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§ 30

Val av protokolljusterare
Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att utse Hans Strandberg (M) till att
jämte ordföranden justera dagens protokoll.
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§ 31

Fastställande av slutlig
föredragningslista
Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan.
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§ 32

Information: Ekonomiska stöd till
regional kulturutveckling
Ärendet
Kristina Nilsson, kulturchef, informerar nämnden om kulturenhetens verksamhet och arbetssätt. Enheten hanterar statliga anslag, verksamhetsbidrag,
projektstöd och utför strategiskt utvecklingsarbete. Inom kulturområdet sker
samverkan såväl nationellt som interregionalt, regionalt och lokalt.
Nämnden får även information om regionens kulturpolitiska inriktning, kulturplanen, utvecklingsområden, verksamheternas finansiering samt hur medlen fördelas.
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§ 33

Delegationsbeslut anmälda till
regionala utvecklingsnämnden 201903-19
Dnr 00160-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna anmälda delegationsbeslut 2019-03-19.

Ärendet
Följande delegationsbeslut redovisas:
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Samråd angående upplåtelse av järnvägssträckan Jörn – Arvidsjaur,
dnr 00367-2019
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§ 34

Beslut om att utse ombud till
bolagsstämmor
Dnr 00176-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att utse Kenneth Backgård, Linda
Frohm, Tomas Vedestig, Anders Josefsson samt Nils-Olov Lindfors till Region Norrbottens ombud vid bolagsstämmor i ALMI Företagspartner Nord
AB, Arctic Business Incubator AB, BD Pop AB, Energikontor Norr AB,
Investeringar i Norrbotten AB, IT Norrbotten AB, Norrbotniabanan AB samt
Matlaget i Gällivare AB.

Ärendets behandling vid sammanträdet
Hans Strandberg (M) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling.

Ärendet
Regionfullmäktige har genom antagandet av reglemente för regionala utvecklingsnämnden gett nämnden i ansvar att utse regionens ombud vid bolagsstämma i företag.
För att säkra regionens representation vid bolagsstämmor föreslås nämnden
bemyndiga regionstyrelsens ordförande och vice, Kenneth Backgård och
Linda Frohm, regionala utvecklingsnämndens ordförande och vice, Tomas
Vedestig och Anders Josefsson samt regionråd med ansvar för regional utveckling, Nils-Olov Lindfors att verka som Region Norrbottens ombud vid
nedanstående aktiebolags stämmor.
ALMI Företagspartner Nord AB
Arctic Business Incubator AB
BD Pop AB
Energikontor Norr AB
Investeringar i Norrbotten AB
IT Norrbotten AB
Norrbotniabanan AB
Matlaget i Gällivare AB

Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 35

Komplettering regionala
utvecklingsnämndens plan 2019-2021
Dnr 00006-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att regionala utvecklingsnämndens
plan kompletteras med styrmått och text nedan.

Yttrande till beslutsförslaget
Jämställdhet och mångfald är viktiga frågor för Norrbottens utveckling. Det
är viktigt att synliggöra detta i regionala utvecklingsnämndens plan 20192021.

Sammanfattning
Jämställdhet och mångfald är prioriterade frågor för Norrbotten och återfinns
i strategiska planen och regionala utvecklingsstrategin. Det är viktigt att
synliggöra detta i regionala utvecklingsnämndens plan 2019-2021 utifrån ett
tillväxtperspektiv även om jämställdhet och mångfald i stort hanteras av
regionstyrelsen.

Ärendet
I samband med att den nya politiska organisationen infördes 1 januari 2019
fördelades regionens frågor mellan regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden. Uppdelningen innebär att jämställdhetsfrågorna hanteras av
regionstyrelsen.
Vid regionala utvecklingsnämndens möte 26 februari 2019 och hanteringen
av nämndens plan kom frågan jämställdhet och mångfald utifrån ett regionalt
tillväxtperspektiv att diskuteras. Diskussionen resulterade i att nämndsplanen
godkändes men att den ska kompletteras med skrivning och styrmått kring
jämställdhet och mångfald.
Förslaget är att plantexten kompletteras med följande text och styrmått under
perspektiv samhälle, strategiska målet Ett starkt näringsliv för hållbar tillväxt
och framgångsfaktorn Stärka miljöer för innovationer och entreprenörskap:
Förslag text:
Fokus på jämställhet och mångfald i tillväxtpolitiken förväntas förändra
strukturer och utveckla affärsmodeller samt bidra till att deltagande företag
blir mer konkurrenskraftiga, får ökad lönsamhet och kan erbjuda fler tjänster
och produkter på en internationell marknad. I sammanhanget är det prioriterat att utveckla en inarbetad modell för hur näringslivskontoren i Norrbotten
(särskilt inland) kan bidra till att företagen på ett hållbart sätt kan använda
jämställdhet och mångfald som hävstång för innovations- och utvecklingsarbetet.
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Förslag styrmått:
Nr

Styrmått

Ingångsvärde

Mål
2019

Mål
2021

Källa

Period

5

Utveckla samordning med
näringslivskontor, antal företag
som får stöd i jämställdhetsintegrering

11

15

21

Avdelningen
för regional
utveckling

DÅ04, 08,
ÅR

Protokollsutdrag skickas till:
Regionala utvecklingsdirektören
Ekonomi och planeringsdirektören
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§ 36

Regionala utvecklingsdirektörens
rapport
Dnr 00163-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
Regionala utvecklingsdirektörens rapport enligt bilaga.
Bilaga:
Regionala utvecklingsdirektörens rapport 2019-03-19
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§ 37

Remissyttrande Norrbottens klimatoch energistrategi 2020- 2024
Dnr 00023-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslaget.

Sammanfattning
Klimat- och energistrategin ska fungera som vägledning för att utveckla och
genomföra åtgärder för att nå Norrbottens klimat- och energimål. Den ska
fungera som plattform för samarbete i energi- och klimatfrågorna mellan
länets aktörer och peka ut en gemensam riktning för arbetet.
Strategin ska vara ett verktyg för att integrera klimat- och energifrågorna i
det regionala tillväxtarbetet, samhällsplaneringen och i arbetet med en infrastruktur som främjar hållbarhet. Ett syfte är att identifiera och ta vara på
Norrbottens unika förutsättningar för att bidra till en omställning av energisystemet och en minskning av klimatutsläppen genom en hållbar näringslivsutveckling.
Klimat- och energistrategin har tagits fram gemensamt av Region Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Norrbottens kommuner. Strategin
ska beslutas av respektive organisation och ska fungera som en gemensam
strategi med mål och inriktning för det fortsatta klimat- och energiarbetet
inom den egna verksamheten och i samverkan med andra aktörer i länet.

Ärendet
Bakgrund
Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Därför måste vi
vara lyhörda, uppmärksamma och flexibla så att vi vågar prioritera men
också prioritera om när förutsättningarna förändras och vi ska forma framtidens samhälle.
Det finns stora möjligheter att förändra samhällets energiförsörjning och
använda jordens resurser både mer effektivt och långsiktigt hållbart. En omställning till ett klimatneutralt och fossilfritt samhälle är nödvändigt för att
möta den globala klimatutmaningen vi står inför.
Utgångspunkten för Klimat- och energistrategin för Norrbotten är de internationella och nationella klimatpolitiska målsättningarna om att ökningen av
jordens medeltemperatur ska hållas väl under två grader, och att Sverige inte
ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

Den regionala klimat- och energistrategin ska samordna länets aktörer
och lägga en grund för det gemensamma arbetet med att nå klimat- och
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energimålen på ett hållbart sätt. Strategin tar sin utgångspunkt i en beskrivning av läget i Norrbotten samt i de nationella sektorsstrategier och
klimatfärdplaner som är framtagna. Den har också som utgångspunkt att
målen ska nås samtidigt som den regionala utvecklingen stöttas.
Förslagen
Klimat- och energistrategin behandlar och föreslår åtgärder inom huvudsakligen fem fokusområden:


Fossilfria transporter



Produktion i världsklass



Framtidens handel och konsumtion



Resurseffektiv bebyggelse



Flexibelt och robust energisystem

Strategin föreslår att Norrbottens klimat- och energimål ska ligga i linje med
riksdagens mål enligt det klimatpolitiska ramverket som antogs 2017:
Utsläpp av växthusgaser till år 2045
Senast år 2045 ska Norrbotten inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till
atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. För att nå nettonollutsläpp får kompletterande åtgärder tillgodoräknas. Utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre än utsläppen
år 1990. Region Norrbotten anser att man i strategin bör lyfta skogsbrukets
funktion att binda kol, i relation till länets utsläpp av växthusgaser.
Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter
Växthusgasutsläppen från regionens transporter (utom inrikes luftfart som
ingår i EU:s utsläppshandelssystem) ska minska med minst 70 procent senast
år 2030 jämfört med år 2010. Av Norrbottens totala transporter i länet så är
ca 50 % skogstransporter. När nya drivmedel läggs fram i länet är det viktigt
att de framställs inom Sverige för bästa klimatnytta.
Norrbottens energianvändning 2030
Norrbottens energianvändning ska vara 50 procent effektivare år 2030 jämfört med 2005, uttryckt i termer av tillförd energi i relation till bruttoregionalprodukten (BRP). Inom industrisektorn pågår en del projekt som kan påverka energianvändningen i länet i motsatt riktning men uppfyller ändå ett
viktigt delmål med minskad klimatpåverkan. I samhällhet för övrigt ska vi
arbeta starkt för att målet med minskad energianvändning ska nås.
Norrbottens energiproduktion 2040
Norrbottens energiproduktion ska vara 100 procent förnybar år 2040.
Bilagor:
Remissyttrande över Norrbottens klimat- och energistrategi 2020 - 2024

DOKUMENT-ID
ARBGRP757-2093665656-44, 1.0

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionala utvecklingsnämnden 2019-03-19

Sida 13 (53)

Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör

Protokollsanteckning:
Kristina Nilsson (V):
Sid 2 i remissyttrande Norrbottens klimat- och energistrategi.
Vänsterpartiet önskar ändring i stycket:
Flexibelt och robust energissystem
IKT (informations och kommunikationsteknologi) tar mark: serverhallar,
snabbt ökande digitalisering inom bland annat bankväsende, vård och omsorg, hemelektronik. Produktionsprocesser förändras: omvandling tung industri till mer klimatsmart, till exempel när vattenkraftsel ersätter koleldning.
Transporter sker i allt högre grad utan CO2-utsläpp: elektrifiering fordon av
olika slag har startat på allvar. Gemensamt för samhällsförändringarna är
krav på ökande energimängder. Förbrukarna drar effekt ur Norrbottens energinät vid olika tidpunkter och av olika storlek. Viktigt för företag och invånare att den effekt som behövs finns när den behövs, att överskott lagras och
att energin kan flöda fritt genom nätet utan avbrott. Här behövs både riskoch dimensioneringsanalyser för robust och stabil eltillgång.
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Region Norrbotten vill att strategin tydligt påtalar vikten av att elnätsanalys enligt ovan görs tillsammans med aktörer som Vattenfall
och Svenska kraftnät. För Region Norrbotten är detta en prioriterad
fråga.
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§ 38

Medfinansiering av projekt Stratus
Dnr 00155-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att
1. Projektet Stratus beviljas medfinansiering med 1 935 923 kr.
2. Medlen anvisas ur det statliga anslaget 1:1.
3. Region Norrbottens villkor för regionala projektstöd ska följas.

Yttrande till beslutsförslaget
Projektet syftar till att medverka till att nå de nationella energi- och klimatmålen samt på så sätt också medverka till att de globala hållbarhetsmålen
kan nås. Att minska vårt miljöavtryck är viktigt och därför kan projektet
Stratus vara en delmängd att hitta nya arbetssätt och metoder för att minska
kommunernas utsläpp. Analysen kommer att genomföras utifrån kommunernas unika förutsättningar och landa i en strategisk plan för hur länets kommuner behöver arbeta.

Sammanfattning
Under hösten 2018 har Energikontor Norr genomfört en förstudie som heter
preStratus i alla 14 kommuner i Norrbotten. Syftet med förstudien har varit
att ta reda på om det finns ett behov i kommunerna för mer stöd i energi- och
klimatarbetet samt hur det stödet i så fall skulle se ut. Det har tydligt framkommit i förstudien att kommunerna har ett behov och önskemål om mer
stöd i sitt energi- och klimatarbete.
Projektet Stratus har planerats utifrån de behov som framkommit i dialogen
med kommunerna. Arbetet ska resultera i planer för hur de respektive kommunerna ska nå de nationella energi- och klimatmålen utifrån sina respektive
förutsättningar. Projektet kommer att bestå av ett baspaket som innefattar det
strategiska energi och klimatarbetet i respektive kommun. I detta ingår bland
annat översyn av planeringsdokument, intressentanalys och kompetenshöjning. Utöver baspaketet innehåller projektet två andra arbetspaket, Transporter avgränsat till el samt Sol-el.
I transportpaketet kommer lokala och en regional ladd-infrastrukturstrategi
tas fram. Dessutom kommer kompetenshöjning, finansieringsmöjligheter,
upphandlingsstöd mm att ingå.
Arbetspaketet sol-el kommer att innehålla en kartläggning av intressanta
platser för solinstallationer, kompetenshöjning och upphandlingsstöd.
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Ärendet
Bakgrund
Under 2018 har en förstudie genomförts för att identifiera om det finns behov hos kommunerna för ett utvecklat stöd i energi- och klimatarbetet. Från
förstudien var det tydligt att kommunerna hade väldigt olika arbetssätt och
kommit olika långt i arbetet.
Detta projekt tar förstudien till nästa nivå och tanken är att forma planer för
deltagande kommuner så att man får stöd och hjälp för att nå de nationella
energi- och klimatmålen. Projektet Stratus är indelat i tre delar. En del som
fokuserar på det strategiska energi- och klimatarbetet, en del som tittar på
transporter och den sista på hur man kan använda Sol-el.
Syfte
Projektet syftar till att medverka till att nå de nationella energi- och klimatmålen samt på så sätt också medverka till att de globala hållbarhetsmålen
kan nås. Att minska vårt miljöavtryck är viktigt och därför kan projektet
Stratus vara en delmängd att hitta nya arbetssätt och metoder för att minska
kommunernas utsläpp
Genomförande
Projektet kommer startas upp med att planera genomförande av aktiviteter
och möten. Framtagande av dokument, mallar, upphandlingsunderlag samt
förberedelse av rekrytering. Arbetspaketen Baspaket, strategiskt energi- och
klimatarbete, Transporter avgränsat till El och Sol-el kommer alla att
innehålla kunskapshöjande insatser och kompetenshöjning, upphandlingsstöd, inventering, urval samt stöd för planering. En stor del av arbetet i
projektet kommer att genomföras tillsammans med kommunerna och en
mycket arbetstid kommer att förläggas ute hos kommunerna. En studieresa
till en intressant kommun planeras att genomföras inom ramen för projektet.
Val av plats kommer att ska utifrån behov och intresse från kommunerna.
Spridning av resultatet kommer att ske på flera nivåer och flera olika sätt
dels inom kommunerna för att visa på positiva effekter och samverkansmöjligheter. Dels i regionen och mellan kommuner för att visa på goda
exempel. Resultat kommer även att spridas nationellt och internationellt
bland annat via energikontorets samverkansparter men kan även komma att
ske på konferenser. En kommunikationsplan kommer att tas fram i projektet.
Finansiering
Projektet finansieras av deltagande kommuner, Energimyndigheten, Biofuel
Region, Energikontor Norr, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
och Region Norrbottens 1:1-medel. Totalt omsluter projektet 6 072 677 kr
vara sökt belopp från Region Norrbotten är 1 935 923 kr.
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Finansiär

Sökt belopp

Medverkande kommuner: Arjeplog,
Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix, Övertorneå

752 402 kr

Energimyndigheten

1 000 000 kr

Biofuel Region

50 000 kr

Energikontor Norr

100 000 kr

ERUF

4 004 295 kr

Region Norrbotten (anslag 1:1)

1 935 923

Total projektbudget

6 072 677

Sida 16 (53)

Förväntade resultat av projektet
Efter genomfört projekt finns en utökad intern förmåga för genomförandet
av det strategiska energi- och klimatarbetet i de deltagande kommunerna.
Kunskapsnivån har ökat och även förbättras inom de specifika områdena
Transporter avgränsat till el, samt Sol-el. Kommunerna har tagit steg på
vägen för att främja en fossilfri transportsektor. Samverkan inom olika områden har påbörjats. De deltagande kommunerna i Norrbotten arbetar strategiskt för att hitta en effektiv och framgångsrik väg för att nå de nationella
energi- och klimatmålen, anpassad till respektive kommuns förutsättningar.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 39

Medfinansiering av projektet
Jämställdhet och digitalisering för ökad
konkurrenskraft
Dnr 00153-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att
1. Projektet ”Jämställdhet och digitalisering för ökad konkurrenskraft”
beviljas medfinansiering med 4 237 000 kr, under förutsättning att övriga finansiärer bidrar så att förväntade resultat kan uppnås
2. Medlen anvisas ur det statliga anslaget 1:1
3. Region Norrbottens villkor för regionala projektstöd ska följas

Yttrande till beslutsförslaget
Projektet ”Jämställdhet och digitalisering för ökad konkurrenskraft” överensstämmer med intentionerna i den Regionala utvecklingsstrategin (RUS)
och de horisontella kriterierna jämställdhet och mångfald. Projektet bidrar
till att små och medelstora företag stärks med ökad konkurrenskraft genom
jämställdhet och digitalisering.

Sammanfattning
Projektet syftar till att stärka konkurrenskraften bland Norrbottens små och
medelstora företag som bedriver verksamhet i länets inland genom att använda jämställdhet och mångfald som hävstång i företagens innovations- och
utvecklingsarbete. Genom ökad jämställdhet och mångfald bland företag
som verkar i Norrbottens inland stärks förmågan till internationalisering, nya
produkter och tjänster, nya marknader och en verksamhet som är adaptiv till
globalisering och ökad konkurrens i omvärlden. Projektet kommer att utveckla, testa och utvärdera en metod samt systematisera insatserna för att
säkerställa ett långsiktigt jämställdhets- och mångfaldsarbete i företagen.
Digitaliseringens möjligheter kommer att användas som en integrerad del av
projektet. Projektet bygger på en väl underbyggd behovsanalys från handlingsplanen Jämställd regional tillväxt och rapporten Tillväxtförutsättningar
för Norrbottens näringsliv.

Ärendet
Bakgrund
Den demografiska utvecklingen i Norrbottens inland är en utmaning i många
avseenden. Stora delar av företagen i Norrbottens inland har en problematisk
ålderssammansättning med överrepresentation av äldre och män, en obalans
som delvis beror på att unga personer och kvinnor flyttar till större städer för
studier och tillgång till en bredare arbetsmarknad. Innovativa metoder och
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nya angreppssätt krävs för att överbrygga geografiska och kunskapsmässiga
avstånd samtidigt som de långa avstånden, klimatet och glesheten är en bra
grund för innovationer.
Norrbottens företag har en god potential att möta gleshet, långa
avstånd och demografiska utmaningar genom att använda jämställdhet och
mångfald som en hävstång för ökad konkurrens- och innovationskraft. Jämställdhet är en förutsättning för hållbar regional tillväxt, bland annat genom
ett bättre resursutnyttjande, stärkt innovationsförmåga och ökad attraktivitet
för regionen. Det finns behov av att nyttja digitaliseringens möjligheter för
att kunna konkurrera på en nationell eller global marknad. Det handlar även
om marknadsföring av företagens produkter och tjänster som tilltalar en
bredd av målgrupper.
Den tidigare nulägesanalysen från regeringsuppdraget Jämställd regional
tillväxt och den nu aktuella analysen från rapporten "Tillväxtförutsättningar
för Norrbottens näringsliv" visar att Norrbottens arbetsmarknad är fortsatt
könssegregerad och könsfördelningen är skev utifrån näringsgrensfördelningen. Näringsgrenar som byggindustri och tillverkningsindustri har låg
andel kvinnor som arbetar. Bland utrikesfödda finns den högsta sysselsättningen i Kiruna, Gällivare och Pajala. En stor del av de företag som drivs i
Norrbottens inland är i behov av generationsväxling eftersom hög medelålder råder bland företagsledningar.
Inom ramen för regeringsuppdraget Jämställd regional tillväxt och Norrbottens handlingsplan genomfördes under 2017 en innovativ pilotsatsning med
processtöd i jämställdhet och mångfald riktad till 11 företag i 8 inlandskommuner. Responsen från företagen och näringslivskontoren var positiv och
insatsen uppmärksammandes på nationell nivå bl a av Näringsdepartementet.
Norrbotten lyftes fram som ett gott exempel på att insatser inom jämställdhets- och mångfaldsintegrering lett till ökad konkurrenskraft, kvalitet och
förutsättningar för innovationer i företagen. De uppföljningar som gjordes av
piloten visade att företagen såg stora behov i att fortsätta utvecklingsarbetet
och hitta en långsiktig arbets- och affärsmodell för stärkt konkurrenskraft
och tillväxt med ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.
Syfte och mål
Projektet syftar till att bidra till ett mer konkurrenskraftigt näringsliv i Norrbottens inland med hjälp av digitalisering och jämställdhet. Insatserna förväntas bidra till ökad lönsamhet och innovativa, inkluderande konkurrenskraftiga företag i Norrbottens inland. Projektets insatser förväntas skapa
förutsättningar för fler jobb, stärkt affärsmässighet och möjlighet till att fler
kvinnor och män med olika bakgrund och ålder bidrar till företagens utveckling i Norrbotten.
Genomförande
Projektet startar upp med att förankra och synliggöra för samverkande parter
resultatet från pilotinsatsen inom Jämställd regional tillväxt. En dialog förs
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med de företag som deltog i pilotinsatsen och som efterfrågar ytterligare
insatser. Projektledaren träffar regelbundet arbetsgruppen där näringslivskontoren ingår och planerar insatserna i företagen. I arbetsgruppen planeras
även erfarenhetsutbyten, studiebesök och workshops med deltagande företag.
För att säkra att den modell som ska utvecklas inom projektet är förankrad
även på den lokala nivån, inom de lokala företagsutvecklingsorganisationerna, är deltagande kommuner samverkansparter. Framför allt kommer arbetet
att utföras av personal vid näringslivskontor och/eller näringslivsbolag. På så
sätt säkras förankringen gentemot de lokala företagen, samtidigt som påverkan på deltagande kommuners arbete för jämställd tillväxt och jämställd
service till företagen garanteras även efter projektets genomförande. Rent
praktiskt kommer de lokala projektmedarbetarna att kunna bistå med marknadsföring och rekrytering av deltagande företag, dels medverka i i de faktiska lärprocesserna med företagen. Genom denna modell kommer fler affärsrådgivare och företagsstödjare att ha tillägnat sig metodiken, byggt en
trygghet i att själva använda den samt att ha fått erfarenheter för kunna
sprida den vidare, såväl inom den egna som till andra näringslivsorganisationer.
Ett kvalificerat process- och kunskapsstöd i jämställdhet och mångfald riktas
till företagsledningar i företag som är geografiskt placerade i första hand i
Norrbottens inlandskommuner. Under projekttiden kommer minst 30 företag
att stärkas i affärsutveckling med jämställdhet och mångfald som hävstång i
sitt tillväxtarbete. Under projekttiden byggs ett nätverk upp av företag och
näringslivsutvecklare i kommunerna som i samverkan utvecklar, testar och
utvärderar den arbetsmodell som utgår från ett hållbart tillväxtarbete i jämställdhet och mångfald.
Luleå tekniska universitet bidrar med vetenskapligt kunskapsstöd till projektledning och utförare för att tillvarata tidigare forskning om jämställdhet
och mångfald i organisationer och näringsliv i projektets lärprocess och i
utformandet av en arbetsmodell. Studiebesök kommer att genomföras med
företag och kommunernas näringslivsutvecklare för benchmarking i andra
regioner. För att stärka företagens möjligheter att bättre marknadsföra och
kommunicera sina produkter och tjänster till en bredd av kundgrupper,
kommer företagen att erbjudas individuellt stöd även i detta. Det processtöd
som används i projektet är förankrat hos relevanta aktörer. En kärntrupp av
näringslivskontor och företag är involverade och processtödet anpassas efter
företagsledarnas specifika behov. Både företag som leds av kvinnor och män
är involverade i projektet men fler företag som leds av män kommer att nås
eftersom de är en större andel av näringslivet i Norrbotten och Norrbottens
inland. På företagens arbetsplatser finns både kvinnor och män med olika
bakgrund och ålder.
Workshops och spridningsseminarier kommer att genomföras för ett ökat
lärande. Löpande resultatspridning sker genom regionalt utvecklingsansvarig
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aktör, samverkansparter och andra kommunikationskanaler. Paketering av
metoder, erfarenheter och resultat genomförs med hjälp av professionell
designkompetens för ökat nyttiggörande bland målgrupper och intressenter.
Finansiering
Region Norrbotten söker medfinansiering med 4 237 tkr från det statliga
anslaget 1:1. Projektets totala budget är 8 475 tkr och projekttiden är 1 oktober 2019 till 30 september 2022. En ansökan är inlämnad till Tillväxtverket
för en medfinansiering från Europeiska Regionalfonden med 50 procent.
Projektansökan utgör medfinansiering inom utlysning 2019:1 inom EUprogrammet Övre Norrland (regionalt strukturfondsprogram) som bidrar till
sysselsättning och tillväxt i Övre Norrland.
Finansiär

Sökt belopp

Region Norrbotten (1:1)

4 237 000 kr

Tillväxtverket (ERUF)

4 237 000 kr

Total projektbudget

8 475 000 kr

Förväntade resultat av projektet
Projektet förväntas förändra strukturer och utveckla affärsmodeller samt
bidra till att deltagande företag blir mer konkurrenskraftiga, får ökad lönsamhet och kan erbjuda fler tjänster och produkter på en nationell och internationell marknad.
Projektet förväntas även resultera i en inarbetad modell för hur näringslivskontoren i Norrbottens inland kan bidra till att företagen på ett hållbart sätt
kan använda jämställdhet och mångfald som hävstång för innovations- och
utvecklingsarbetet. Företagens verksamheter ska även kunna marknadsföras
på ett sätt som inkluderar en mångfald av kundgrupper.
Protokoll skickas till:
Regional utvecklingsdirektör

Protokollsanteckning:
Kristina Nilsson (V):
Regionala utvecklingsnämnden är medveten om att det finns en övre gräns
för hur stora små- och medelstora företag kan vara men dock inte en nedre
gräns.
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§ 40

Medfinansiering av projektet Innovation
Game 2.0
Dnr 00144-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att

1. Projektet Innovation Game 2.0 beviljas medfinansiering med
6 300 000 kr, under förutsättning att övriga finansiärer bidrar så att
förväntade resultat kan uppnås

2. Medlen anvisas ur det statliga 1:1 anslaget.
3. Region Norrbottens villkor för regionala projektstöd ska följas.
4. Ett särskilt villkor vid återrapportering upprättas som ska beskriva hur jämställdhet och inkludering har integrerats i projektets
samtliga aktiviteter.

Yttrande till beslutsförslaget
Projektet svarar mot den regionala utvecklingsstrategin för Norrbotten
2030 och åtgärder för innovation och entreprenörskap med att strategiskt stärka en hållbar och innovativ spelbransch i Övre Norrland. En
utveckling av spelindustrin i norra Sverige är viktig för att bredda näringslivet och för att öka attraktionskraften

Sammanfattning
Science City Skellefteå AB vill som projektägare verka för en stärkt
spelutveckling i regionen. Tillväxt i spelföretag stimuleras i syfte att
uppnå en kritisk massa av bolag och anställda inom spel- och spelrelaterade branscher. Projektet samverkar med Piteå, Boden och Luleå
kommuner som alla har för branschen relevanta utbildningar och
andra kompetenser.

Ärendet
TV- och datorspel blev populära under 80-talet, Sverige fick en global
särställning med en stor andel spelsuccéer givet en relativt liten andel
företag och anställda. Sverige är idag inom topp 10 i världen och
branschen har haft en mycket stark tillväxt. Idag sysselsätts ca 5000
personer i Sverige. Det finns inga fysiska hinder för etablering i norra
Sverige och goda förutsättningar vad gäller kompetensförsörjning,
främst tack vare Luleå tekniska universitets utbildningar som utexaminerat ca 700 studenter med spetskunskap inom spelyrket, Bodens
nya indiespelutbildning och den satsning Piteå har gjort på spelljud
och -musik.
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Spelbranschen har förutsättningar att växa i vår region och under ett
antal år har initiativ tagits för att utveckla näringen. Men nyföretagandet har näst intill uteblivit, klustren finns i södra Sverige. Människor
är beredda att flytta för att jobba med eller utbilda sig inom spel, exempelvis är 22 av 24 studenter i senaste intaget på Bodens spelutbildning inflyttade från andra regioner. Nyföretagande behöver dock inte
bara kompetens och kapital, utan även mötesplatser och en kritisk
massa av spelutvecklare för att spelföretag ska kunna utbyta personal
och kunskap. Det tidigare projektet Innovation Game har visat att
satsning på spelbranschen fungerar även i norra Sverige och har gjort
klustret Arctic Game Lab internationellt känt. Att bygga en bransch
tar dock tid, detta projekt bygger vidare på kunskaperna från Innovation Game där de förutsättningar som skapats kompletteras med rätt
stöd till de nybildade företagen.
Syfte

Projektet syftar till att bygga upp en hållbar och innovativ spelbransch
i regionen som attraherar både talang och kapital.
Genomförande

Projektet kommer att delas upp i fyra huvudsakliga aktiviteter:
1. Affärsutveckling. Att färga befintligt företagande och innovationssystem med spelbranschkompetens.
2. Investeringar. Att hitta kapital till spelbranschen.
3. Innovation. Att hitta och stödja goda idéer och innovationer med
syfte att bilda/stärka företag i spelbranschen samt öka samverkan
mellan branscher.
4. Extern kommunikation och resultatspridning. Att berätta om
projektet och dess resultat. Sprida information om regionens förutsättningar och spelbransch. Stärka varumärket Artic Game
Lab, som påbörjats i det tidigare genomförda projektet.
Finansiering

Science City Skellefteå AB söker medfinansiering från Region Norrbotten med 6,3 mkr. Projektets totala budget är 34, 8 mkr och projekttiden är 2019-09-01 till 2022-12-31.
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Finansiär

Sökt belopp

Region Norrbotten (1:1 medel)

6 300 000

Skellefteå kommun

2 400 000

Luleå kommun

2 400 000

Boden kommun

2 400 000

Piteå kommun

1 500 000

Region Västerbotten

2 400 000

Tillväxtverket, Europeiska regionala
utvecklingsfonden (ERUF)

17 400 000

Total projektbudget

34 800 000 SEK
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Förväntade resultat av projektet

Efter avslutat projekt har spelbranschen i Övre Norrland stärkts genom flera innovativa spelföretag som attraherar både talang och kapital. Projektet har gett avtryck på företag, utbildningar, inkubatorer och
science parks. Insatserna har drivit på digitalisering och internationalisering i regionen samt skapat en mer dynamisk arbetsmarknad i Övre
Norrland. Projektet har via riktade satsningar till underrepresenterade
grupper bidragit till konkurrenskraftiga företag, som attraherar en
mångfald av kundgrupper och marknader med sina innovativa produkter och tjänster.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 41

Medfinansiering av projektet KTP
Energi Sverige
Dnr 00152-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att
1. Projektet KTP Energi Sverige beviljas medfinansiering med
1 760 770 kr.
2. Medlen anvisas ur det statliga anslaget 1:1.
3. Region Norrbottens villkor för regionala projektstöd ska följas.

Yttrande till beslutsförslaget
Projektet ska stärka en hållbar kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv för att för att möta behoven av en övergång till koldioxidsnål ekonomi.
Projektet förväntas också bidra till att fler akademiker stannar kvar i regionen och blir en viktig resurs i små- och medelstora företag. Tillgången till rätt
kompetens är avgörande för företagens möjligheter att växa och vara konkurrenskraftiga. Projektet ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin för Norrbotten. Projektet söker också finansiering från den nationella
potten av den Europeiska regionala utvecklingsfonden vilket är meriterande.

Ärendet
Bakgrund
KTP (Knowledge Transfer Partnerships) bygger på ett framgångsrikt brittiskt koncept som går ut på att en nyexaminerad akademiker, kallad KTPprojektledare, får ett strategiskt viktigt utvecklingsuppdrag i ett företag under
cirka ett år, där halva lönen betalas av företaget och resten av samhället/projektet. Under projektet får KTP-projektledaren tillgång till en kvalificerad coach från akademin samt en professionell affärscoach från näringslivet. En grundläggande idé med modellen är att stärka den regionala kompetensen att driva företag på ett hållbart sätt samt skapa regional tillväxt.
Syfte
Projekt syftar till att använda och sprida KTP-metoden i stora delar av Sverige, där ett antal regioner och lärosäten ingår. Samverkan mellan flera lärosäten gör att det finns stor kompetens inom energiomställningsområdet. Projektet ska leda till ökad energieffektivisering.
Genomförande
Projektägare och projektkoordinator är Högskolan Dalarna som har flerårig
erfarenhet av att arbeta med KTP. Delprojekt utförs i ett tiotal regionala noder där andra lärosäten driver KTP-projekt som samverkanspartners. Detta
sker i nära samverkan med andra regionala aktörer som exempelvis science
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parks, kluster och företagsutvecklare. I Norrbotten är samverkansparter Luleå Tekniska Universitet och IUC Norr.
Kärnan i projektet är ett antal företagsbaserade utvecklingsprojekt inom området kolidoxidsnål ekonomi. Primär målgrupp är små och medelstora företag (SMF) med endera stor potential för energieffektivisering i den egna
verksamheten eller stor potential för att påverka andra företags energieffektivisering genom smarta produkter och tjänster.
Totalt kommer uppemot 30 företag, 30 nyexaminerade akademiker, 30 akademiska coacher och 30 affärscoacher att delta. Projektet kommer att kunna
ligga till grund för fortsatta regionala, nationella och internationella KTPprojekt.
Finansiering
Högskolan i Dalarna söker medfinansiering från Region Norrbotten med
1 760 770 kr för den regionala noden som ska etableras i Norrbotten i samverkan med Luleå tekniska universitet och IUC Norr AB. Projektets totala
budget är 30 007 198 kr och projekttiden är 1 juli 2019 till 31 december
2021.
Finansiär

Sökt belopp

Region Norrbotten (1:1 medel)

1 760 770 kr

Tillväxtverket, den nationella delen av
Europeiska regionala utvecklingsfonden
(ERUF)

15 003 598 kr

Högskolan Dalarna (denna finansiering
kommer bytas till företagens)

6 199 758 kr

Region Jämtland-Härjedalen

1 760 768 kr

Högskolan i Kristianstad

1 760 768 kr

Mälardalens Högskola

1 760 768 kr

Södertörns Högskola

500 000 kr

Högskolan i Gävle

500 000 kr

Region Dalarna

760 768 kr

Total projektbudget

30 007 198 kr

Förväntade resultat av projektet
En effekt av varje KTP-projekt är att det skapar nytta för alla tre ingående
parter i ett partnerskap: Företaget, KTP-projektledaren och akademin. Projektet förväntas leda till att samtliga deltagande företag med hjälp av akade-
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misk kompetens genomför åtgärder, utvecklar produkter eller tjänster som på
ett påtagligt sätt energieffektiviserar sin egen verksamhet och/eller sina kunders och leverantörers verksamhet.
Hos medverkande lärosätena bidrar KTP till att utveckla kompetens och
arbetssätt hos lärare och forskare. KTP innebär bland annat en möjlighet att
utveckla företagsrelaterat utbildningsmaterial, initiera nya forskningsprojekt,
publicera vetenskapliga artiklar, samt inspirera till examensarbeten som genomförs på företag. KTP skapar långsiktiga relationer mellan högskolorna
och det regionala näringslivet, som är en grund för fortsatt samarbete efter
projektet.
Projektet förväntas också leda till att fler akademiker stannar kvar i Norrbotten. Resultat från Storbritannien, pilotförsök i Dalarna liksom pågående
KTP-projekt pekar på att KTP-konceptet kan leda till att så många som drygt
70 % av KTP-projektledarna kan få erbjudande om fast anställning eller
delägarskap på de företag som deltar i projektet. Erfarenheter visar att det är
stor sannorlikhet att resterande 30 % startar eget företag eller får anställning
hos andra regionala arbetsgivare.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 42

Medfinansiering av
Näringslivsutveckling i Arjeplog och
Arvidsjaur
Dnr 00142-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Projektet Näringslivsutveckling i Arjeplog och Arvidsjaur beviljas
1 307 230 kr i medfinansiering.
2. Medlen anvisas ur 1:1 anslaget.
3. Region Norrbottens villkor för regionala projektstöd ska följas.

Yttrande till beslutsförslaget
Projektets syfte är att få små företag att växa och öka sin konkurrenskraft i
kommunerna Arvidsjaur och Arjeplog. Detta görs främst genom affärsrådgivning och kunskapshöjande insatser gentemot företagen. Projektet arbetar
för en hållbar utveckling med fokus på jämställdhet och miljö. Att stimulera
näringslivets konkurrenskraft och därmed tillväxt i Norrbotten ligger i linje
med den Regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Sammanfattning
Arjeplog och Arvidsjaurs kommuner, med Argentis AB som projektägare,
vill i nära samarbete med projektet Näringslivsutveckling i Möjligheternas
Region arbeta för att öka andelen växande småföretag i kommunerna. Detta
ska göras genom bland annat rådgivning, informations- och kunskapshöjande insatser. Det finns ett antal identifierade behovs/utvecklingsområden
som kommunerna i de båda projekten gemensamt ska fokusera på. Dessa
områden är kompetensförsörjning, kapitalförsörjning, generations- och ägarskifte, större marknad, innovationer samt kulturella och kreativa näringar.
Områdena är fördelade mellan kommunerna så att varje kommun fokuserar
på att bli expert inom ett eller flera område och att de övriga kommunerna
kan få stöd inom dessa områden. Inom projektet kommer fokus på jämställd
och hållbar tillväxt att vara centrala.

Ärendet
Mindre kommuner har inte resurser att driva omfattande näringslivskontor
med möjlighet att stödja företag med specialistkompetens inom olika utvecklingsområden. Att samarbeta och specialisera sig inom olika områden
kan vara en nyckelfaktor för att kunna tillgodose företagens behov inför
tillväxtsatsningar. Inom detta projekt kommer Arvidsjaur att specialisera sig
på fokusområdet kapitalförsörjning och Arjeplog på fokusområdet Innovationer. Ett område som inte finns med i projektet Möjligheternas region och
som är tillagt i detta projekt är fokus på de kulturella och kreativa näringarna. Detta eftersom A-kommunerna (Arjeplog och Arvidsjaur) har en stor
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andel besöksnäringsföretag och kulturella kreativa näringar som ett utpekat
utvecklingsområde i respektive kommunala översiktsplaner.
Genomförande
Projektet kommer löpande identifiera lokala företag som har möjlighet och
viljan att växa och bli konkurrenskraftigare. Särskilt fokus på kartläggning
utifrån perspektivet kön, ålder och bakgrund. Sedan kommer kunskapsuppbyggnad inom de olika fokusområdena, det vill säga att ta del av befintlig
information, befintliga aktörer, identifiera framgångsfaktorer, kartlägga sakkunniga och övrigt stödsystem samt forma aktiviteter för att kunna sprida
dem både till företag och till alla samverkanskommunerna.
Projektet kommer också ta fram processer/modeller och handlingsplaner för
de olika behovsområdena samt finna sätt som utöver projektet möjliggör
finansiering av olika insatser och aktiviteter. A-kommunerna kommer tillsammans med kommunerna i Möjligheternas region att ha regelbundna projektträffar för kunskaps- och erfarenhetsutbyten. Detta för att kunskaperna
kring de identifierade behovsområdena ska implementeras och spridas brett i
alla kommuner och inte stanna hos de lokala projektledarna. Just dessa träffar är en viktig funktion och essensen i att samverka. Ökad kunskap och
kännedom om de övriga kommunernas verksamheter och näringsliv genererar i sin tur grunden för kreativa och fruktsamma samarbeten både mellan
näringslivsenheterna men också mellan företagen i de olika kommunerna.
Målet är att kunna stötta företag med just deras specifika behov på ett effektivt och professionellt sätt. Förutom coachning kommer projektet arbeta med
information och inspiration genom workshops, seminarier och liknande.
Särskilt fokus på föreläsare och innehåll som beaktar jämställdhet och mångfald.
Finansiering
Argentis AB söker medfinansiering från 1:1 medlen med
1 307 230 kr. Projektets totala budget är 5 228 922kr och projekttiden är
2019-01-01 till och med 2021-04-30
Finansiär

Summa

Region Norrbotten (1:1 medel)

1 307 230

Tillväxtverket (ERUF)

2 614 642

Argentis AB

653 615

Arvidsjaurs kommun

653 615

Summa

5 228 922

Förväntade resultat av projektet
Det långsiktiga målet är att de små företagen i kommunerna växer på ett
hållbart sätt. Att kommunerna få så kallade stordriftsfördelar genom samar-
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bete och specialisering. Att företagen som deltagit i projektet ska ha fått
ökad kunskap och inspiration avseende tillväxtsutmaningar inom respektive
företag. Att de fått stöd att omsätta dessa tillväxtteorier till sin egen verksamhet samt möjligheter till finansiering. Projektet resulterar också i att
samarbetspartners fått ökad kunskap inom dessa fokusområden, att de fått en
nära kontakt med varandra som gynnar samarbeten över kommungränserna
även i framtiden.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 43

Medfinansiering av projektet Sportup
International
Dnr 00143-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Projektet Sportup International ansökan om medfinansiering avslås.

Yttrande till beslutsförslaget
Projektets syfte är att stärka sportföretag i Norr- och Västerbotten. Då söktrycket är högt görs bedömningen att andra insatser inom områden affärsutveckling och export kan möta de aktiviteter som föreslås inom projektet.
Projektet anses därför inte vara prioriterat.

Sammanfattning
Samverkansprojektet mellan Västerbottens och Norrbottens Idrottsförbund
har som mål att fler, starkare och växande sportföretag ska nå nya marknader, att aktörerna inom sportnäringen i Norr-och Västerbotten ska samverka aktivt och att projektet ska agera som ett komplement till och tillsammans med övriga företagsinsatser. Syftet är att skapa ett Övre Norrland som
är en internationellt ledande sportregion där en jämställd sportnäring används som strategisk resurs. Aktiviteterna kommer att utgå från företagsbesök, direkta insatser i deltagande företag, nätverk och erfarenhetsutbyten
regionalt, internationellt och nationellt samt kommunikation för att stärka
projektverksamheten och som stöd för sportföretagen.

Ärendet
Om Sverige ska kunna utnyttja den potential som finns inom innovationsområdet sport behövs riktade satsningar. Sport erbjuder en enorm potential för
innovation, teknikutveckling och intressanta forskningsfrågor som representerar faktiska behov. Dessutom erbjuder sport en tillgänglig testbädd för nya
produkter och tjänster. Elitidrottare och motionärer representerar köpkraft
och är intresserade av att testa dessa nya produkter och tjänster som kan
hjälpa dem att åstadkomma och förbättra sina prestationer och resultat. För
att köpkraften ska kunna aktiveras måste de idéer som finns bland sportföretagen utvecklas, kommersialiseras och nå marknaden.
Sportup International bidrar med ett komplement till andra satsningar som
görs med fokus på företag i allmänhet. Projektet förväntas ha möjligheten att
via projektmedel finansiera affärsutvecklande insatser som inte andra stödorganisationer kan. Projektet ska med hjälp av externa tjänster kunna svara
upp mot varje specifikt sportföretags behov och önskemål. Sportup International förväntas möjliggöra för sportföretagen att på ett enkelt sätt få stöttning
för deras fortsatta utveckling och växande. Tack vare samverkan mellan
projektets målgrupper, kommer fler av de människor som inkluderas i sam-
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hället via idrottsrörelsen även ges chans att stärka sina nätverk med arbetsgivare och få tillgång till stöd och resurser för att utveckla egna idéer.
Projektet förväntas bidra med nya arbetstillfällen, att fler sportföretag bedriver export och ett starkt sportkluster i Övre Norrland.

Finansiering
Västerbottens Idrotförbund söker medfinansiering från 1:1 medlen med
1 220 000 kr. Projektets totala budget är 13 700 000kr och projekttiden är
2019-2022
Finansiär

Summa

Region Norrbotten (1:1 medel)

1 220 000 kr

Tillväxtverket, Europeiska regionala
utvecklingsfonden (ERUF)

6 850 000 kr

Luleå Kommun

1 100 000 kr

Boden kommun

1 100 000 kr

Skellefteå Kommun

1 100 000 kr

Umeå Kommun

1 100 000 kr

Region Västerbotten

1 220 000 kr

Summa

13 700 000 kr

Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 44

Medfinansiering av projekt Regional
strategisk samordning för hållbar
tillväxt
Dnr 00026-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att
1. Projektet Regional strategisk samordning för hållbar tillväxt beviljas
medfinansiering med 700 000 kr, under förutsättning att övriga finansiärer bidrar så att förväntade resultat kan uppnås
2. Medlen anvisas ur det statliga anslaget 1:1
3. Region Norrbottens villkor för regionala projektstöd ska följas

Yttrande till beslutsförslaget
Projektet ”Regional strategisk samordning för hållbar tillväxt” överensstämmer med intentionerna i den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och
insatsområdena Tillgänglighet och Livsmiljöer. Projektet bidrar till att öka
förutsättningarna för att attraktiva platser för människor och företag skapas.
Projektet utgör också en del Regionala Utvecklingsdirektörens uppdrag att
utveckla mandatet inom regional fysisk planering.

Sammanfattning
Projektet är en del i Tillväxtverkets utlysning Tillväxtskapande Samhällsplanering och syftar till att tydliggöra hur man med hjälp av fysisk planering
kan skapa bättre förutsättningar för att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin och underlätta för besöksnäringen att utvecklas i regionen. Region
Norrbotten i samverkan med Länsstyrelsen, Trafikverket, kommunerna Arjeplog och Piteå och Swedish Lapland Visitors Board samverkar i genomförandet av projektet. Genom samordnad fysisk planering kan etableringar i
länet underlättas och en strategisk och hållbar tillväxt säkerställas. Projektets
resultat synliggörs i dialog med kommunerna i Norrbotten.

Ärendet
Bakgrund
De platsbundna förutsättningarna för att stärka näringslivets konkurrenskraft
varierar på olika platser i länet och påverkas av en mängd olika faktorer.
Flera av länets kommuner krymper och har en åldrande befolkning. Det påverkar kommunernas och Norrbottens förmåga att attrahera människor och
företag samt möjligheterna att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner.
Det finns behov av att stödja processer och system som skapar attraktiva
platser för näringslivets utveckling, en fungerande infrastruktur, attraktiva
boendemiljöer och ett positivt företagsklimat. Genom insatserna i projektet
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utvecklas kunskap mellan fysisk planering och regional utveckling och aktörer på lokal, regional och nationell nivå ges möjlighet att samverka. Projektets insatser ska underlätta förutsättningar för att bedriva strategiskt utvecklingsarbete med fokus på platsens förutsättningar. Genom tillväxtskapande samhällsplanering kan regionens och kommunernas förmågor stärkas
att strategiskt och utifrån ett helhetsperspektiv på näringslivets behov utveckla platser där företag vill, kan och vågar satsa.
Syfte
Projektet syftar till att etablera en effektiv, utvecklad samverkan och utforma
underlag hos region, kommun, stat och näringsliv som stöd för strategiska
val och avvägningar som främjar hållbar tillväxt. Projektet syftar även till att
tydliggöra hur man med hjälp av fysisk planering kan skapa bättre förutsättningar för att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin och underlätta
för besöksnäringen att utvecklas i regionen.
Genomförande
Projektet kommer att ha ett lärande arbetssätt med ett långsiktigt perspektiv
för att lägga grunden till en konkret samverkan mellan region och stat och
kommun i den fysiska planeringen inom det regionala tillväxtarbetet. Besöksnäringen kommer att vara en pilot i arbetet för att konkretisera metoder
och samverkansformer. Valet av pilot har sin grund i att besöksnäringen
växer starkt i Norrbotten, med en stor del naturturism som har betydande
koppling till markfrågor med gränsöverskridande verksamheter. Besöksnäringens företag drivs av både kvinnor och män med olika bakgrund och ålder
och har stor betydelse för utvecklingen i de mer glest befolkade inlandskommunerna i Norrbotten.
Projektledningen ansvarar Länsstyrelsen för i nära samverkan med Region
Norrbotten. Utifrån planeringsunderlag från respektive aktör tydliggörs tillväxtskapande behov i allmänhet och besöksnäringen i synnerhet. Metoder
formas för hur samverkan och samordning bäst sker i samhällsplaneringsprocesser där tillväxtskapande behov behöver hanteras. Workshops och omvärldsbevakning genomförs där möjligheten till att anpassa befintliga metoder efter Norrbottens förutsättningar tydliggörs.
Erfarenheter tillämpas på besöksnäringen i Norrbotten som pilot utifrån arbetet med roller, ansvar, informationsinnehåll/planeringsunderlag och metodframtagningen. En beskrivning för ett Proof of Concept tas fram och genomförs. Erfarenheterna och den ökade kunskapen sprids i olika publika
sammanhang och hos aktörer berörda av framtagna åtgärder. Resultaten
presenteras i samband med regionala och nationella lärkonferenser.
Målgrupp är kommunerna i Norrbotten men även medverkande parter som
Trafikverket, Länsstyrelsen, Swedish Lapland och Region Norrbotten.
Finansiering
Region Norrbotten söker medfinansiering med 700 tkr från det statliga anslaget 1:1. Projektets totala budget är 2 000 tkr och projekttiden är 1 oktober
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2018 till 30 september 2020. Tillväxtverkets medfinansiering är 50 procent.
Länsstyrelsen Norrbotten bidrar med 300 tkr i nedlagd tid. Projektansökan
utgör medfinansiering till Tillväxtverkets utlysning Tillväxtskapande samhällsplanering.
Finansiär

Sökt belopp

Region Norrbotten (1:1)

700 000 kr

Tillväxtverket

1 000 000 kr

Länsstyrelsen Norrbotten

300 000 kr (tid)

Total projektbudget

2 000 000 kr

Förväntade resultat av projektet
Projektet förväntas resultera i en upparbetad samverkansprocess mellan stat,
region och kommun i Norrbotten och en närmare koppling mellan det fysiska planarbetet och den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Projektet
förväntas även resultera i en ökad kompetens och samverkan bland inblandade aktörer för hur besöksnäringens utveckling kan underlättas i planarbetet.
Protokoll skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 45

Medfinansiering av projektet CooCon Ägarskiften i praktiken
Dnr 00151-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att
1. Projektet CooCon - Ägarskiften i praktiken beviljas medfinansiering
med 4 087 000 kr.
2. Medlen anvisas ur det statliga anslaget 1:1.
3. Region Norrbottens villkor för regionala projektstöd ska följas.

Yttrande till beslutsförslaget
Satsningen är i linje med regionala utvecklingsstrategins prioriterade områden. Över 4 000 företag i Norrbotten och Västerbotten står inför ägar- och
generationsskiften inom fem år. En stor del av dessa saknar naturlig kraft
som kan ta över och driva företaget vidare. Om företag som dessa skulle
läggas ned hotas sannolikt 20 000 arbetstillfällen i vår region. Genom att
bevilja projektet bidrar Region Norrbotten till att små och medelstora företag
kan genomföra ägarskiften och fortsätta sin utveckling.

Sammanfattning
Projektet ska bidra till att Norrbotten och Västerbotten blir europeiska föredömen vad gäller ägarskiften hos små- och medelstora tillväxtföretag, bidra
till att behålla arbetstillfällen i norra Sverige och öka omsättningen hos de
deltagande företagen.
Projektet ska identifiera tillväxtföretag som står inför ägarförändring inom
fem år – 350 företag eller fler ska undersökas. Av dessa ska 60 bolag erbjudas plats i projektet. Med hjälp av experter ska behoven i varje företag fastställas. Varje företag ska därefter erbjudas en skräddarsydd lösning på vilket
sätt ägarförändringen ska ske.

Ärendet
Bakgrund
I Norrbotten och Västerbotten står över 4 000 små till medelstora företag
inför ägar- och generationsskiften inom fem år. En stor del av dessa saknar
naturlig kraft som kan ta över och driva företaget vidare. Om företag som
dessa skulle läggas ned hotas sannolikt 20 000 arbetstillfällen i regionen. I
många mindre kommuner är att skapa eller behålla på orten avgörande för
entreprenören.
Personalövertagande har belysts som ett alternativ vid företagsnedläggningar
och generationsskiften. Rapporten menar att kooperativa modeller i form av
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personalövertagande skulle kunna utveckla många företag, bevara arbetstillfällen och många gånger dessutom medverka till levande landsbygd, bibehållen service och starka lokalsamhällen. Organisationsmodeller för personalägda företag finns sedan tidigare men normbilden av att en entreprenör är
en ensamvarg hämmar utvecklingen av personalägda företag. Rapporten
visar även att fler arbetstillfällen kan räddas genom att personalen tar över
ett företag än vad som skapas i start av nya företag.
Syfte
Projektet ska skapa en stödstruktur för en normkritisk ägarskiftesprocess och
säkerställa att ägare, företagsledare och personal har förmåga att genomföra
effektiva ägarskiften/medarbetarövertaganden, öka sin omsättning i företaget, och bidra till regional utveckling genom att behålla arbetstillfällen i
befintliga företag, öka mångfalden av företagare och bidra till bibehållen
service i Norrbotten och Västerbotten.
Genomförande
Connect Norr Service AB med säte i Norrbotten är projektägare, Coompanion i Västerbotten är samverkanspartner. Under projektets genomförande
kommer Connect Norr och Coompanion arbeta tillsammans med andra externa aktörer (experter) för att genomföra aktiviteterna i projektet. Projektet
vänder sig tillväxtföretag i Norrbotten och Västerbotten med, i första hand,
3-25 anställda och som kan visa omsättning om 3-25 mkr.
Projektet inleds med marknadsföring för att hitta tillväxtföretag som står
inför ägarförändring inom fem år. CooCon kommer att utvärdera 350 eller
fler bolag. Av dessa erbjuds 60 bolag plats i projektet.
Processen inleds med hjälp av externa experter från näringslivet utröna vilka
behov det aktuella företaget har. I nästa steg erbjuds åtta olika expertmoduler
kopplat till ägarförändring. Efter genomförda moduler hjälper experter från
näringslivet till att peka på vägen framåt för företaget och på vilket sätt ägarförändring ska ske. CooCon ska bidra till att mer än 50 arbetstillfällen blir
kvar i norra Sverige, arbetstillfällen som om ägarskifte inte sker skulle upphöra.
Finansiering
Connect Norr Service AB söker medfinansiering med 4 085 000 kr. Den
totala budgeten är 16 432 000 kr och projekttiden planeras till 1 augusti 2019
till 30 november 2022.
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Förväntade resultat av projektet
Projektet ska skapa en stödstruktur för en normkritisk ägarskiftesprocess och
säkerställa att ägare, företagsledare och personal har förmåga att genomföra
effektiva ägarskiften/ medarbetarövertaganden, öka sin omsättning i företaget, och bidra till regional utveckling genom att rädda arbetstillfällen, öka
mångfalden av företagare och bidra till bibehållen service i Västerbotten och
Norrbotten.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 46

Medfinansiering av projektet Stärkt
analyskapacitet Norrbotten
Dnr 00139-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att
1. Projektet Stärkt analyskapacitet i Norrbotten beviljas medfinansiering
med 500 000 kr, under förutsättning att övriga finansiärer bidrar så att
förväntade resultat kan uppnås
2. Medlen anvisas ur det statliga anslaget 1:1
3. Region Norrbottens villkor för regionala projektstöd ska följas

Yttrande till beslutsförslaget
Projektet ”Stärkt analyskapacitet i Norrbotten” överensstämmer med intentionerna i den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och dess insatsområden.
Projektet bidrar till stärka Region Norrbottens genomförande av det regionala tillväxtarbetet som bygger på analys och kunskapsunderlag.

Sammanfattning
Region Norrbotten ska utifrån regionala och lokala förutsättningar driva ett
tillväxtarbete som bidrar till regeringens mål med den regionala tillväxtpolitiken - Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional
konkurrenskraft.
Projektet är en del i Tillväxtverkets utlysning ”Stöd för att stärka regionernas
kapacitet” och syftar till att stärka Region Norrbottens genomförande av det
regionala tillväxtarbetet som bygger på analys och kunskapsunderlag.
Resultat och kunskaper från förändringsarbeten och processer som vi som
regionalt utvecklingsansvarig leder och samordnar ska återföras och omvandlas till nya insatser som fortsatt stärker den regionala utvecklingen och
tillväxten. Projektet kommer därför att utveckla ett arbetssätt som stärker vår
förmåga till lärande och till att omsätta analyser och kunskapsunderlag till
operativa insatser inom det regionala tillväxtarbetet.

Ärendet
Region Norrbotten ska utifrån regionala och lokala förutsättningar driva ett
tillväxtarbete som bidrar till regeringens mål med den regionala tillväxtpolitiken - Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional
konkurrenskraft. Projektet är en del i Tillväxtverkets utlysning ”Stöd för att
stärka regionernas kapacitet” och syftar till att stärka regionernas strategiska
roll och bidra till ett effektivt regionalt tillväxtarbete. Projektet kommer att
utveckla ett arbetssätt som stärker förmåga till lärande och till att omsätta
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analyser och kunskapsunderlag till operativa insatser inom det regionala
tillväxtarbetet.
En central del i det regionala utvecklingsansvaret är att strategiskt leda,
samordna, följa upp samt redovisa och ta tillvara resultaten av det regionala
tillväxtarbetet. Detta ska göras i riktning mot de prioriteringar och mål som
satts upp i Region Norrbottens utvecklingsstrategi.
Avgörande för framgång och utveckling i linje med de övergripande målen
för den regionala tillväxtpolitiken är möjligheterna att som regionalt
utvecklingsansvarig, utifrån platsbaserad lokal och regional anpassning,
kunna styra inriktningen för genomförandet av politiken. I sammanhanget är
omvärldsbevakning och analyser av platsspecifika regionala och lokala
förutsättningar viktiga för att kunna ta sig an de utmaningar som Norrbotten
står inför.
En viktig förutsättning för att uppföljning och utvärdering ska bli effektiva
instrument i det regionala tillväxtarbetet är att det finns väl fungerande
lärandesystem. Resultat och kunskaper från förändringsarbeten och
processer som vi som regionalt utvecklingsansvarig leder och samordnar ska
återföras och omvandlas till nya insatser som fortsatt stärker den regionala
utvecklingen och tillväxten. Projektet kommer därför att utveckla ett
arbetssätt som stärker vår förmåga till lärande och till att omsätta analyser
och kunskapsunderlag till operativa insatser inom det regionala
tillväxtarbetet. Projektet omfattar såväl tjänstepersoner som politiker inom
organisationen Region Norrbotten.
Syfte
Syftet är att stärka Region Norrbottens genomförande av det regionala tillväxtarbetet som bygger på analys och kunskapsunderlag.
Genomförande
Projektet handlar om att utveckla den regionala analyskapaciteten inom det
regionala utvecklingsuppdraget där genomförandet av den Regionala utvecklingsstrategin är en viktig del. Genom projektets extra resurser möjliggörs en vidareutveckling av det analysarbete som genomförs i organisationen
och de analyser som redan tagits fram inom till exempel samverkan med
Luleå tekniska universitet kallat Regional förnyelse.
Spridning av analyser ska systematiseras och metoder för systematisering
ska fångas upp från andra regioner och anpassas utifrån Region Norrbottens
förutsättningar.
Inom projektet kommer Region Norrbotten att genomföra ett internt arbete
som innebär att identifiera nya arbetssätt för hur redan framtagna analyser
kan användas, för att ta arbetet vidare till relevanta insatser inom eller utanför regionens organisation. I sammanhanget är det även viktigt att titta på hur
pågående analysarbete kan vävas samman och förankras inom relevanta
områden för att på så sätt bidra till att öka möjligheterna att gå från analys
till handling.
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Inom ramen för uppdraget Jämställd regional tillväxt har ett arbete startats
upp kring att lära mer om i vilken utsträckning prioriteringar av projektstöd
och företagsstöd ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin. Utifrån genomförda analyser ska en bedömning göras om det finns behov av
ytterligare kunskapsunderlag för en förståelse av prioriteringars effekter på
den hållbara tillväxten och om det finns behov av en finansieringsstrategi.
Inom ramen för framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin ska en
genomlysning göras av strategin för att lära mer om insatsområdenas betydelse för Norrbottens hållbara tillväxt. Finns det delar av insatsområdena där
analyser saknas ska de tas fram där det finns behov inom livsmiljöer, innovation och företagande, tillgänglighet och infrastruktur, kompetensförsörjning och internationalisering.
Den tidigare lärandeplanen som togs fram i Länsstyrelsens regi ska följas
upp, utvärderas och uppdateras utifrån Region Norrbotten som huvudman
för det regionala tillväxtarbetet. Det påbörjade uppföljningsarbetet som gjordes inom ramen för Jämställd regional tillväxt i hur strategier och projekt når
kvinnor och män med olika bakgrund och ålder i olika delar av länet ska
utvecklas vidare och även omfatta ett miljömässigt perspektiv.
Lärdomar och analyser från pågående strukturfondsprogram och från statliga
myndigheter ska tas tillvara i arbetet.
Finansiering
Region Norrbotten söker medfinansiering med 500 tkr från det statliga anslaget 1:1. Projektets totala budget är 1 000 tkr och projekttiden är 7 januari
2019 till 30 september 2019. Tillväxtverkets medfinansiering är 50 procent.
Projektansökan utgör medfinansiering till Tillväxtverkets utlysning Stöd för
att stärka regionernas kapacitet.
Finansiär

Sökt belopp

Region Norrbotten (1:1)

500 000 kr

Tillväxtverket

500 000 kr

Total projektbudget

1 000 000 kr

Förväntade resultat av projektet
Projektets resultatmål:



Ett utarbetat arbetssätt som utifrån analyser och kunskapsunderlag stärker Region Norrbottens uppdrag att strategiskt driva det regionala tillväxtarbetet.
En lärandeplan som stärker införandet av rutiner för ett lärande arbetssätt.

Indikatorer:
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Dokumenterat utarbetat arbetssätt som utifrån analyser och kunskapsunderlag stärker Region Norrbotten i uppdraget att strategiskt driva det regionala tillväxtarbetet.

Projektets effektmål:




Stärkt genomförande av det regionala tillväxtarbetet som bygger på analys och kunskapsunderlag.
Ökade förutsättningar för hållbara och effektiva vägval och prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet.
Systematiskt synliggörande av analyser i länets kommuner och en upparbetad dialog med kommuner och andra tillväxtaktörer i länet

Protokoll skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 47

Medfinansiering av projektet SÖK,
samverkan och överenskommelse
mellan offentlig sektor och civila
samhället i Norrbotten
Dnr 00175-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att
1. Projektet SÖK beviljas finansiering med 2 055 375 kr
2. 1 141 875 kr anvisas ur det statliga anslaget 1:1 och 913 500 kr anvisas
ur ERP(egna regionala medel)
3. Region Norrbottens villkor för regionala projektstöd ska följas

Yttrande till beslutsförslaget
Projektet ligger i linje med Strategisk plan 2019-2021 samt den regionala
utvecklingsstrategin. Båda styrdokumenten lyfter fram att mer formaliserade
former av samverkan mellan offentlig sektor och civila samhället behöver
utvecklas för att möta utmaningarna i Norrbotten under kommande år.

Sammanfattning
Region Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten och Social ekonomi övre
Norrland, SEÖN, vill tillsammans skapa former och struktur för samverkan
och samhandling mellan offentlig sektor och civila samhället i Norrbotten,
för att gemensamt möta de samhällsutmaningar vi har och de vi står inför.
Projektet ska mynna ut i en överenskommelse kring generella principer för
samverkan samt en regional handlingsplan för långsiktig och hållbar samverkan.

Ärendet
De samhällsutmaningar vi står inför idag och framåt kräver samverkan och
samhandling mellan samhällets olika sektorer för att vi ska hitta hållbara och
långsiktiga lösningar. 2016 kom betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle, SOU 2016:13. Utredningen föreslår flera åtgärder för att stärka civilsamhället, bland annat genom ökad kunskap hos det offentliga, tydligare
myndighetsstyrning och krav på konsekvensanalyser avseende civilsamhället. Utredningen lämnar också förslag för att öka civilsamhällets möjligheter att delta i upphandling och idéburna offentliga partnerskap samt om
förbättrat administrativt stöd till organisationerna. Vidare föreslår utredningen åtgärder för att värna civilsamhällets roll i demokratin och för att öka
mångfalden bland de som deltar i civilsamhället.
Region Norrbotten har sedan något år tillbaka lyft betydelsen av att hitta
former för hur samverkan med civila samhället kan organiseras. Under 2017
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finansierades en kartläggning av civila samhället i Norrbotten. Här konstateras att kunskapen om civilsamhället brister och att det saknas tydliga spelregler för hur samverkan ska organiseras för att bygga hållbara och långsiktiga strukturer. Som ett resultat av detta fick regiondirektören 2018 ett uppdrag från regionstyrelsen att föreslå hur samverkan ska organiseras (Regionstyrelsens plan 2018-2020).
I den regional utvecklingsstrategi som fastställdes av regionfullmäktige i
februari, finns också vikten av samhandling med det civila samhället beskrivet samt förslag till åtgärder för att stärka detsamma. Kartläggningen från
2017 konstaterar också att civilsamhället är en viktig part i det regionala
utvecklingsarbetet. Inte för sektorns egen skull utan för att samtliga sektorers
gemensamma krafter behövs för att utveckla ett öppet, inkluderande, demokratiskt och attraktivt Norrbotten med goda livsmiljöer.
Länsstyrelsen i Norrbottens breda verksamhet ställer stora krav på samverkan med civila samhället. I Länsstyrelsens instruktion (§ 2) framgår det att
Länsstyrelsen, utifrån ett statligt helhetsperspektiv, ska arbeta sektorsövergripande samt inom myndighetens ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Länsstyrelsen ska också inom
sin verksamhet främja samverkan mellan kommuner, landsting, statliga
myndigheter och andra relevanta aktörer i länet. Länsstyrelsen har ett behov
av att ta ställning hur samverkan med civila samhället ska se ut i framtiden,
så det möter både organisationens behov och civila samhällets behov. Man
anser att det är nödvändigt att göra processen tillsammans med civila samhället och i dialog och samhandling med Region Norrbotten. Länsstyrelsen i
Norrbotten och Region Norrbotten är i särklass de största organisationerna
med störst behov av att samverkan med civila samhället.
Social ekonomi övre Norrland, SEÖN, är en ideell parasollorganisation som
organiserar distriktsorganisationer inom civila samhället, likt det Företagarna
är för företagen. SEÖN verkar i Norrbotten och Västerbotten men projektet
omfattar enbart Norrbotten och de regionala civilsamhällesorganisationerna.
Nationellt har sju regioner/landsting överenskommelser om generella principer för samverkan med civila samhället (källa Samverkan med civila samhället – Kartläggning juni 2018, SKL). Omfattning och tillvägagångssätt ser
olika ut. Gemensamt är dock att man tillsatt resurs/projektledning från civila
samhället eller från både civila samhället och offentlig sektor. Gemensamt är
också att man utgått från den nationella Överenskommelsen och de sex
grundläggande principerna som finns formulerade. Ytterligare gemensamt
för regionerna som skapat en överenskommelse, är att man riggat en process
på ca två år.
Arbetet med agenda 2030 i Norrbotten kommer att intensifieras de kommande åren. Civila samhället samlar aktörer som är av vital betydelse för
måluppfyllelsen av agendan. Mål 17, som handlar om hur genomförandet av
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Agenda 2030 ska stärkas, lyfter dessutom betydelsen av att bygga effektiva
partnerskap med civila samhället.
Syfte
Att initiera och skapa former för en mer formaliserad och systematiserad
samverkan mellan civila samhället och offentlig sektor.
Mål
På lång sikt
Gemensamt möta samhällsutmaningarna genom långsiktig och hållbar samhandling mellan civila samhället och offentlig sektor i Norrbotten
På kort sikt
Skapa en regional överenskommelse kring generella principer för samverkan
som Region Norrbotten, Länsstyrelsen och organisationer i civila samhället
kan ställa sig bakom
Delmål
 Skapa en regional handlingsplan för att utveckla långsiktig och hållbar
samverkan och samhandling
 Höja kunskapen om olika sektorers logiker och olika typer av samverkansformer, tex IOP (idéburet/offentligt partnerskap)
 Involvera lokal nivå: kommuner och civilsamhälle
Målgrupp
Medlemmar och anställda i regionala civilsamhällesorganisationer
Tjänstepersoner och politiker i Region Norrbotten
Tjänstepersoner på Länsstyrelsen i Norrbotten
Genomförande
Projektet planeras pågå under tiden 190401 – 201231, 21 månader. Två projektledare på totalt 1,5 tjänst anställs. Projektledarna ska ha bakgrund inom
civila samhället respektive offentlig sektor.
Huvudaktiviteter i projektet är att kartlägga befintlig samverkan samt behov
av ytterligare samverkan, genomföra kunskapsseminarier, bygga upp kommunikation på befintliga webbplatser, formulera förslag till överenskommelse, ta fram regional handlingsplan för det fortsatta arbetet.
Finansiering
Region Norrbotten söker medfinansiering från 1:1 medlen med 50 procent
av projektets totala kostnad, 1 141 875 kronor samt bidrar med egna regionala medel till 40 procent av projektets totala kostnad. Länsstyrelsen i Norrbotten medfinansierar med 10 procent. Projektet ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin och är av stor strategiskt vikt för Region Norrbottens arbete med framtidens utmaningar inom organisationens alla verksamhetsområden.
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Finansiär

Sökt belopp

Region Norrbotten (1:1)

1 141 875 kr

ERP, egna regionala medel

913 500 kr

Länsstyrelsen i Norrbotten

228 375 kr

Total projektbudget
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2 283 750 kr

Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 48

Motion 19-2018 om en utbyggd
laddinfrastruktur
Dnr 00156-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att motionen anses besvarad.

Ärendets behandling vid sammanträdet
Kristina Nilsson (V) föreslår att bifalla motionen.
Nils-Olov Lindfors (C) föreslår bifalla det liggande förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget och Kristina Nilssons förslag under proposition och finner att regionala utvecklingsnämnden bifaller det
liggande förslaget.
Kristina Nilsson (V) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Miljöpartiet har lämnat in en motion om behovet av att skyndsamt ställa om
transportsektorn. Redan 2030 bör vi ha fasat ut de fossila bränslena för att
klara klimatmålet. För att ge länets medborgare och besökare större möjligheter att göra klimatsmarta val måste laddinfrastrukturen för elbilar i länet
byggas ut.

Sammanfattning
Agneta Granström (MP) föreslår i en motion att ta ledarskapet för att ta fram
en plan för hur laddinfrastrukturen för elbilar i länet ska byggas ut. Omställningen till nya typer av fordon för att minska klimatpåverkan kommer att
öka i sin takt och därför finns behov att strategiskt och konkret arbeta med
att stärka infrastrukturen för att ladda elbilar.

Ärendet
Miljöpartiet har i motionen lagt fram ett förslag att Regionfullmäktige ger
regionstyrelsen i uppdrag att:
1. Ta ledarskapet för att i samverkan med andra aktörer på den regionala arenan ta fram en plan för hur laddinfrastrukturen för elbilar i länet skyndsamt ska byggas ut
Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att med ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan. En
delmängd i uppdraget är att samordna åtgärder för fossilfria transporter och
inom ramen för arbetet med de regionala energi- och klimatstrategierna, i
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dialog med aktörer, ta fram regionala planer för infrastruktur för elfordon
och förnybara drivmedel. I det arbetet kommer bland annat Region Norrbotten vara en aktiv part.
Den framtida fossilfria bränslefloran kommer att handla om flera bränslen i
ett så transportmässigt komplext transportlän som Norrbotten. Vad gäller
laddinfrastruktur finns det i nuläget ett flertal aktörer igång med siktet inställt mot framtiden och goda affärer. I anslutning till visa servicefunktioner
i länet finns betalningsfria laddstatioasdner som en del av kundservicen.
Någon samlad länsambition finns inte i nuläget utan kommer att arbetas fram
under de närmsta åren.
Ambitionen om att planeringen och samverkan behöver stärkas för utbyggnaden av den laddinfrastruktur som behövs i en framtid, är viktig. Arbetet
kommer att främst genomföras inom ramen av det regeringsuppdrag som har
getts till länsstyrelserna och där Region Norrbotten blir en aktiv part.
Bilagor:
Motion 19-2018 om en utbyggd laddinfrastruktur
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 49

Motion 11-2018 om solceller
Dnr 00157-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att motionen anses besvarad.

Ärendets behandling vid sammanträdet
Kristina Nilsson (V) föreslår att bifalla motionen.
Nils-Olov Lindfors (C) föreslår bifalla det liggande förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget och Kristina Nilssons förslag under proposition och finner att regionala utvecklingsnämnden bifaller det
liggande förslaget.
Kristina Nilsson (V) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Att hitta nya sätt att försörja våra egna och samhällets energibehov är viktig
för en hållbar framtid. I det arbetet kan solceller vara en delmängd. I ett arktiskt klimat och med väldigt varierande soltillgång är solceller möjligt men
tekniken behöver utvecklas.

Sammanfattning
Agneta Granström (MP) föreslår i en motion att öka satsningarna på solceller
och förnyelsebar energi. Solenergi är helt utan utsläpp och bidrar till en hållbar region. Solceller syns och nyttan är lätt att kommunicera. Från första
dagen bidrar solceller till regionens miljöprofil och regionens miljöpolicy.

Ärendet
Miljöpartiet har i motionen lagt fram ett förslag att Regionfullmäktige ger
regionstyrelsen i uppdrag att:
1. Ta fram en handlingsplan för införande av solceller och förnybar energi.

Region Norrbotten är positiva till satsning på solel i framtiden. Framförallt i
form av solelsfält i anslutning regionens egna byggnader. Samverkan med
andra aktörer är viktigt för att lära av varandra och dra nytta av lyckade projekt.
Region Norrbotten har länge följt utvecklingen inom solcellsområdet. Frågan
har hanterats både i miljöpolicyn och strategierna för miljö- och energiområdet. Fram till hösten 2018 har det inte varit möjligt att få ekonomi på solcellsanläggningar även om man har haft maximalt med bidrag utifrån. Inom kort
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kommer Luleå Energi att ta en testanläggning i drift vid Sunderby sjukhus
som har dubbelsidiga solpaneler och som förhoppningsvis kan ge ökade
effekt i vårt arktiska klimat och visa på att det går att använda solel i större
skala. När tekniken finns på plats och det är ekonomiskt hållbart ska självklart solceller användas för att klara vår energiförsörjning.
Region Norrbotten har mer på försök installerat en mindre yta solceller på 16
kvadratmeter på patienthotellet i anslutning till Sunderby sjukhus. Vid de
tillbyggnader som nu är på gång planeras solceller på en yta av 50 kvadratmeter. Utvärderinga av dessa projekt pågår.
Det är viktigt att Region Norrbotten fortsäter att testa lösningar för att kunna
möjliggöra solel på våra fastigheter. När tekniken finns och ekonomin går
ihop bör en handlingsplan för införande i regionens fastigheter tas fram.
Bilagor:
Motion 11-2018
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 50

Motion 18 - 2018 om mer kollektivtrafik
Dnr 00158-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att motionen anses besvarad.

Ärendets behandling vid sammanträdet
Kristina Nilsson (V) föreslår att bifalla motionen.
Nils-Olov Lindfors (C) föreslår bifalla det liggande förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget och Kristina Nilssons förslag under proposition och finner att regionala utvecklingsnämnden bifaller det
liggande förslaget.
Kristina Nilsson (V) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen ser positivt på insatser som kan öka kollektivtrafikresandet
som förs fram i motionen. Agneta Granström föreslår att en plan för hur
kollektivtrafikens andel av det totala resandet kan öka, både utifrån det dagliga resandet i länet samt inom besöksnäringen.

Sammanfattning
Agneta Granström (MP) föreslår i en motion att skyndsamt ställa om transportsektorn i länet. Redan 2030 bör de fossila bränslena ha fasats ut för att
klara klimatmålet. För att ge länets medborgare och besökare större möjligheter att göra klimatsmarta val bör kollektivtrafiken i länet byggas ut och
göras mer attraktiv.

Ärendet
Miljöpartiet har i motionen lagt fram ett förslag att Regionfullmäktige ger
regionstyrelsen i uppdrag att:
1. Ta fram en plan för hur kollektivtrafikens andel av det totala resandet i
länet ska öka
2. Ta fram en plan för hur en ökad andel av besöksnäringen ska kunna
försörjas med kollektivtrafik.
En ambition om fler resenärer inom kollektivtrafiken finns inom såväl den
regionala utvecklingsstrategin, det regionala trafikförsörjningsprogrammet
som inom länstransportplanen. Även Region Norrbottens satsningar på tågtrafiken syftar till att minska andelen arbetspendling med bil och således öka
det kollektiva resandet. För att fler ska välja ett kollektivt resande krävs ofta
olika typer av satsningar i form av bland annat bytespunkter och andra på-
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och avstigningsplatser samt samordning av tidtabeller. Effekten av satsningarna ska bli att det ska vara bättre att åka kollektivt än att använda den egna
bilen.
När det gäller besöksnäringen har den kategorin ofta något skilda preferenser
i jämförelse med kategorin arbetspendlare. På det stora hela handlar det om
att det ska vara enkelt att välja ett ”hela-resan” koncept, från bokningstillfället till den egentliga resan. Alternativet kollektivtrafik måste tydligt
framgå som det enklaste alternativet under hela processen och bytet mellan
transportsätten måste fungera smidigt. Där kan de i Länstransportplanen
planerade satsningarna på kollektrafikåtgärder på såväl statlig som kommunal vägar stärka dessa kvaliteter. Det är så klart viktigt att Region Norrbotten
ständigt utvecklar sina planer och program för att möta morgondagens utmaningar och det har vi alla möjligheter att göra i våra styrdokument som länstransportplan och trafikförsörjningsprogram. Swedish Lapland är också aktiva i att förbättra möjligheten att resa kollektivt för våra besökare, bland
annat i projektet Visit arctic Europé.
Regionfullmäktige anser att arbetet med att stärka resandet med kollektivtrafik i länet ska utgå från våra ordinarie processer med länstransportplan, regional utvecklingsstrategi och trafikförsörjningsprogram. Det är inom ramen
av dessa styrdokument som ambitionsnivå och strategiska målsättningar sätts
för en utvecklad kollektivtrafik. Regionfullmäktige beslutade därmed att
motionen är besvarad.
Bilagor:
Motion 18-2018
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 51

Motion 1-2019 om infrastruktur för
laddning av elfordon
Dnr 00159-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att motionen anses besvarad.

Yttrande till beslutsförslaget
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om behovet av att skapa laddinfrastruktur för hela länet. Redan 2030 bör vi ha fasat ut de fossila bränslena för att klara klimatmålet. För att ge länets medborgare och besökare
större möjligheter att göra klimatsmarta val måste laddinfrastrukturen för
elbilar i länet byggas ut.

Sammanfattning
Pär Göransson (SD) har lämnat in en motion om behovet av skapa laddinfrastruktur för hela länet. Partiet anser att Norrbotten ligger efter när de gäller
infrastruktur för elfordon. De laddpunkter som finns är antagligen för klena
eller är placerade så att de endast kan användas av de som bor vid kusten.
Infrastrukturen för laddning av elfordon måste göras tillgänglig även för
inlandet.

Ärendet
Sverigedemokraterna har i motionen lagt fram ett förslag att Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att:
1. Region Norrbotten utreder möjligheten att snabba på utvecklingen
för en infrastruktur för elektrifierade fordon.
2. Region Norrbotten bildar en samverkansgrupp mellan kommunerna
och regionen där dessa frågor behandlas.

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att med ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan. En
delmängd i uppdraget är att samordna åtgärder för fossilfria transporter och
inom ramen för arbetet med de regionala energi- och klimatstrategierna, i
dialog med aktörer, ta fram regionala planer för infrastruktur för elfordon
och förnybara drivmedel. I det arbetet kommer bland annat Region Norrbotten vara en aktiv part.
Den framtida fossilfria bränslefloran kommer att handla om flera bränslen i
ett så transportmässigt komplext transportlän som Norrbotten. Vad gäller
laddinfrastruktur finns det i nuläget ett flertal aktörer igång med siktet inställt mot framtiden och goda affärer. I anslutning till visa servicefunktioner
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i länet finns betalningsfria laddstationer som en del av kundservicen. Någon
samlad länsambition finns inte i nuläget utan kommer att arbetas fram under
de närmsta åren.
Ambitionen om att planeringen och samverkan behöver stärkas för utbyggnaden av den laddinfrastruktur som behövs i en framtid, är viktig. Arbetet
kommer att främst genomföras inom ramen av det regeringsuppdrag som har
getts till länsstyrelserna och där Region Norrbotten blir en aktiv part.
Bilagor:
Motion 1-2019
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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