverka kring: Demokrati, Integration, 

Mångfald, Kompetensförsörjning och arbetsmarknad, Kultur, Folkhälsa samt 

Miljö, klimat och energi. Det regionala folkbildningsrådet utgör styrgrupp för 

arbetet. Under perioden genomförs kompetenshöjande insatser och förankring 

av överenskommelsen och principerna för samverkan. 

Den svenska demokratin fyller hundra år 2021. Region Norrbottens kulturverk-

samheter uppmärksammar det med temaåret ”Demokrati 100 år”. Särskilda ut-

lysningar görs för projekt som knyter an till temaåret med syfte att folkbilda, 

öka kunskapen om och förståelsen för demokratifrågor eller visualisera, gestalta 

och problematisera demokratibegreppet. 

Nr Styrmått Ingångsvärde Mål 2021 → Mål 2023 Källa Period 

5 Antal kulturprojekt som knyter an till te-

maåret "Demokrati 100 år" 

- 20  - Avdelningen för 

regional utveckling 

DÅ08, 

ÅR 

6 Aktivitet: Överenskommelsen med civil-

samhället signeras 

- Överens-

kommelsen 

antas 

 - Avdelningen för 

regional utveckling 

DÅ04, 

ÅR 

 

Framgångsfaktor: Starka hållbara innovationsmiljöer och entrepre-
nörskap 

Den naturbaserade ekonomi är dominerande och specialiseringsgraden är hög. 

Regionen arbetar med att öka diversifieringen för att minska sårbarheten, dvs 

smart diversifiering. Fem branscher – testnäringar, rymd, energi, besöksnäring, 

kulturella och kreativa näringar – pekas ut i innovationsstrategin (även kallas 

Smart specialiseringsstrategi) som potentiellt starka branscher som ökar nä-

ringslivets dynamik.  

Insatser görs för att skapa förutsättningar för kluster inom prioriterade branscher 

och därmed regionens utvecklingskraft. Aktiviteter genomförs som resulterar i 

att företagen samarbetar i högre utsträckning, både gällande forskningsprojekt 

och försäljning mot nya marknader. Det ska leda till innovationer och tillväxt. 

Klustren stärks så företag attraherar kompetens och stärker skattebasen i Norr-

botten. Norrbotten kännetecknas som en innovativa och nytänkande region. 

Region Norrbotten skapar förutsättningar för att aktörer i länet ska kunna an-

söka om konkurrensutsatta EU-program som exempelvis Horisont Europé. En 

del i det arbetet är deltagande i de nätverk och plattformar som finns på EU-nivå 

som exempelvis Sevilla plattformen med koppling till Smart specialiseringsstra-

tegin och Necstour som stärker besöksnäringens möjligheter till finansiering. 

Projekt- och företagsstöd används för att förverkliga regionala utvecklingsstra-

tegin (RUS) och Smart specialiseringsstrategin. Innovationsmiljöer och entre-

prenörskap stärks genom regionala projekt och genom att växla upp de statliga 
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medlen med EU-medel. Näringslivets utveckling stärks även genom de investe-

ringsstöd som beviljas. För att få ansökningar med god kvalitet med stor möjlig-

het till bifall genomförs kontinuerligt företagsbesök och kommunbesök under 

perioden. 

Nr Styrmått Ingångsvärde Mål 2021 → Mål 2023 Källa Period 

7 Antal företagsbesök  60 150  200 Avdelningen för 

regional utveckling 

 

8 Aktivitet: Ta fram ett klusterprogram  Utkast  Genomfört Avdelningen för 

Regional utveckling 

ÅR 

 

Framgångsfaktor: Naturens resurser nyttjas på ett hållbart sätt  

Regionen arbetar med strukturbilder för att förmedla kunskap om regionen på 

ett visuellt sätt och används för att kommunicera funktionella regionala sam-

band som har betydelse för hållbar tillväxt. Den regionala utvecklingsstrategin 

kopplas ihop med kommunernas översiktsplaner och ger ett gemensamma pla-

neringsunderlag. Det finns utvecklade och etablerade samverkansforum, former 

och metoder för tidig, konstruktiv dialog och konfliktlösning vid målkonflikter. 

Satsningar görs för att stärka länets gröna näringar och öka självförsörjningsgra-

den. Regionen samverkar med andra aktörer för att ta fram handlingsplan för 

strategin för Norrbottens skogsprogram. Målsättningen är att skogen ska nyttjas 

och brukas på ett som är bra utifrån ett socialt, miljömässigt och ekonmiskt per-

spektiv. Skogen ger råvaror, attraktiva boendemiljöer, rekreation, hälsa och väl-

befinnande och bidrar till att bevara vårt kulturarv. Skogen är viktig för den bio-

logiska mångfalden och för rennäringen, för att begränsa klimatförändringarna 

på olika sätt och för att den hjälper Norrbotten att bidra till att de globala håll-

barhetsmålen nås. Samtidigt ger skogen och skogsmarkens nyttjande upphov till 

en rad målkonflikter. 

Regionen ska inom ramen för Norrbottens klimat- och energistrategi arbeta 

fram ett inriktningsdokument som beskriver vätgas och dess framtida roll i 

Norrbottens energisystem. Det bidrar till att bygga resiliens och öka självför-

sörjningsgraden gällande drivmedel och processenergi för stål- och gruvindu-

strin. Detta sker i samband med arbetet med insatser inom Fonden för rättvis 

omställning (just transitions fund (JTF)).  

Nr Styrmått Ingångsvärde Mål 2021 → Mål 2023 Källa Period 

9 Aktivitet: Framtagning strukturbild - Arbetet är 

påbörjat 

 Strukturbild 

för Norr-

botten är 

antagen 

Avdelningen för 

regional utveckling 

DÅ04, 

DÅ08, 

ÅR 

10 Aktivitet: Delta i genomförandet av livs-

medelsstrategin 

- Regionen 

deltar i 

Nära Mat 

2.0 

 Flera insat-

ser är ge-

nomförda 

Avdelningen för 

regional utveckling 

DÅ04, 

ÅR 



 

 Sida 11 (42) 

 

 

GÄLLER FÖR VERKSAMHET  DOKUMENT-ID VERSION 

Avdelningen för regional utveckling ARBGRP755-1764494651-522
 2.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.0 

GODKÄNT DATUM  ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 

[Godkänt datum] Anna Lindberg Lena Lövgren 
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11 Aktivitet: Delta i framtagning av hand-

lingsplan för skogsprogrammet 

- Handlings-

plan fram-

tagen och 

antagen 

 - Avdelningen för 

regional utveckling 

ÅR 

 

Framgångsfaktor: Infrastruktur som möter morgondagens behov  

Region Norrbotten arbetar för att funktionella och hållbara transport- och kom-

munikationslösningar utvecklas och upprätthålls i länet. Detta görs bland annat 

genom åtgärder som prioriteras i den regionala Länstransportplanen 2018-2029 

där regionen samverkar med Trafikverket och kommunerna om olika regionala 

satsningar på bilvägar, gång- och cykelvägar samt vissa infrastrukturåtgärder för 

kollektivtrafiken. Stor del av planens medel avsätts för ombyggnation till mö-

tesfri väg för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. 

Region Norrbotten samverkar med andra aktörer och deltar i påverkansarbetet 

för en järnväg längs norrlandskusten samt flygtrafik till och från hela länet. 

Norrbotniabanegruppen och samarbetet Botniska korridoren är viktiga aktörer i 

påverkansarbetet och bidrar till att tydliggöra norra Sveriges samlade priorite-

ringar för transportsystemet.  

Tillgången till bredband är god i tätort och ökar successivt i övriga delar av lä-

net. 5G-nät har börjat etableras och byggs successivt ut till nytta för de hushåll 

som inte kan kopplas upp till fibernät. Medborgarnas digitala mognad har ökat 

och antalet hushåll anslutna till bredband med hög kapacitet har blivit fler. Före-

tagens kunskaper om digitaliseringens möjligheter är god. Allt fler digitala sam-

hälls- och välfärdstjänster utvecklas och bidrar till ökad service i glesbygd.  

Nr Styrmått Ingångsvärde Mål 2021 → Mål 2023 Källa Period 

12 Norrbotnibanan byggs i dess hela sträck-

ning Umeå Luleå 

Norrbotnibanan, 

sträckan Umeå 

Skellefteå, finns 

med i nationell 

plan 2018-2029 

Säkerställa 

progress i 

arbetet 

 Norrbotnia-

banan, 

sträckan 

Skellefteå 

Luleå finns 

med i nästa 

nationella 

plan 

Avdelningen för 

regional utveckling 

DÅ08, 

ÅR 

13 Andel invånare som tackat ja till bred-

bandserbjudande om 100 Mbit/s 

78% (2019) 85%  95% PTS bredbandskart-

läggning (mäts årli-

gen i oktober) 

ÅR 

 
Framgångsfaktor: Beslut på nationell och EU-nivå är gynnsamma 
för länet och organisationen 

Regionen jobbar med påverkansarbete för att skapa förutsättningar för länets ut-

veckling i tätort, landsbygd och glesbygd. Region Norrbotten utvecklar goda 

kontakter med omvärlden och påverkar genom detta vilka beslut som förbereds, 

eller borde förberedas, för att uppnå de bästa förutsättningarna för regionens 
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medborgare, besökare, företag och organisationer. Norrbotten är en tydlig av-

sändare i nationella och internationella beslutsprocesser, såväl som i det region-

ala utvecklingsarbetet. 

Vilka påverkansfrågor som regionen väljer att prioritera kan variera över tid. 

Vissa frågor är lätta av avgränsa till omfattning och tidsåtgång, andra frågor 

handlar snarare om en förflyttning över tid och förutsätter ett långsiktigt påver-

kansarbete (se bilaga 5). 

EU-relaterade frågor hanteras ofta i Europaforum Norra Sverige vilket är Norr-

bottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtland Härjedalens samarbete för 

att påverka EU. Europaforums uppgift är att samordna insatserna från norra 

Sverige gentemot EU-nivån och att sprider kunskap om och förankra EU-politi-

ken hos lokala och regionala politiker. 

Regionerna i norra Sverige har även inlett ett samarbete kring nationella påver-

kansfrågor. De frågor som samarbete inletts kring är; strandskydd, 1:1-medel, 

elförsörjning, bredbandsutbyggnad samt statlig närvaro i de regionala tillväxt-

processerna. 

Nr Styrmått Ingångsvärde Mål 2021 → Mål 2023 Källa Period 

14 Aktivitet: Framtagande och uppföljning 

av handlingsprogram för påverkansfrå-

gor inom ramen för främja länets till-

växtvillkor 

- Handlings-

planer upp-

rättas och 

progress 

fastställs 

 Förflytt-

ningar har 

skett inom 

utpekade 

områden. 

Avdelningen för 

regional utveckling 

DÅ04, 

DÅ08, 

ÅR 
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Medborgarperspektivet – 
Strategiskt mål 

Trygg norrbottning med god livskvalitet  
(RS, RUN, PN) 

        

Den enskilda individen tillhörande en nationell minoritetsgrupp eller urfolket 

samerna ska känna sig väl bemött och respekterad vid kontakter med Region 

Norrbottens verksamheter. Den som vill nyttja sin rätt enligt lagstiftningen att 

använda sitt nationella minoritetsspråk i kontakt med regionen ska ha möjlig-

het till detta. 

Den goda hälsan utgår från likvärdiga livsvillkor. Det handlar om rätten till fri-

het från våld, rätten till god fysisk, psykisk, social och sexuell hälsa. Den goda 

folkhälsan bidrar till den positiva utvecklingen av regionen. 

I det hållbara samhället respekteras medborgarnas grundläggande mänskliga rät-

tigheter och barnens rättigheter är integrerat i verksamheterna. Den goda folk-

hälsan är jämlikt fördelad mellan olika befolkningsgrupper i Norrbotten. 

Digitala lösningar och nya arbetssätt stödjer utvecklingen av en jämlik och 

jämställd hälsa. Skillnader i resultat mellan verksamheter åtgärdas och hälso-

främjande och sjukdomsförebyggande stöd är tillgängligt för alla medborgare 

utifrån behov. Generella insatser kombineras med riktade i områden eller grup-

per med särskilda hälsoutmaningar. Hälsan stärks i livets alla skeenden och åld-

rar och påverkbara skillnader i hälsa mellan grupper minskar. Norrbottens häl-

sosamtal1 genomförs och individen tar ansvar för sin hälsa. Insatser för att före-

bygga hjärt- kärlsjukdom, diabetes, psykisk ohälsa och cancer prioriteras.  

Medborgarna känner trygghet i att få den vård de behöver när de behöver den. 

Patienterna erbjuds en god vård med hög tillgänglighet utifrån behov och på 

jämställda villkor för kvinnor, män, flickor och pojkar.  

Norrbotten har goda kommunikationer till, från och inom länet. Kollektivtra-

fiken är enkel, attraktiv, användbar och jämställd med utgångspunkt från resenä-

rens behov. Kollektivtrafiken är ett sammanhållet system mellan regional och 

lokal trafik samt mellan länet och angränsande länder och län. 

Kultursektorn har återhämtat sig från effekterna av coronapandemin och i Norr-

botten är tillgången till fysiskt och digitalt kulturutbud med bredd och spets 

god. Invånarna i Norrbotten har tillgång till olika kulturupplevelser och förut-

sättningar för skapande som utforskar nya områden. Norrbottningarna kan se 

                                                      
 

1 Hälsosamtal för 40, 50 och 60 åringar   
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och göra, uppleva och höra på olika platser i länet. Den regionala kulturen har 

ett medborgarfokus där kulturen är en dynamisk och obunden kraft med yttran-

defrihet som grund. Kulturen har ett egenvärde och bidrar till ett rikare liv, per-

sonlig utveckling och ett vidgat perspektiv.  

Kvinnor, män, flickor och pojkar är delaktiga i samhällets utveckling och har 

möjlighet att påverka beslut. Det finns etablerade mötesplatser och dialogforum 

för medborgare och särskilda grupper. Civilsamhället erbjuder vägar till engage-

mang och deltagande i samhällsutvecklingen. I Norrbotten finns det goda möj-

ligheter för jämlik och jämställd utbildning och ett livslångt lärande.  

Strategiskt mål: Trygg norrbottning med god 
livskvalitet (RS, RUN, PN) 
Framgångsfaktor: Kommunikationer till, från och inom länet 

Region Norrbotten, som medlem i kommunalförbundet Regionala kollektivtra-

fikmyndigheten (RKM), skapar förutsättningar för en kollektivtrafik som är ett 

attraktivt alternativ och komplement till bil för daglig arbets- och studiepend-

ling för kvinnor och män. En samordnad kollektivtrafik med buss och tåg knyter 

ihop regionen med omkringliggande län och underlättar därmed resor och pend-

ling för arbete och studier över länsgränserna. För långväga resor och arbets-

pendling är flyget viktigt. 

Nr Styrmått Ingångsvärde Mål 2021 → Mål 2023 Källa Period 

15 Följa RKM:s arbete med att etablera 

persontrafik på Haparandabanan 

Ingen persontra-

fik på sträckan 

Följa resan-

deutveckl-

ingen 

 Tågtrafiken 

är välfun-

gerande 

och har en 

positiv re-

sandeut-

veckling 

RKM DÅ04, 

DÅ08, 

ÅR 

16 Aktivitet: Genomföra översyn av orga-

nisation av regionala kollektivtrafik-

myndigheten 

Arbetet startar 

hösten 2020 

Beslut om 

inriktning 

för ny orga-

nisering 

finns 

 Ny organi-

sering av 

regionala 

kollektiv-

trafikmyn-

digheten är 

genomförd 

Avdelningen för 

regional utveckling 

DÅ04, 

ÅR 

17 

 

Kollektivtrafikens marknadsandelar 9% (2019) Inte minska  Inte minska Kollektivtrafikbaro-

mentern, Svensk 

kollektivtrafik 

ÅR 

 
Framgångsfaktor: Tillgång till fysiskt och digitalt kulturutbud med 
bredd och spets 

Kvinnor och män, flickor och pojkar, har tillgång till kulturella upplevelser och 

möjlighet att skapa och uttrycka sig. Region Norrbottens kulturverksamheter 

anpassar sig efter rådande förutsättningar i coronapandemin spår och erbjuder 

verksamhet i hela länet. Digitaliseringen skapar möjligheter till ett nytt kulturut-

bud som ger fler människor möjlighet att uppleva kultur.  
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Region Norrbotten lyfter och synliggör arrangörernas betydelse för den kultu-

rella infrastrukturen och tillgängligheten till kultur. Ett väl fungerande och väl 

utvecklat arrangörskap med stark lokal förankring är en förutsättning för att nå 

ut med ett kulturutbud till en bred publik i hela länet. Region Norrbotten, till-

sammans med kommunerna, underlättar och utvecklar förutsättningar för arran-

görer i Norrbotten utifrån de behov och utmaningar som finns.  

Nr Styrmått Ingångsvärde Mål 2021 → Mål 2023 Källa Period 

18 Antal projekt inom regionala kulturverk-

samheter som utvecklar digital tillgäng-

lighet 

28 Öka  Öka Avdelningen för 

regional utveckling 

DÅ08, 

ÅR 

19 Antal insatser som utvecklar och stärker 

arrangörsledet 

5 6  8 Avdelningen för 

regional utveckling 

DÅ08, 

ÅR 

 
Framgångsfaktor: Kvinnor, män, flickor och pojkar är delaktiga i 
samhällets utveckling 

Invånarna i Norrbotten har möjlighet att delta i samhällsutvecklingen och på-

verka beslut. Region Norrbotten fortsätter att utveckla arbetet med att skapa mö-

tesplatser och forum för kvinnor och män, flickor och pojkar. Region Norrbot-

tens länsungdomsråd (LUR) är ett viktigt forum som fortsätter att utvecklas.  

I samverkan mellan folkbildningen och Region Norrbotten har ett digitalt stu-

diecirkelmaterial arbetas fram, Norrbotten för alla. Materialet utgår från hand-

ledda samtal kring utmaningar och trender som påverkar samhällsutvecklingen 

lokalt, regionalt, nationellt och globalt, till exempel digitalisering, urbanisering 

och klimatförändringar. 

Nr Styrmått Ingångsvärde Mål 2021 → Mål 2023 Källa Period 

20 Få fler unga och en breddad representat-

ion från fler kommuner delaktiga i Läns-

ungdomsrådet (LUR) 

14 deltagare 

från 10 kom-

uner 

16/12  24/14 Avdelningen för 

regional utveckling 

DÅ 08, 

ÅR 

21 Andel kvinnor och män som besöker 

RUS- och kulturkonferensen 

- 60/40%  60/40% Avdelningen för 

regional utveckling 

ÅR 

 
Framgångsfaktor: Jämlik och jämställd utbildning och ett livslångt 
lärande 

Det regionala kompetensförsörjningsarbetet fokuserar på att bygga långsiktiga 

strukturer för bättre matchning av behov på arbetsmarknaden och tillgång till 

kompetens. Viktiga delar av arbetet handlar om att ta fram och tillgängliggöra 

analys- och prognosunderlag, samordna aktörer i länet, bidra till utveckling av 

lärcentra i alla kommuner och att etablera effektiva strukturer för validering i lä-

net. 

Det regionala kompetensförsörjningsrådet antar årligen en handlingsplan för ar-

betet. Under 2020 och 2021 utgör rådet också styrgrupp för ESF-projektet Sam-

ling för jobb och framtid som erbjuder kompetensutvecklingsinsatser för per-

mitterad, varslad och anställd personal i ekonomiskt utsatta branscher. Projektet 
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ska resultera i att män och kvinnor stärker sin ställning på arbetsmarknaden, 

inom ramen för befintlig anställning eller för omställning till annan bransch. 

Nr Styrmått Ingångsvärde Mål 2021 → Mål 2023 Källa Period 

22 Antal kvinnor och män som tagit del av 

kompetensutvecklingsinsatser inom 

Samling för jobb och framtid 

- 200 kvinnor 

200 män 

 - Avdelningen för 

regional utveckling 

DÅ04, 

ÅR 

23 Aktivitet: Handlingsplan för regionala 

kompetensförsörjningsrådet 

- Framtagen  Genomförd Avdelningen för 

regional utveckling 

DÅ08, 

ÅR 

 
Framgångsfaktor: Stärka nationella minoriteters och urfolks språk 
genom språkrevitalisering 

Språkrevitalisering handlar om att skydda och främja de nationella minoriteter-

nas och urfolkets språk. Genom olika insatser kan barn och vuxna som tillhör en 

nationell minoritet få möjlighet att lära sig, utveckla och använda sitt språk. 

Region Norrbotten uppmuntrar olika insatser för att göra det enklare för dem 

som talar språken, eller vill lära sig dem, att föra kunskaperna vidare. Polar-

bibblo.se är en digital bibliotekstjänst och webbplats där barn får göra sin röst 

hörd genom skapande och där barns bidrag i text och bild utgör innehållet. Reg-

ionbiblioteket driver och utvecklar Polarbibblo.se tillsammans med Norrbottens 

folkbibliotek och utvecklar den till flera nationella minoriteter- och urfolks-

språk. 

Nr Styrmått Ingångsvärde Mål 2021 → Mål 2023 Källa Period 

24 Utveckla Polarbibblo.se till ett centrum 

för barns berättelser och skapande på 

fler språk 

1 3  5 Avdelningen för 

regional utveckling 

DÅ08, 

ÅR 
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Verksamhetsperspektivet –  
Strategiska mål 

Behovsstyrd regional utveckling i samverkan 
(RS, RUN) 

     

Region Norrbotten arbetar tillsammans med kommuner, myndigheter och andra 

aktörer för en stärkt lokal och regional utvecklingskraft. Tillsammans genomför 

vi strategier, planer och program som den regionala utvecklingsstrategin, 

Norrbottens folkhälsostrategi, Norrbottens kulturplan och länstransportplanen. 

Arbetet med att leda och samordna det regionala utvecklingsarbetet kräver 

kontinuerliga dialoger, nätverk och andra samverkansformer på internationell, 

nationell, regional och lokal nivå.  

Region Norrbotten verksamheter bidrar tillsammans till en effektiv verksamhet 

som svarar mot medborgarnas och samhällets behov. Vi fortsätter att utveckla 

arbetssätt och metoder för en god, samordnad verksamhet.  

Strategiskt mål: Behovsstyrd regional utveckling i 
samverkan (RS, RUN) 
Framgångsfaktor: Struktur för samverkan med andra aktörer 

Tillsammans med andra aktörer kommunicerar Region Norrbotten att Norrbot-

ten är en konkurrenkraftig, hållbar och innovativ arktisk region. Ett attraktivt 

geografiskt område för oss som bor och lever här samt för besökare och investe-

rare. Med ett målgruppsanpassat kommunikationskoncept sprids kunskap om lä-

net och Norrbottens position, både i ett nationellt och internationellt perspektiv, 

utvecklas. 

Region Norrbotten tillhandahåller mötesplatser för regionens aktörer att träffa 

varandra och/eller externa aktörer samt beslutsfattare. 

Kontinuerlig dialog förs med företagsfrämjande aktörer, näringslivskontoren i 

kommunerna och företag för konkreta projekt och ansökningar om investerings-

stöd. 

Nr Styrmått Ingångsvärde Mål 2021 → Mål 2023 Källa Period 

25 RUS-konferensen Utveckla Norrbotten 

genomförs en gång per år 

 

0 1  1 Avdelningen för 

regional utveckling 

DÅ04, 

ÅR 

26 En kulturkonferens genomförs årligen 0 1  1 Avdelningen för 

regional utveckling 

ÅR 

27 

 

Gemensamma satsningar inom avdel-

ningens anvarsområden med kommuner 

inom våra områden (tex samverkansav-

tal) 

- Minst en 

satsning per 

kommun 

 Minst två 

satsningar 

per kom-

mun 

Avdelningen för 

regional utveckling 

DÅ08, 

ÅR 
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Framgångsfaktor: Genomföra och följa upp regionala strategier, 
planer och program 

Region Norrbotten ansvarar för flera länsövergripande strategier, planer och 

program; regional utvecklingsstrategi, kulturplan, länstransportplan och smart 

specialiseringsstrategi. Till detta kommer gemensamma strategier som länets 

klimat- och energistrategi och skogsprogrammet. 

Under perioden ska en ny kulturplan samt regional biblioteksplan arbetas fram. 

Genom aktiva dialoger och samråd samlas kunskap, erfarenheter och inspel från 

kommuner, kulturlivets aktörer och civilsamhället i Norrbotten. I dialogerna 

identifieras gemensamma ambitioner och prioriteringar ur ett regionalt kulturut-

vecklingsperspektiv. 

Prioriteringarna i strategierna, planer och program får genomslag i regionens 

påverkansarbete och finansiering av satsningar i form av stöd till projekt, före-

tag och verksamheter. Uppföljningarna ska visa hur satsningar och medfinansie-

ring har fördelats på prioriteringar. 

Nr Styrmått Ingångsvärde Mål 2021 → Mål 2023 Källa Period 

28 Antal dialoger i framtagning av ny kul-

turplan och regional biblioteksplan. 

- 30  Två planer 

framtagna i 

dialog 

Avdelningen för 

regional utveckling 

DÅ08, 

ÅR 

29 Årlig uppföljning och utvärdering av 

RUS, kulturplan, länstransportplan och 

smartspecialiseringsstrategi  

2 4 

En uppfölj-

ningar av 

samtliga 

strategier, 

planer och 

program är 

genomförda 

 4  

Fyra upp-

följningar 

av samtliga 

strategier, 

planer och 

program är 

genomförda 

Avdelningen för 

regional utveckling 

DÅ08, 

ÅR 

 
Framgångsfaktor: Utveckla arbetssätt och metoder för samordnad 
verksamhet 

Arbetet med handläggning av olika stöd inom avdelningens ansvarsområden är 

omfattande och processerna behöver ständigt utvecklas för att vara effektiva och 

för att säkerställa att de får avsedd effekt. Arbetsmetoden nyttorealisering ska 

införas inom kulturområdet för utveckling av handläggning och analys av an-

sökningar. Jobbet utgår från ett systematiskt tillvägagångssätt med att specifi-

cera, kvantifiera och värdera förväntade nyttor för inblandade intressenter. Ett 

första steg är att höja kompetensen på området och stärka förmågan att driva di-

gital verksamhetsutveckling. 

Region Norrbotten genomför ett internt arbete som ska resultera i att de insat-

serna som regionen stöttar bidrar till social, miljömässig och ekonomisk ut-

veckling. Hanteringen av företags- och projektstöd utvecklas med hjälp av an-

visningar som utgår från de tre hållbarhetsperspektiven. I utvecklingsarbetet ska 

ett ökat lärande kring frågorna erhållas i bedömningen för ett synliggörande av 

målkonflikter som kan uppstå i en utvecklingsinsats. 
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Att öka insikt, kompetensen och förmåga kring framgångsrikt påverkansarbete 

är en del i regionens långsiktiga utvecklingsarbete. Kunskaper om påverkan på 

nationella nivå ska utvecklas på avdelningen och spridas till den övriga organi-

sationen.  

Nr Styrmått Ingångsvärde Mål 2021 → Mål 2023 Källa Period 

30 Aktivitet: Införa metoden nyttoreali-

sering för handläggning av bidrag och 

stöd inom kulturenheten 

- Metoden är 

införd 

 - Avdelningen för 

regional utveckling 

DÅ04, 

ÅR 

31 Aktivitet: Anvisningar för projektstöd 

och företagsstöd utvecklas  

- Anvisning-

arna är 

framtagna 

och an-

vänds 

 Anvisning-

arnas revi-

deras 

Avdelningen för 

regional utveckling 

DÅ08, 

ÅR 
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Ekonomiperspektivet –  
Strategiskt mål 
Långsiktigt hållbar ekonomi (RS, RUN, PN)  

 

Hållbar ekonomi innebär finansiellt att regionen redovisar ett positivt balans-

kravs2 resultat med en (1) procent av skatter, statsbidrag och utjämning. Positivt 

resultat förutsätter att regionens verksamheter är anpassade till aktuell intäkts-

nivå och att varje verksamhet håller sin ekonomiska ram. Verksamheternas net-

tokostnadsutveckling är lägre än utvecklingen av skatter, generella statsbidrag 

och utjämning. Det positiva resultatet ger regionen möjlighet att göra reinveste-

ringar och nödvändiga nyinvesteringar. Positivt resultat skapar likviditet och ger 

möjlighet för regionen att fortsätta göra planerade avsättningar för att möta 

framtida kraftigt ökade pensionsutbetalningar.  

Region Norrbotten skapar förutsättningar för tillväxt i länet på ett hållbart och 

modernt sätt. Regionen fokuserar på de påverkansfrågor som är viktiga för 

Norrbotten och tydliggör behoven för EU, riksdag och regering. En positiv be-

folkningsutveckling och fler arbetade timmar påverkar skatteunderlaget posi-

tivt och ger regionen ökade skatteintäkter. Delar av de värden som skapas vid 

exploatering av naturresurser ska stanna kvar i regionen och användas för Norr-

bottens utveckling.  

Region Norrbotten använder tillgängliga resurser så kostnadseffektivt som 

möjligt, oavsett om verksamheten bedrivs i regionens regi eller av andra utfö-

rare. Hälso- och sjukvårdsverksamheten har en kostnadsnivå i genomsnitt som 

är i nivå med snittet i riket. Fokus är att arbeta med effektiviseringar i all verk-

samhet för att minska kostnaderna och öka kvalitén. Regionen inför nya arbets-

sätt, omprövar gamla sanningar, använder ny teknik och ökar produktiviteten. 

Vården genomgår stora förändringar de närmaste åren, både vad gäller arbets-

sätt och på vilket sätt vårdens tjänster erbjuds befolkningen. Den vård regionen 

levererar håller hög kvalité, är tillgänglig och bedrivs kostnadseffektivt. I arbe-

tet är medarbetarna delaktiga i processen med arbetsplatsens verksamhets- och 

budgetplanering samt resultatuppföljning. Det är en självklarhet att hålla budge-

ten. 

                                                      
 

2 Balanskravsresultat = periodens resultat justerat för orealiserade vinster/förluster av pensions-

medelsförvaltningen. 
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Strategiskt mål: Långsiktigt hållbar ekonomi (RS, 
RUN, PN)  

Framgångsfaktor: Kulturinstitutionerna håller sina ekonomiska 
ramar 
En långsiktigt hållbar ekonomi kräver att Region Norrbotten skapar reserver i 

form av positivt eget kapital. Regionen har det finansiella inriktningsmålet om 

en procent av skatter och statsbidrag. Det ekonomiska överskottet ska ge en buf-

fert för att möta framtida behov. 

Varje chef har ett tydligt uppdrag och ekonomisk ram. Verksamheten bedrivs 

inom denna ram. 

Nr Styrmått Ingångsvärde Mål 2021 → Mål 2023 Källa Period 

32 Budget hålls Alla verksam-

heter 

Alla verk-

samheter 

 Alla verk-

samheter 

Avdelningen för 

regional utveckling  

DÅ04, 

DÅ08, 

ÅR 

 

Framgångsfaktor: Kollektivtrafiken håller sina ekonomiska ramar 

Regionala kollektivtrafiken med bolagen Norrtåg AB och Länstrafiken arbetar 

med att anpassa verksamheten till de ekonomiska förutsättningarna. Coro-

napandemin med ökat hemarbete, minskat resande kommer med hög sannolik-

het att påverka situationen för kollektivtrafiken. 

Nr Styrmått Ingångsvärde Mål 2021 → Mål 2023 Källa Period 

33 Budget hålls Underskott Budget 

hålls 

 Budget 

hålls 

Regionala kollektiv-

trafikmyndigheten 

DÅ04, 

DÅ08, 

ÅR 

 

Framgångsfaktor: Insatser för ökad befolkning och fler arbetade 
timmar i länet  

Vi behöver bli fler norrbottningar och skapa en attraktiv och livskraftig region 

för oss som redan bor här, och för dem vi vill ska flytta hit från resten av Sve-

rige och världen. Här behöver länets aktörer arbeta tillsammans för ökat arbets-

marknadsutbud, ökad livskvalitet och goda möjligheter till attraktiva boenden. 

En kartläggning genomförs av området attraktiva livsmiljöer där forskning och 

olika kunskapsunderlag inhämtas för en ökad kunskap om vilka prioriteringar 

som krävs som kan bidra till att behålla Norrbottens invånare och locka fler in-

flyttare.  

Arbetet med att integrera utrikesfödda personer fortsätter under perioden där en 

ny form av kompetenscheck erbjuds företagen för att underlätta en mer breddad 

rekrytering. 
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Nr Styrmått Ingångsvärde Mål 2021 → Mål 2023 Källa Period 

34 Antal satsningar som syftar till att bibe-

hålla/öka befolkningen och bidra till at-

traktiva livsmiljöer 

3 6  10 Avdelningen för 

regional utveckling 

ÅR 

35 Aktivitet: Framtagande av kunskapsun-

derlag för attraktiva livsmiljöer 

- Genomfört  - Regionala utveckl-

ingsavdelningen  

DÅ08, 

ÅR 

 

Framgångsfaktor: Kostnadseffektiv verksamhet  

Region Norrbotten förvaltar skattemedlen på ett så kostnadseffektivt sätt som 

möjligt för att bedriva hälso- och sjukvård och regional utveckling. Det gäller 

oavsett om verksamheten bedrivs i Region Norrbottens regi eller av privata le-

verantörer. 

Under nästa år planerar kulturenheten att övergå från manuell hantering av kul-

turbidragssökningar till ett digitaliserat system, Nyps. Systemet är ett ärende-

hanteringssystem som används av myndigheter och organisationer som beslutar 

om stöd ur de regionalpolitiska medlen. (Systemet förvaltas av Tillväxtverket). 

Systemet förväntas leda till effektivare hantering av ansökningsförfarandet, 

dokumentation etc samt minskad hanteringstid.  

Nr Styrmått Ingångsvärde Mål 2021 → Mål 2023 Källa Period 

36 Aktivitet:Kulturenhetens bidragsansök-

ningar hanteras via Nypssystemet 

- Infört  - Regionala utveckl-

ingsavdelningen 

ÅR 

 

Framgångsfaktor: Mobilisera externt utvecklingskapital  

Region Norrbotten ska som regionalt utvecklingsansvarig tillsammans med 

andra aktörer mobilisera externa resurser till Norrbotten från nationell och EU-

nivå. Strukturfondsprogrammen för EU:s fonder kommande period (2021-2027) 

är anpassade för Norrbottens behov och möjligheter.  

Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste verktyg för att skapa tillväxt och 

jobb lokalt och regionalt i Europa. Region Norrbotten ska under perioden full-

följa programmeringsuppdraget genom att i samverkan ta fram programmet för 

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), handlingsplan för Europeiska 

socialfonden (ESF), programmet för Interreg Sverige-Norge-Finland och pro-

grammet för Interreg Sverige-Norge-Finland. Region Norrbotten bistår även 

Tillväxtverket i framtagandet av Just Transition Fund (JTF). 

Under perioden ska ett mobiliseringsarbete påbörjas med potentiella projektä-

gare och medfinansiärer inför kommande programperiod i syfte att underlätta 

upparbetningen av EU-medlen i Norrbotten. Ett arbete påbörjas även för att syn-

liggöra och tillgängliggöra övriga EU-program som inte omfattas av struktur-

fonderna för Norrbottens utvecklingsaktörer.  

Regionen arbetar för att delar av de värden som skapas vid exploatering av na-

turresurser ska stanna kvar i regionen och användas för Norrbottens utveckling. 
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Nr Styrmått Ingångsvärde Mål 2021 → Mål 2023 Källa Period 

37 Uppväxling av regionala medel (hur 

mycket ger en satsad skattekrona (ERP 

och 1:1) 

  

3,2 3  4 Avdelning regional 

utveckling 

ÅR 

38 Aktivitet: Färdigställa EU-program för 

perioden 2021-2027 
0 2 program 

fastställda 

 - Avdelningen för 

regional utveckling 

ÅR 

39 Antal yttranden, artiklar etc för införan-

det av regionala naturresursavgifter 
3 5  Frågan han-

teras i nat-

ionella ut-

redningar 

Avdelningen för 

regional utveckling 

DÅ04, 

DÅ08, 

ÅR 
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Ekonomiska resurser 
Fullmäktige har i strategiska planen 2021-2023 gett regionala utvecklings-

nämden ett ekonomiskt utrymme om 311,9 miljoner kronor för 2021. I ramen 

ingår en tillfällig budget på 2,9 miljoner kronor kopplat till infrastruktur.  

Effektivisera verksamheten  
Utifrån beslutet i regionala utvecklingsnämndens plan 2020-2022 görs en 

raminskning med 11,7 miljoner kronor för 2021. Inför 2022 ska ytterligare 12,7 

miljoner kronor effektiviseras. (Ramminskningen för 2020 var 5,6 miljoner kro-

nor, totalt 30 miljoner kronor på tre år.)  

Förslag till effektivsering 2021-2022 för nämndens verksamheter enligt tabellen 

nedan. 

Verksamhet (tkr) Effektivise-

ring 2021 

Förslag ef-

fektivise-

ring 2022 

Kultur -4 100 -4 100 

Infrastruktur -5 000 -5 000 

Näringslivsutveckling -2 600 -3 600 

SUMMA -11 700 -12 700 

 

Ekonomiska förändringar jämfört med 2020 

 Verksamhetsbidraget till Piteå kommun avseende Grans naturbruks-

gymnsium upphör, minskning med 0,5 miljoner kronor från och med 2021. 

 Effektivisering av verksamheten, minskning med 11,7 miljoner kronor från 

och med 2021. 

 Pris- och löneuppräkning utgör 9,5 miljoner kronor 2021.  

 Tillfällig budget om 2,9 miljoner kronor 2021 för infrastrukturkområdet. 

 Utökning av anslaget för infrastruktur/Länstrafiken med 6 miljoner kronor 

från och med 2022. 

 Effektivisering av verksamheten, minskning med 12,7 miljoner kronor från 

och med 2022. 

 

Riskanalys 
Utmaningen för verksamheterna blir att minska kostnaderna de närmaste åren. 

Riskfaktorer för att de planerade effektiviseringsåtgärderna inte genomförs är: 

 Att kostnaderna för Regionala kollektivtrafikmyndigheten ökar och verk-

samheten inte kan identifiera andra områden för kostnadsminskning 

 Oförutsägbara händelser som kan uppkomma vid kulturinstitutionerna. Ex-

empelvis fastighetsfrågor. 
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Ekonomisk ram 
Verksamhet (tkr) 2020 2021 

Kultur 122 529,3 121 429,3 

Infrastruktur 119 317,0 118 527,0 

Näringslivsutveckling 69 371,4 71 943,7 

Utbildning 500,0 0 

SUMMA 311 717,7 311 900,0 

 

Effektiviseringen för 2021 fördelar sig enligt nedan 

 Kulturenhetens verksamhet med 4,1 miljoner kronor fördelat på institut-

ioner, verksamhetsbidrag samt projektstöd. 

 Näringslivsenhetens verksamhet med 2,6 miljoner kronor från egna region-

ala utvecklingsmedel (ERP) samt minskat ägarbidrag till vissa bolag. 

 Samhällsplaneringsenhetens verksamhet med minskat verksamhetbidrag till 

Länstrafiken med 5 miljoner kronor. 

Kultur 

Budgeten för kultur fördelas enligt nedan. 

Kultur (tkr) 2020 2021 

Förändring 

jmf 2020 exkl 

prisförändring 

Norrbottensmusiken 21 228,1 20 689,0 -700,0 

Norrbottens museum 27 341,9 26 732,0 -900,0 

Regionbiblioteket 2 828,4 1)4 028,0 -150 

Kulturfrämjande verksamhet 4 012,9 3 863,0 -150 

Kulturstöd 3) 67 118,0 2)66 117,3 -2 200 

Summa Kultur 122 529,3 121 429,3 -4 100,0 

1. Regionbiblioteket har fått en uppräkning med 1 350 tkr kopplat till Polarbibblo 

2. Kulturstöd har fått en generell uppräkning med 1 199,3 tkr.  

3. Kulturstöd vidarefördelas av Regionala utvecklingsnämnden 2020-12-01. 
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Infrastruktur och näringslivsutveckling 

Budgeten för infrastruktur och näringslivsutveckling fördelas enligt nedan.  

 
2020 2021 

Förändring 

jmf 2020 exkl 

prisförändring 

INFRASTRUKTUR (tkr) 

Regionala kollektivtrafikmyndig-

heten (RKM)    

Driftbidrag RKM 2 890,0 2 890,0  

Länstrafiken AB 86 500,0 79 500,0 -7 000,0 

Norrtåg AB 28 927,0 35 137,0 4 862,0 

Summa RKM 118 317,0 117 527,0 -2 138,0 

    

Norrbotniabanan AB1) 1 000,0 1 000,0  

Summa projket 1 000,0 1 000,0 0,0 

TOTALT INFRASTRUKTUR 119 317,0 118 527,0 -2 138,0 

 

NÄRINGSLIVSUTVECKLING tkr) 

Ägarbidrag    

Arctic Business Incubator AB 1 500,0 1 500,0  

ALMI Företagspartner Nord AB 5 934,7 5 934,7  

BD Pop AB 3 318,5 3 118,5 -200,0 

Energikontor Norr AB 4 500,0 4 200,0 -300,0 

Filmpool Nord AB 18 897,6 17 597,6 -1 300,0 

Investeringar i Norrbotten AB 3 250,0 3 050,0 -200,0 

North Sweden  1 292,0 1 323,0  

Summa ägarbidrag 38 692,8 36 723,8 -2 000,0 

    

Verksamhetsbidrag    

Coompanion Norrbotten 300,0 300,0  

Hushållningssällskapet Norrbotten-

Västerbotten 175,0 175,0  

IUC Norr2) 0,0 1 000,0  

Rättighetscentrum Norrbotten3) 400,0 400,0  
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NÄRINGSLIVSUTVECKLING tkr) 

Swedish Lapland Visitors Board 2 500,0 2 500,0  

Teknikens Hus 3 000,0 3 000,0  

Ung Företagsamhet i Norrbotten 285,0 285,0  

Summa verksamhetsbidrag 6 660,0 7 660,0 0,0 

    

Medlemsavgifter    

Norrlandsförbundet, Norrtåg, Sv Eko-

kommuner 97,2 97,2  

Summa medlemsavgifter 97,2 97,2 0,0 

    

Projekt    

Forskarutbildning LTU 2 200,0 2 200,0  

Summa projekt 2 200,0 2 200,0 0,0 

    

Egna regionala utvecklingsmedel 

(ERP)    

Regionala utvecklingsmedel 17 226,2 20 210,2  

Regionala utvecklingsmedel, unga 

mfl4) 4 495,2 5 052,5  

Summa ERP 21 721,4 25 262,7 -600,0 

TOTALT NÄRINGSLIVUT-

VECKLING 69 371,4 71 943,7  

    

TOTALT INFRASTRUKTUR 

OCH NÄRINGSLIVSUTVECKL-

ING 188 688,4 190 470,7 -4 738 

1) Beviljas under förutsättning att diarienummer 00377-2020 ”Driftsbidrag Norrbotniabanan AB” beviljas vid Regionala 

utvecklingsnämnden 2020-11-03 

2) Beviljas under förutsättning att diarienummer 00509-2020 ”Ansökan om verksamhetsbidrag 2021 IUC Norr” beviljas 

vid Regionala utvecklingsnämnden 2020-11-03 

3) Beviljas under förutsättning att diarienummer 00404-2020 ”Ansökan om verksamhetsbidrag 2021 Rättighetscentrum 

Norrbotten” beviljas vid Regionala utvecklingsnämnden 2020-11-03 

4) Av egna regionala utvecklingsmedel riktas minst 20 procent till projekt inom områdena unga, jämställdhet, mångfald och 

integration enligt riktlinjerna för regionala utvecklingsmedel. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Styrmått och kontrollmått  
Styrmått är målsatta mätvärden vars utfall ska bidra vid värdering av resultat i 

en framgångsfaktor. Kontrollmått är kompletterande mått som även de ska bidra 

till värderingen av resultaten och utvecklingen av strategiska mål och fram-

gångsfaktorer. Måtten markerar behov av utveckling med samma tidsperspektiv 

som strategiska planen 2019-2021. De målnivåer som anges för 2021 kan 

komma att revideras. Utförliga beskrivningar av regionfullmäktiges strategiska 

mål finns i den strategiska planen. 

Styrmått 

Förmedlar, konkretiserar och kvantifierar de politiska utvecklingsbehoven i den 

strategiska planen samt i planerna för styrelsen och nämnden. Måtten kan mäta 

effekt/resultat eller process och bör gå att mäta tertialvis för att se en rörelse. 

Målet är att styrmåtten ska vara utmanande men samtidigt realistiska drivkrafter 

för verksamheten. Alla framgångsfaktorer har inte styrmått utan följs istället 

med kontrollmått eller genom aktiviteter. Styrmåtten fastställs av regionstyrel-

sen.  

Kontrollmått 

Kopplas till de strategiska målen och framgångsfaktorerna. Kontrollmått är mått 

som ska följas under året men som inte är drivande på samma sätt som styrindi-

katorer. Många kontrollmått är mer trögrörliga. De kan mäta effekt/resultat eller 

process men i ett längre perspektiv exempelvis årsvis. Kontrollmåtten kan bli 

föremål för tillägg, förändringar och justeringar under verksamhetsåret, i syfte 

att möjliggöra effektiv styrning och relevant uppföljning. Därför fastställs de 

inte politiskt utan är ett ansvar för regiondirektören som redovisar kontrollmått 

till styrelsen.  
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Bilaga 2 – Regionens vision, ledning och styrning, 
regionalt utvecklingsansvar och 
kultursamverkansmodellen 
Region Norrbottens vision Tillsammans för Norrbotten – Bästa livet, bästa häl-

san, är vägledande för all verksamhet som styrs av en politisk folkvald försam-

ling.  

Ledning och styrning 

Regionfullmäktige har i sin strategiska plan 2019 – 2021 och i sina policyers 

angett inriktningar som är styrande och ska beaktas i alla perspektiv vid plane-

ring och genomförande av regionens verksamheter. I den strategiska planen 

fastställs de strategiska mål. Den strategiska planen konkretiseras i regionstyrel-

sens plan med framgångsfaktorer och styrmått. En riskbedömning av de strate-

giska målen och framgångsfaktorerna är underlag för att identifiera områden 

med störst risk som därmed bör särskilt uppmärksammas.  

Regionala utvecklingsnämnden kan på eget initiativ, eller på initiativ av full-

mäktige ge särskilda utredningsuppdrag till regionala utvecklingsdirektören. 

Riksdag och regering har beslutat att alla landsting i Sverige ska ansvara för den 

regionala utvecklingen. Regionerna ansvarar även för den regionala kulturverk-

samheten. Ett antal lagar och förordningar styr arbetet: 

 Förordning om regionalt tillväxtarbete (2017:583) 

 Lagen om ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (Ds 2017:61) 

 Lag om kollektivtrafik (2010:1065) 

 Förordning om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksam-

het (2010:2012) 

 Bibliotekslag (2013:801) 

 Museilag (2017:563) 

 

Vägledande för länets prioriteringar är Kulturplanen 2018-2021 och Regional 

utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030. Avdelningen arbetar strategiskt inom 

områdena näringsliv, infrastruktur, kultur och kollektivtrafik och handlägger 

ärenden om regional medfinansiering för projekt, verksamhetsstöd och företags-

stöd. 

Regionalt utvecklingsansvar 

Genom aktiva insatser ska Region Norrbotten bidra till länets utveckling. Insat-

serna ska skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle med goda livsmiljöer 

genom samverkan inom områdena kultur, näringsliv och samhällsplanering. Det 

regionala utvecklingsansvaret (RUA) regleras årligen i ett villkorsbeslut från 

näringsdepartementet.  

Det regionala utvecklingsansvaret innebär följande uppdrag: 
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 Regional utvecklingsstrategi (RUS) 

 Länsplan för transportinfrastrukturen 

 Finansiering till projekt, företagsstöd och kommersiell service (sk 1:1 me-

del) 

 Kompetensplattform 

 Bredbandskoordinator 

 Digitaliseringskoordinator 

Regionen ska årligen återrapportera till regeringen vad som gjorts inom ramen 

för villkorsbeslutet. 

Kultursamverkansmodellen 

Samverkansmodellen infördes 2011 för att skapa ett ökat utrymme för regionala 

prioriteringar och variationer inom konst- och kulturområdet. Riktlinjerna för 

samverkansmodellen anges i Svensk författningssamling, förordning 

2010:2012. Staten har dock fortsatt tagit ett övergripande strategiskt ansvar för 

den nationella kulturpolitiken. 

Kulturplanen är inte ett dokument som ensamt skapar och styr regionens kultur-

politik. Den samverkar med visionsdokument, policybeslut, strategier och rikt-

linjer på kommunal, regional och nationell nivå. I de statliga riktlinjerna som 

styr medelstilldelningen står det att kulturplanen särskilt ska beskriva priorite-

ringar för den regionala kulturpolitiken inom sju områden.  

De sju områden som ingår i samverkansmodellen är: 

1. Professionell teater-, dans- och musikverksamhet 

2. Museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete 

3. Biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet 

4. Professionell bild- och formverksamhet 

5. Regional enskild arkivverksamhet 

6. Filmkulturell verksamhet 

7. Främjande av hemslöjd 

 

Bidraget till regional kulturverksamhet från staten ska främja en god tillgång 

inom de områden som förordningen omfattar. De verksamheter som i Norrbot-

ten ingår i samverkansmodellen är Norrbottensteatern och Riksteatern Norrbot-

ten, Regionbiblioteket och Resurscentrum för Litteratur, Norrbottensmusiken, 

Norrbottens museum, Norrbottens Föreningsarkiv, Dans i Nord och länsdans-

konsulent, Havremagasinet, Resurscentrum och länskonstkonsulent, Konstmu-

seet i Norr, Nationella minoriteter, Filmresurscentrum Filmpool Nord, Norr-

lands nätverk för musikteater och dans. 
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Bilaga 3 – Regionens styrande dokument 
Förutom fullmäktiges strategiska plan och regionala utvecklingsnämndens plan 

är Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030 och Kulturplan för Norrbot-

ten 2018-2021 styrande dokument för verksamheten. Nedan sammanfattas den 

regionala utvecklingsstrategin och kulturplanen. 

Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 

Den regionala utvecklingsstrategin beskriver hur Norrbotten ska utvecklas. Reg-

ion Norrbotten har fått uppdraget som regionalt utvecklingsansvarig från rege-

ringen, där målet är utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och 

regional utvecklingskraft. Visionen är att Norrbotten ska bli Sveriges mest väl-

komnande och nytänkande län. För att komma dit behöver vi arbeta med många 

saker och framförallt göra det tillsammans i hela länet. Alltid med hållbarhet, 

jämställdhet, jämlikhet och mångfald i fokus. 

Strategins övergripande mål är att Norrbotten ska: 

 Vara välkomnande, hållbart och attraktivt  

 Skapa hållbar tillgänglighet 

 Ha en väl fungerande kompetensförsörjning 

 Vara innovativt och konkurrenskraftigt 

 

För att beskriva vägen dit, har vi valt dessa prioriterade insatsområden med ef-

fektmål och indikatorer:  

 Hög livskvalitet i attraktiva livsmiljöer  

 Hållbara transporter och tillgänglighet 

 Flexibel och väl fungerande kompetensförsörjning 

 Smarta, hållbara innovationer och entreprenörskap 

 

Region Norrbotten samordnar, med den regionala utvecklingsstrategin som ut-

gångspunkt, arbetet med länets regionala utveckling. Tillsammans med andra 

aktörer behöver vi gemensamt stärka Norrbottens position i nationella och inter-

nationella sammanhang genom aktivt påverkansarbete, strategiska allianser, nät-

verkande och samarbeten på internationell, nationell och mellanregional nivå. 

Den regionala utvecklingsstrategin lägger en grund för det gemensamma arbetet 

med att utveckla länet och bygger på en genomgripande analys av Norrbottens 

särskilda förutsättningar för en hållbar regional utveckling och tillväxt. 

Strategin tar sin utgångspunkt i ett antal utmaningar och landar i en gemensam 

målbild för hur vi vill att Norrbotten ska vara och utvecklas till år 2030. Stor 

vikt läggs på beskrivningar hur vi vill att det ska vara i Norrbotten och hur vi 

ska komma dit. På så vis skapar vi en tydlig bild av målet och vägen och får en 

gemensam rörelse framåt. 
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Kulturplan för Norrbotten 2018-2021 

Kulturplan för Norrbotten 2018-2021 är utgångspunkt för den kulturpolitik och 

det kulturarbete som bedrivs i regionen. Planen förlängdes till att gälla även 

2020 med anledning av coronapandemin. Planen samspelar med övriga styrande 

dokument i regionen som Regional utvecklingsstrategi, regionfullmäktiges stra-

tegiska plan och regionstyrelsens plan. Kulturplanen är del av den nationella 

kultursamverkansmodellen och styrs av förordningen (2010:2012) om fördel-

ning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Kulturplanen beskriver 

vision, regionalt fokus och insatser för hur regionen gemensamt med länets 

kommuner och kulturaktörer vill arbeta för utveckling och samverkan inom kul-

turområdet de närmaste åren. 
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Bilaga 4 – Verksamhet 
Avdelningen för regional utveckling ansvarar för det regionala utvecklingsar-

betet inom områdena kultur, näringsliv och samhällsplanering. Huvuddelen av 

verksamheten svarar mot regionala utvecklingsnämndens ansvarsområden. På 

avdelningen finns även kulturverksamheterna Norrbottens museum, Norrbot-

tensmusiken, Regionbibliotek Norrbotten och den kulturfrämjande verksam-

heten med konsulenter. 

Utgångspunkten för kulturverksamheternas uppdrag är förutom strategiska pla-

nen och regionala utvecklingsnämndens plan, de nationella kulturpolitiska må-

len samt Kulturplan för Norrbotten 2018-2021. 

Norrbottens museum 

Museilagen (2017:563) som trädde i kraft 2017 reglerar de offentligstyrda mu-

seerna. I den fastställs att museerna skall bidra till samhället och dess utveckling 

genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Museerna 

utgör samhällets kollektiva minne och Norrbottens museum arbetar med både 

materiella och immateriella värden. 

Norrbottens museum och Norrbottens Föreningsarkiv ska gemensamt driva Ar-

kivcentrum som tillhandahåller museets- och föreningsarkivets arkivsamlingar 

samt ett bibliotek. I arkivet ska Norrbottens kulturarv bevaras och där finns ar-

kivmaterial från flera tusen olika föreningar, företag och personarkiv samt lä-

nets dagstidningar i original.  

Genom bildarkiv och samlingar ska Norrbottens historia och kulturhistoria sam-

las, vårdas och visas. Museets samlingar och bildarkiv berättar via föremål, bil-

der och berättelser om länets mångkulturella historia, från de första männi-

skorna till de som bor här idag. Föremålen spänner från (arkeologiska) stenyxor 

till datorer- en spännvidd i tid på nästan 11 000 år mellan de äldsta och yngsta 

föremålen. I bildarkivet finns cirka 1,8 miljoner bilder och foton från 1880-talet 

fram till idag som berättar om människorna och samhällsutvecklingen i Norr-

botten. Norrbottens museums samlingar, bilder och föremål registreras digitalt i 

databasen Carlotta. Föremåls- och bildsamlingen är tillgänglig för allmänheten. 

I databasen kan man till exempel söka bilder och föremål utifrån ort, namn och 

material. 

Kulturmiljöverksamheten utgår från tre områden: arkeologi, byggnadsvård och 

etnologi. Uppdraget är att bevara, undersöka, förmedla och utveckla Norrbot-

tens alla kulturarv och kulturmiljöer. Det ska ske genom att bedriva forskning, 

genomföra arkeologiska undersökningar och uppdrag, följa upp tips från all-

mänheten om kultur- och fornlämningar, rådgivning till ägare av kulturhisto-

riskt värdefulla byggnader, dokumentation av samhällsomvandlingar och ned-

teckning av muntliga traditioner och upplevelser. Norrbottens museum ska 

också via utställningar, program- och kaféverksamhet verka för att vara en god 

demokratisk mötesplats med kvalitet och kunskap som bas. Verksamhetens alla 

delar ska baseras på utställningsprojekt där den primära målgruppen ska vara 
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barn och ungdomar som inkluderas på ny- och medskapande sätt. Andra mål-

grupper och horisontella kriterier beaktas löpande genom ett utställningsflöde 

där en mångfald av ämnen och inriktningar ständigt varieras. I snitt visas 24 ut-

ställningar per år, varav cirka sju är egenproducerade. På grund av coronapade-

min har medelvärdet för antal besök per dag minskat drastiskt 2020. 

Pedagogiska program och visningar ska erbjudas inom ett brett spektra inom allt 

från hälsofrämjande hantverk, program utifrån Agenda 2030 till kunskapsupp-

byggnad vad gäller nationella minoriteter.  

Norrbottens museums ambition är att vara relevant för medborgarna var än de 

bor och ska därför satsa digitalt på ett strategiskt sätt. Till grund för satsningen 

ligger Digitaliseringsplan 2020-2022. Norrbottens museum arbetar aktivt med 

projekt och nätverksbyggande.  

Prioriterade områden och särskilt för 2021: 

 Inleda temaåret Demokrati med utställningen Fira Demokratin. Under året 

genomföra program och aktiviteter som belyser demokratibegreppet. 

 Genomföra den nya pedagogiska utställningen Vi är planeten, som adresse-

rar de globala hållbarhetsmålen. Utformning av program/aktiviteter sker i 

dialog med barn, ungdomar, näringsliv och LTU. Primärmålgruppen är barn 

och ungdomar. 

 Basutställningen Under samma himmel fortsätter att formas. Mark, för barn 

5-11 år visas på Norrbottens museum och planering för turné i regionen på-

börjas. Arbetet med den tredje utställningen Hem med målgrupp äldre och 

hemvändare startar. 

 Luleå, Piteå och Torneå firar 400 år sedan de fick stadsprivilegier. Det ska 

uppmärksammas i samarbeten och utställningar. 

 Digitala satsningar och prioritering ska grundas i museets nya digitali-

seringsplan. Ett strategiskt och målinriktat arbete för hela museets digitala 

utveckling ska påbörjas. 

 Arbeta för nya pedagogiska sätt för att nå barn och unga inom arkivverk-

samheten. Föreläsningar för vuxna i aktuella ämnen fortsätter och fördjupas.  

 Arbete med tillgänglighetsplanen som grund för breddat deltagande. 

 Samverkan och utbyte med Ltu och andra akademier vidgas till fler områ-

den. 

 Samverkan och utbyte i Norden och Europa sker genom Interregprojekt, 

Nordplusprojekt, Erasmus+ och egna nätverksbyggen. 

 Samverkan med Länsstyrelsen i Norrbotten i att genomföra fördjupningsut-

bildningar kopplat till Boverkets och Riksantikvarieämbetets utbildnings-

material som rör kulturvärden i plan- och bygglagssystemet. Målgruppen är 

plan- och bygglovshandläggare i Norrbottens kommuner. 
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Norrbottensmusiken  

Norrbottensmusiken ska arbeta med professionell musikverksamhet i Norrbot-

tens län. Länets publik ska erbjudas en professionell, högkvalitativ scenkonst 

med en varierad repertoar för barn, unga och vuxna. I kontinuerlig samverkan 

med länets samtliga kommuner ska målet uppnås om att vara relevanta, nära 

och tillgängliga i hela regionen. Norrbottensmusiken ska inom ramen för sin 

verksamhet stödja och utveckla samarbetet med det fria musiklivet i länet. Årli-

gen når Norrbottensmusiken med sina 420 konserter och workshops 24 000 

barn och unga och lika många nås av institutionens offentliga konserter. Norr-

bottensmusiken har i uppdrag att ge barn och unga från förskola till och med 

gymnasiet tillgång till professionell scenkonst genom turnéer till länets skolor.  

De professionella ensemblerna har olika uppdrag och verksamhetsområden, så-

väl geografiskt som konstnärligt. Ensemblerna Norrbotten Big Band och Norr-

botten NEO är organisationens spetsverksamheter och ska lägga stor vikt vid att 

arbeta med konstnärlig utveckling inom sina respektive genrer och, förutom i 

Norrbotten, även verka som ambassadörer för norrbottniskt och svenskt musik-

liv, såväl nationellt som internationellt. Ensemblerna fullföljer även pedago-

giska uppdrag som mentorer. Norrbottens Kammarorkester verkar primärt i 

Norrbotten och ska producera konserter med i huvudsak klassisk orkestermusik. 

Piteå Kammaropera med Kyrkoopera har statligt stöd, genom Nätverket för 

Norrlands Musikteater och Dans, för att verka i de fyra Norrlandslänen. Piteå 

Kammaropera skall arbeta för att förnya operakonsten och producera kammaro-

pera för teater- och kyrkorum. 

Norrbottensmusiken ska också genom konstnärlig och pedagogisk länsverksam-

het främja tillväxten av unga musiker och sångare i Norrbotten genom ungdom-

sensemblerna Norrbottens Ungdomssymfoniker, ungdomsstorbandet Arctic 

Youth Jazz Orchestra och vokalensemblen Arctic Light. 

Prioriterade områden i Norrbottensmusikens uppdrag, förutom arbete genom 

och utvecklingen av ensemblerna, är musik för och med barn och ungdomar, 

samarbete med länets musik- och kulturskolor och högre musikutbildningar. 

Prioriterade områden och särskilt för 2021: 

 Arctic Pulse interreg-projekt med upplevelser, i form av levande musik och 

kultursamarbeten, ska synliggöra regionens immateriella kulturarv för en 

stor publik. Projektet avslutas 2021. 

 Etablera satsningen på folk- och världsmusik, utveckla sammanhang för ut-

bildningsanordnare och unga musikanter inom genren.  

 Utveckla och förstärka samverkan med olika musikutbildningar i landet.  

 Vidareutveckla och anpassa digitala satsningar som utvecklar tillgänglighet 

i spåren av coronapandemin. 

 Genom våra ensembler, nationellt och internationellt, sprida konstnärliga 

resultat som bidrar till genreutveckling och stärker den geografiska platsen 

Norrbotten som ett län i framkant för forskning och utveckling.  
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 Under Demokratiåret med forskningsstödda sångpedagogiska insatser 

stärka barn och ge dem möjlighet att inom projektet Barns Rösträtt använda 

sin röst utifrån barnets perspektiv. 

 

Regionbibliotek Norrbotten 

Regionbibliotek Norrbottens verksamhet regleras i Bibliotekslagen (Bibliotek-

slag 2013:801). I lagen anges att varje region ska bedriva regional biblioteks-

verksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet 

när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Arbetet ska bedrivas 

med ett särskilt fokus på barn och ungas delaktighet och medskapande, personer 

med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och urfolket samt perso-

ner med annat modersmål än svenska.  

Regionbibliotek Norrbotten ska i samverkan med kommunerna arbeta med stra-

tegisk biblioteksutveckling och vara en sammanhållande aktör i den samarbets-

organisation som Region Norrbotten och kommunerna har bildat, Biblioteken i 

Norrbotten. Arbetet ska ge en förbättrad och mer likvärdig tillgång till biblio-

teksverksamhet för länets invånare och till ett kvalitativt utbud av biblioteks-

tjänster. Regionbiblioteket har för folkbiblioteken och kommunerna slutit avtal 

för gemensamma bibliotekssystem och medietjänster.  

Regionbiblioteket ska tillsammans med folkbiblioteken driva och utveckla de 

digitala bibliotekstjänsterna Bibblo.se och Polarbibblo.se. Polarbibblo.se är en 

webbplats där barn får göra sin röst hörd genom skapande och där barns bidrag i 

text och bild utgör innehållet. 

Regionbiblioteket ska i samverkan med Resurscentrum för litteratur arbeta för 

att främja litteraturen och läsningen i länet. I Regionbibliotekets uppdrag ingår 

också att i samverkan med den statliga och kommunala nivån följa upp kommu-

nernas politiskt antagna biblioteksplaner.  

Prioriterade områden och särskilt för 2021: 

 Utveckla Polarbibblo.se till ett centrum för barns berättelser och skap-

ande på meänkieli, samiska språk och svenska i samverkan med aktörer 

i regionen och i landet. 

 Stödja folkbibliotekens digitala utveckling och utgöra en kompetensnod 

för ökad digital delaktighet i regionen. 

 Stödja och samordna insatser utifrån Biblioteken i Norrbottens gemen-

samma plan för läs- och litteraturfrämjande arbete. 

 Medverka under Demokratiåret 2021 med insatser för att synliggöra 

folkbibliotekens roll och funktion för ett demokratiskt samhälle och in-

dividens utveckling.  

 Samordna arbetet med ny regional biblioteksplan. 

Kulturfrämjande verksamheter 

Region Norrbottens kulturfrämjande verksamheter ska stärka och utveckla litte-

ratur-, dans-, konst- och hemslöjdsområdet i Norrbotten. Verksamheten bedrivs 
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genom konsulenter inom dans, konst och hemslöjd och som resurscentrum för 

litteratur och konst. I verksamheten ingår även arbetet med Region Norrbottens 

konst. Konsulentverksamhet och resurscentrum ingår i den statliga kultursam-

verkansmodellen och omfattas av förordningen (2010:2012) om fördelning av 

statsbidrag till regional kulturverksamhet.  

Konsulenternas uppdrag syftar till att skapa förutsättningar för och utveckla de 

olika kulturområdena i Norrbotten. Arbetet ska bedrivas med ett särskilt fokus 

på barn och ungas förutsättningar att möta dans, konst och hemslöjd samt för att 

utveckla deras lust och kompetenser inom de olika kulturområdena. Arbetet 

handlar ofta om att vara en länk mellan olika aktörer som skola, föreningar, 

kommuner, institutioner och enskilda utövare samt att stötta och driva projekt, 

utbildningar och nätverk. Konsulenterna är sakkunniga inom sina respektive fält 

och samarbetar med andra konsulenter, utvecklare och främjandeverksamheter 

nationellt.  

Resurscentrum för konst och Resurscentrum för litteratur syftar till att stötta de 

professionella aktörerna inom konst- och litteraturområdet i Norrbotten. Verk-

samheterna arbetar med stöd och rådgivning samt för att skapa synlighet och ar-

betstillfällen för aktörer inom respektive område. Arbetet innebär bland annat 

att initiera och samordna nätverk, utbildningar, förmedling av uppdrag, utställ-

ningar och projekt. Arbetet genomförs i samarbete med lokala, nationella och 

internationella aktörer.  

Verksamheten för Region Norrbottens konst syftar till att skapa tilltalande mil-

jöer inom Region Norrbottens verksamheter. Det handlar om både lös konst och 

konstnärlig gestaltning. Lös konst kan vara målningar, skulpturer och textila 

verk. Konstnärlig gestaltning innebär konst som är mer integrerad i byggnaden 

eller platsen där den är placerad. Arbetet med regionens konst innebär bland an-

nat placering av inköpt lös konst, löpande skötsel av befintlig konst, omplace-

ring samt inventering. Region Norrbotten tillämpar enprocentregeln och upp-

handlar konstnärlig gestaltning vid större ny- om- och tillbyggnationer av reg-

ionens fastigheter.  

Prioriterade områden och särskilt för 2021: 

 Arbeta med fokus på att mildra de negativa effekterna av coronapande-

min för Norrbottens professionella kulturskapare och föreningsliv. 

 Översyn av policy, rutiner och arbetsprocesser kopplat till Region Norr-

bottens konst. 

Samfinansierade kulturverksamheter med kommuner 

Utöver kulturinstitutionerna har regionen samfinansierade verksamheter tillsam-

mans med kommuner: 

 Dans i Nord tillsammans med Piteå kommun. 

 Havremagasinet tillsammans med Bodens kommun. 
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 Konstmuseet i Norr tillsammans med Kiruna kommun. Organiserat som ett 

gemensamt kommunalförbund 

 Stiftelsen Norrbottensteatern tillsammans med Luleå kommun.   

 

ALMI Företagspartner Nord AB 

Almi verkar för att bärkraftiga idéer och företag ska utvecklas. Med rådgivning, 

lån, riskkapital och inkubation möter Almi kunder i företagandets alla faser – 

från idébärare till framgångsrika företagare. Arbetet är marknadskompletterande 

och utförs så att snedvridning av konkurrensen undviks. Almi ägs av staten till-

sammans med regionala offentliga ägare och finns på 40 orter i landet. Almi Fö-

retagspartner Nord AB verkar i Norrbotten och Västerbotten och ägs av Almi 

Företagspartner AB till 51 procent samt av Region Norrbotten och Region Väs-

terbotten till 24,5 procent vardera.  

Arctic Business Incubator AB 

Arctic Business Incubator AB (ABI) ägs till nio procent av Region Norrbotten, 

11 procent av Längmanska företagarfonden samt 20 procent vardera av LTU 

Holding AB, Luleå kommun, Norrlandsfonden och Skellefteå kommun (via 

Fastighets Aktiebolaget Polaris). Bolagets uppdrag är att vara en regionalt ver-

kande inkubator för stöd till entreprenörer och potentiella tillväxtföretag. Verk-

samheten omfattar hela Norrbotten och Skellefteå. 

BD Pop AB 

BD Pop ägs till 55 procent av Region Norrbotten, 20 procent av Luleå kommun 

samt av Boden, Jokkmokk, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå 

kommuner. Arbetet med att fler av länets kommuner ska bli delägare fortsätter. 

Bolaget är resurs- och produktionscentrum för populärmusik i syfte att stödja ta-

langer, stärka den regionala musikbranschen och stimulera tillväxt av kreativa 

näringar. Huvudsaklig verksamhet är artistutveckling, branschutveckling, in-

spelning, distribution, marknadsföring, kompetens- och affärsutveckling samt 

arrangemang i samarbete med lokala arrangörer. 

Energikontor Norr AB 

Region Norrbotten äger Energikontor Norr AB till 50 procent med alla länets 

kommuner som övriga ägare. Bolagets uppdrag är att driva energi- och miljöfrå-

gor på lokal och regional nivå i ett internationellt perspektiv. Detta görs genom 

att arbeta för en ökad användning av förnyelsebar energi och en ökad energief-

fektivisering. Arbetet ska även bidra till ett ökat regionalt samarbete inom 

energi- och miljöområdet samt till regionsamverkan i EU. 

Filmpool Nord AB 

Filmpool Nord ägs till 32,86 procent av Region Norrbotten och resterande ägare 

är elva av länets kommuner. Bolagets två huvuduppdrag är att vara ett produkt-

ionscentrum för långfilm, audiovisuella verk och TV-drama samt vara ett reg-

ionalt resurscentrum med bland annat filmpedagogik, barn- och ungdomsverk-
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samhet, talangutveckling, digitalutveckling, visning och spridning av film, film-

kulturella frågor och biograffrågor. Bolaget stärker också den regionala film-

branschen genom att lyfta fram och förmedla kontakter till regionens inspel-

ningsmiljöer, filmarbetare, teknikbolag och serviceföretag vid nationella och in-

ternationella filminspelningar.  

Informationsteknik i Norrbotten AB 

Region Norrbotten äger Informationsteknik i Norrbotten AB (IT Norrbotten) 

tillsammans med länets kommuner. Regionens ägarandel är 47 procent. Bolaget 

ska erbjuda ett länsgemensamt fiberbaserat höghastighetsnät till näringsliv och 

offentlig service för ett utökat tjänsteutbud som bidrar till ekonomisk tillväxt 

och utveckling. 

Investeringar i Norrbotten AB 

Investeringar i Norrbotten AB (Invest in Norrbotten) ägs till 84,8 procent av 

Region Norrbotten. Övriga ägare är Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Ha-

paranda, Jokkmokk, Kalix, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Över-

torneå kommuner. Invest in Norrbotten arbetar med att exportera kännedom och 

kunskap om affärsmässiga möjligheter i Norrbotten för att få fler etablerare och 

investerare. Invest in Norrbotten koordinerar ett systematiskt, proaktivt investe-

rings- och etableringsarbete i Norrbotten och länets kommuner. 

Konstmuseet i Norr 

Konstmuseet i Norr bildades 2017 av Region Norrbotten och Kiruna kommun. 

Kommunalförbundet ansvarar för att driva konsmuseiverksamhet i Norrbottens 

län. Länskonstmuseet invigdes 2018. Region Norrbotten äger 60 procent. 

Norrbotniabanan AB 

Norrbotniabanan AB ägs av Region Norrbotten, Region Västerbotten, lands-

tinget Västernorrland samt berörda kommuner längs den tänkta bansträckan. 

Syftet är främst att ge arbetet för Norrbotniabanan en juridisk och organisatorisk 

plattform och att tydligt markera länens ambition och engagemang för att ge-

nomföra projektet. 

Stiftelsen Ájtte – Svenskt Fjäll- och samemuseum 

Ájtte är huvudmuseum för den samiska kulturen i Sverige. Det är ett specialmu-

seum för fjällregionens natur och kultur och fungerar även som en resurs för 

andra museer i landet. Stiftelsen bildades 1983 av staten, Region Norrbotten, 

Jokkmokks kommun, Svenska Samernas Riksförbund och Same Ätnam. 

Stiftelsen Norrbottensteatern 

Norrbottensteatern drivs i form av en stiftelse med Region Norrbotten och Luleå 

kommun som huvudmän. Regionens andel är 58 procent. Uppdraget är att driva 

och organisera konstnärlig verksamhet. Via produktioner och distributionsfor-

mer ska teatern nå människor i deras egen miljö. 
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Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten 

Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (RKM) är ett kommunalför-

bund som ska samordna, effektivisera och utveckla kollektivtrafiken. Medlem-

mar är länets kommuner samt regionen. Länstrafiken i Norrbotten är ett helägt 

dotterbolag till Regionala kollektivtrafikmyndigheten. Länstrafiken hanterar 

praktiskt medlemmarnas trafik i länet. Norrtåg är ett bolag som RKM äger till 

25 procent. Resterande ägs av kollektivtrafikmyndigheterna i Jämtland och Väs-

ternorrland samt av Länstrafiken i Västerbotten. Norrtåg organiserar och hante-

rar den regionala tågtrafiken i regionen. 
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Bilaga 5 – Påverkansfrågor 
Vilka påverkansfrågor som regionen väljer att prioritera kan variera över tid. 

Vissa frågor är lätta av avgränsa till omfattning och tidsåtgång, andra frågor 

handlar snarare om en förflyttning över tid och förutsätter ett långsiktigt påver-

kansarbete. Nedan följder de som faller inom nämndens ansvarsområde uppde-

lat på primära (mörkare fält) och sekundära påverkansarenor. 

 Nationell fråga Internationell 
fråga 

Förutsättningar att genomföra nämndens uppdrag: 

 

EUs särskilda allokering för nordligt glest 

befolkade regioner fördelas i sin helhet till 

regionerna 

Regeringen  

1:1-medel för regional utveckling fördelas 

gynnsamt för norra Sverige 

Regeringen   

Införandet av regionala naturresursavgifter  Regeringen/ 

Riksdagen 

  

Medel för bredbandsutbyggnad till alla hus-

håll och företag 

Regeringen/ 

Riksdagen 

  

Statliga myndigheters medverkan i det reg-

ionala tillväxtarbetet 

Regeringen   

Förbättrade möjligheter att driva regional 

kollektivtrafik där den inte är kommersiellt 

gångbar 

Regeringen/ 

Riksdagen 

  

 

Se Regionstyrelsens plan för fler frågor som 

Region Norrbotten har prioriterat 

 

  

 

Uppdrag och mandat som Region Norrbotten eftersträvar för ökad utvecklingskraft:  

 

Ansvar för Norrbottens landsbygdsutveckl-

ing 

Regeringen   

Ansvar för Norrbottens regionala fysiska 

planering 

Regeringen   
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Ansvar för samordning mellan Big Science-

anläggningarna i Sverige och rymdklustren i 

Norrbotten 

Regeringen  

Se Regionstyrelsens plan för fler frågor som 

Region Norrbotten har prioriterat 

 

  

 

Åtgärder för att främja tillväxt och investeringar i Norrbotten: 

 

Flexibel och tillåtande tillämpning av 

strandskyddet  

Regeringen/ 

Riksdagen 

  

Tydlig och förutsägbar juridisk tillståndspro-

cess om mineralprospektering 

Regeringen/ 

Riksdagen 

  

Fortsatt trygg elförsörjning för tillväxt och 

grön omställning 

Regeringen   

Norrbotniabanan till Skellefteå och snabb 

byggstart mellan Skellefteå–Luleå 

Regeringen/ 

Riksdagen 

  

Fortsatt hållbart skogsbruk för tillväxt och 

klimatet 

Regeringen/ 

Riksdagen 

EU 

Sveriges och EUs satsningar på grön vätgas 

riktas till regioner med god tillgång till för-

nybar el 

 Regeringen EU 

Avskaffa saluförbudet på sälprodukter från 

licensjakt 

  EU/WTO 

Främja norrbottnisk film genom nationellt 

produktionsstöd  

Regeringen  

Regionstyrelsens plan har inga fler priorite-

rade frågor.  

 

  

Figurtext: Mörkblåa fält markerar huvudsaklig påverkansarena där beslut i frå-

gan ofta fattas.  

 


