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§ 64

Val av protokolljusterare
Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att utse Anders Josefsson (M) till att
jämte ordföranden justera dagens protokoll.
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§ 65

Fastställande av slutlig
föredragningslista
Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan.
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§ 66

Information: Elbilar i Norrbotten
Ärendet
Robert Granström informerar nämnden om elbilsdrift i kalla klimat och det
testarbete som pågår i Norrbotten.

DOKUMENT-ID
ARBGRP757-2093665656-50, 1.0

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionala utvecklingsnämnden

Sida 6 (47)

§ 67

Information: Regionala
utvecklingsnämndens yttrande över
prioriteringar inför
strukturfondpartnerskapets möte
Ärendet
David Sundström, näringslivschef vid regionala utvecklingsavdelningen,
informerar nämnden om de prioriteringar som Region Norrbotten föreslagit
inför stukturfondpartnerskapets möte den 29 maj.
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§ 68

Delgivningar och avrapporteringar till
regionala utvecklingsnämnden 201905-28
Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
Protokoll från internationella beredningens sammanträde den 2019-05-02
delges nämnden.
Nämnden informeras om aktiviteter som nämndens ledamöter deltagit i sedan senaste sammanträdet samt som nämndsledamöter planerar att delta i
den närmaste tiden.
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§ 69

Delegationsbeslut anmälda till
regionala utvecklingsnämnden 201905-28
Dnr 00272-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna.

Ärendet
Följande delegationsbeslut redovisas och finns bilagda till ärendet:
Avdelningen för regional utveckling
 Delegationsbeslut anmälda från kulturenheten 2019-03-01 – 2019-04-30
 Delegationsbeslut anmälda från näringslivsenheten och samhällsplaneringsenheten 2019-04-01 – 2019-04-30
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§ 70

Regionala utvecklingsdirektörens
rapport 2019-05-28
Dnr 00255-2019

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

Ärendet
Regionala utvecklingsdirektörens rapport enligt bilaga.
Bilaga:
Regionala utvecklingsdirektörens rapport 2019-05-28
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§ 71

Delårsrapport regionala
utvecklingsnämnden april 2019
Dnr 00271-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionfullmäktige godkänner
delårsrapport per april 2019.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionala utvecklingsnämndens verksamhet bidrar till att Region Norrbottens strategiska mål kan helt eller delvis vara uppnådda i slutet av året.
Region Norrbottens arbete tillsammans med många andra aktörer i Norrbotten bidrar till att skapa förutsättningar för en positiv utveckling.

Sammanfattning
Den samlade bedömningen av de strategiska målen för perioden är att ett
mål helt har uppnåtts och åtta har delvis uppnåtts.

Ärendet
Den regionala utvecklingsnämnden inrättades i samband med den nya mandatperioden inleddes och detta är den första delårsuppföljningen av nämndens verksamhet.
Årets första tertial har varit en intensiv period för verksamheten. Fullmäktige
antog den regionala utvecklingsstrategin och regionens första årliga konferens Utveckla Norrbotten har genomförts med många deltagare. Det finns ett
stort intresse av att utveckla Norrbotten. Det märks i det stora antalet ansökningar om utvecklingsmedel inom områdena kultur och tillväxt.
Resultaten för styrmått, kontrollmått och aktiviteter ger tillsammans en samlad bedömning av måluppfyllelsen för de strategiska målen.
Regionala utvecklingsnämndens verksamhet bidrar till att Region Norrbottens strategiska mål kan helt eller delvis vara uppnådda i slutet av året.
Efter delårsrapportens har färdigställts har regionen fått kännedom om underskott och avvecklingskostnader i Länstrafiken med anledning av dotterbolaget Bussgods verksamhet och beslutade nedläggning. Utredning pågår
hur detta kommer att belasta regionen. Inga kostnader har således beaktats i
den prognos som redovisas i delårsrapporten (bilagan).
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Samlad bedömning av måluppfyllelsen avseende fullmäktiges
strategiska mål för regionala utvecklingsnämnden
Samhälle
Hållbart nyttjande av resurser

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet inte är helt uppfyllt men att de aktiviteter som har påbörjats bidrar till att målen kan uppfyllas på längre sikt. Bland annat har regionen beslutat att medfinansiera ett
antal projekt som syftar till att stärka näringslivsutveckling med miljönytta
som mål och framtagning av teknik/metoder som ska minska klimatpåverkan. En länsstrategi för klimat och energi är under framtagande och förväntas resultera i ökad samsyn och koordinering av insatser inom området. Aktivitet görs även för att stärka utbildningsutbudet i länet så att det ska matchar arbetslivets behov av kompetens. Vid årets slut bedöms målet vara uppnått.
Ett starkt näringsliv för hållbar tillväxt
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet inte är helt uppfyllt men att de aktiviteter som har påbörjats bidragit till att målen kan uppfyllas på längre sikt. Bland annat läggs grunden för Norrbottens arbete med
entreprenörskap och innovationer i och med den regionala innovationsstrategi som har tagit fram och som varit ute på remiss under perioden. Under
perioden har även insatser gjorts för att skapa förutsättningar för god tillgänglighet till fysisk och digital infrastruktur. Vid årets slut bedöms målet
vara uppnått.
Goda livsvillkor och jämlik hälsa
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet inte är helt uppfyllt men att de aktiviteter som har påbörjat bidrar till att målen kan uppfyllas på längre sikt. Bland annat har ett material tagits fram för att möjliggöra
breda diskussioner om Norrbottens utmaningar framöver. På lång sikt skapar
det förutsättningar för att norrbottningen ska vara delaktig i samhällets utveckling. Samverkan med kommunerna är viktiga för genomförande av kulturplanen och träffar sker kontinuerligt mellan kommunerna och regionen.
Under perioden januari till april har arbetet med att ta fram ett kommunikationskoncept för Norrbotten intensifierats. Vid årets slut bedöms målet inte
vara helt uppfyllt då detta mål förutsätter hög grad av samverkan med andra
aktörer och handlar om långsiktiga processer.
Tydligt regionalt ledarskap
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet inte är helt uppfyllt men att de aktiviteter som påbörjats bidrar till att målen kan uppfyllas
på längre sikt. Region Norrbotten har fattat beslut om ett långsiktigt påverkansarbete och skapar på så sätt förutsättningar för att beslut på nationell och
EU-nivå ska vara gynnsamma för Norrbotten. Vid årets slut bedöms målet
vara uppnått.
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Medborgare
Goda och hållbara rese- och transportmöjligheter
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet inte är helt uppfyllt men att de aktiviteter som har påbörjats bidrar till att målen kan uppfyllas på längre sikt. Bland annat har steg tagits kring Norrbotniabanan som i
förlängningen bidrar till en infrastruktur som möter dagens och morgondagens behov. Ett långsiktigt arbete i form av pendeltågsförsök görs för en väl
fungerande kollektivtrafik. Vid årets slut bedöms målet inte vara helt uppfyllt då detta är ett långsiktigt arbete med långa tidsperspektiv.
Ett rikt och brett kulturliv
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet inte är helt uppfyllt men att de aktiviteter som har påbörjats bidrar till att målet kan uppfyllas på längre sikt. Bland annat görs många aktiviteter som bidrar till ökad
tillgång till fysiskt och digitalt kulturutbud med bredd och spets. Vid året slut
bedöms målet vara uppnått.
Verksamhet
Verksamhetsnära förnyelsearbete som främjar förbättring
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet inte är helt uppfyllt men att de aktiviteter som har påbörjats bidrar till att målet kan uppfyllas på längre sikt. Bland annat görs många aktiviteter som bidrar till att öka
kunskapen om kommunernas kapacitet och behov.
Vid året slut bedöms målet inte vara helt uppnått då det handlar om relationer med andra aktörer och ett långsiktigt förtroendeskapande. Vid årets slut
förväntas åtgärder för en struktur finnas.
Ekonomi
Långsiktigt hållbar ekonomi
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppfyllt.
Verksamheterna förväntas ge ett plusresultat och insatser har gjorts för att
öka det regionala utvecklingskapitalet med mer EU-medel. Vid året slut
bedöms målet vara uppnått.
Effektiva processer
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppfyllt.
De aktiviteter som påbörjats förväntas bidra till att målet kan uppfyllas på
längre sikt. Bland annat förs kontinuerliga dialoger med Regionala kollektivtrafikmyndigheten, Länstrafiken och Norrtåg. Vid året slut bedöms målet
vara uppnått.
Ekonomiskt delårsresultat
Regionala utvecklingsnämndens resultat per april visar på ett underskott men
årets prognostiserade resultat bedöms visa ett positivt resultat.
Länstrafiken (moderbolaget) redovisar att underskottet för första tertialen till
största delen beror på minskade biljettintäkter. För regionens del utgör det ca
1,2 mnkr. För helåret är bolagets bedömning att underskottet för regionens

DOKUMENT-ID
ARBGRP757-2093665656-50, 1.0

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionala utvecklingsnämnden

Sida 13 (47)

andel blir ca 3,9 mnkr (en preliminär årsprognos om ca 1,45 mnkr lämnades
vid avstämningen i början av maj).
Nedläggningen av Bussgods beslutades efter 30 april (Länstrafikens styrelsemöte 2019-05-14), bedömningen är att Länstrafiken kommer att belastas
med ytterligare kostnader samt avvecklingskostnader som kommer belasta
kommunerna och regionen. Kostnaderna är att betrakta som en engångskostnad då det därefter inte uppstår fler underskott i Bussgods verksamhet.
Beslutsunderlag:
Delårsrapport regionala utvecklingsnämnden april 2019
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomidirektör
Regionala utvecklingsdirektör
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§ 72

Upphävande av fleråriga beslut om
verksamhetsbidrag
Dnr 00195-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att upphäva fleråriga beslut gällande
verksamhetsbidrag.
Reservation (S):
”Föreningar som för ett halvår år sen fick långsiktiga förutsättningar att planera sin verksamhet kan inte genom ett klubbslag få en modell som fungerat
tidigare indragen.
En utfasning av modellen vore klädsamt för att ge föreningar möjlighet att
planera sin verksamhet.”
Reservation (V):
”Många verksamheter som håller vår region levande drivs ideellt. Medlemmar satsar både tid och pengar i ett föreningsarbete som är till glädje för fler
än de direkt inblandade. Att söka bidrag från olika givare är ett sätt att få luft
under vingarna och kunna bedriva verksamhet. En ansökan, även för mindre
belopp, tar tid i anspråk att formulera och är osäker. Ända fram till det ögonblick föreningen beviljas eller nekas. För att underlätta både ansökningsförfarande och planering är därför fleråriga bidrag guld värda.
Västerpartiet är glada för att så många föreningar söker bidrag och tar sig tid
att redovisa sina verksamheter för regionen. Vi anser dock att de föreningar
som under 2018 och 2019 beviljats fleråriga bidrag ska få dessa, trots skrivningen i besluten om att en förändrad ekonomi för regionen kan ge förändring i beslutet. En gest till de 29 berörda föreningarna att regionen är en trovärdig samarbetspartner och att vi ser deras arbete som viktigt för regionens
utveckling.
Fleråriga bidrag ska sedan fortleva som möjlighet vid ansökan om lägre belopp.”
Reservation (SD):
Lage Hortlund reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Ärendets behandling vid sammanträdet
Helena Öhlund (S) och Kristina Nilsson (V) yrkar avslag.
Lage Hortlund (SD) yrkar att verksamhetsbidrag framöver beviljas för högst
ett år i taget medan redan beslutade fleråriga stöd avvecklas efterhand som
tiden för anslaget går ut.
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Ordförande finner att nämnden bifaller det liggande förslaget.

Yttrande till beslutsförslaget
I samband med den kommande ekonomiska översynen och att antalet organisationer som ansöker om verksamhetsbidrag ökar behövs en flexibilitet för
kommande verksamhetsbidrag. En återgång till ettårigt ansökningsförfarande
föreslås ske eftersom de ekonomiska villkor som ligger till grund för bidraget kan komma att förändras.

Sammanfattning
Regionala utvecklingsnämnden beslutade vid mötet 2019-04-23 §7 att återremittera ärendet med motiveringen att det i underlaget behöver framgå vilka
organisationer som berörs och vilken summa det handlar om. Berörda organisationer listas nedan i ärendet och summan för bidragen är 1 452 000 kr för
2020 och 80 000 kr för 2021.
Med anledning av ökat antal verksamhetsbidragsansökningar samt uppdraget
att beskriva konsekvenser för verksamheten vid minskade ekonomiska ramar
behövs ökad flexibilitet för att kunna anpassa verksamhetsbidragen till ökad
efterfrågan och eventuellt förändrade ekonomiska ramar. Inför kommande år
bör därför ett upphävande av fleråriga beslut om verksamhetsbidrag till kultur-, fritid-, folkbildning-, pensionär- och HSO-kompletterande organisationer genomföras.

Ärendet
Region Norrbotten vidarefördelar årligen verksamhetsbidrag till kultur-,
fritid-, folkbildning-, pensionär- och HSO-kompletterande organisationer.
Syftet med bidraget är att ge länsövergripande organisationer med kontinuerlig verksamhet i Norrbotten ett bidrag som del av ordinarie verksamhet.
Regionutvecklingsutskottet beslutade 20 december 2017 (§69) samt 18 december 2018 (§66) om fördelning av dessa verksamhetsbidrag där organisationer beviljades fleråriga beslut enlig förutbestämda beloppsnivåer.
Beviljat
belopp

Beslut, antal år

<100 tkr

Beviljas verksamhetsbidrag för 3 år, om inte annat anges i beslut

101-300 tkr

Beviljas verksamhetsbidrag för 2 år, om inte annat anges i beslut

>300 tkr

Beviljas verksamhetsbidrag för 1 år

Med bakgrund i detta har 29 av totalt 60 organisationer fleråriga beslut i
fördelningen av verksamhetsbidrag 2019. I de fleråriga besluten finns en
skrivning som säger att beslutet gäller under förutsättning ”att de ekonomiska villkor som ligger till grund för bidraget inte förändras.”
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Organisationerna som tidigare fått fleråriga beslut och som berörs av beslutet
är:
VERKSAMHETSBIDRAG - LÄNSÖVERGRIPANDE
ORGANISATIONER INOM KULTUR OCH FRITID
Sv Folkdansringen Övre Norrlands distrikt

5)

35,0

SVEROK Norrbotten

5)

70,0

Friluftsfrämjandet Norrbotten

4)

125,0

Norrbottens hemslöjdsförening

5)

40,0

Konstnärscentrum Nord

5)

20,0

Konstnärer i Norrbotten (KiN)

5)

45,0

SKR Norrbotten (Sveriges Konstföreningar Norrbotten)

5)

60,0

Bygdegårdarnas riksförbund

5)

25,0

Norrbottens hembygdsförbund

5)

100,0

Siknäsfortet

5)

30,0

Sveriges körförbund

5)

30,0

Norrbottens körsångarförbund

5)

63,0

SFRF (Sverige-Finska Riksförbundet)

5)

40,0

Jord

5)

90,0

Met Nuoret

3)

50,0

Sáminuorra - NY SÖKANDE 2019

3)

30,0

Skådebanan

5)

70,0

Folkets Hus och Parker Norrbottensdelen

5)

100,0

Teatercentrum

5)

50,0

ATR Amatörteatrarna

5)

90,0

Teater Mila

5)

100,0

Barnens rätt i samhället (BRIS, Nord)

5)

70,0

FAMY Norrbotten

5)

22,0

FMN – Föräldraföreningen mot narkotika

5)

32,0

Hjärtebarnsfonden Norr

5)

35,0

IOGT-NTO Norrbotten

5)

90,0

IOGT-NTO Norrbotten, Juniordistrikt

5)

30,0

Norrbottens Stamningsförening

5)

7,0

UNF Norrbotten

5)

28,0

VERKSAMHETSBIDRAG - LÄNSÖVERGRIPANDE
HSO-KOMPLETTERANDE ORGANISATIONER

3) Beslutet är 3-årigt och tilldelas organisationen för 2019-2021 års verksamhet, under förutsättning att de
ekonomiska villkor som ligger till grund för bidraget inte förändras
4) Beslutet som fattades 2018 är 2-årigt och tilldelas organisationen för 2018-2019 års verksamhet, under
förutsättning att de ekonomiska villkor som ligger till grund för bidraget inte förändras
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5) Beslutet som fattades 2018 är 3-årigt och tilldelas organisationen för 2018-2020 års verksamhet, under
förutsättning att de ekonomiska villkor som ligger till grund för bidraget inte förändras

Antalet organisationer som söker verksamhetsbidrag ökar årligen. Regionala
utvecklingsdirektören har av regionala utvecklingsnämnden fått i uppdrag att
beskriva konsekvenser för verksamheten vid minskade ekonomiska ramar.
Som en konsekvens av detta bör fleråriga beslut om verksamhetsbidrag upphävas.
En återgång till ettårigt ansökningsförfarande föreslås ske eftersom de ekonomiska villkor som ligger till grund för bidraget kan komma att förändras.
Beslutet innebär att berörda organisationer behöver ansöka på nytt för att få
bidrag för kommande år. Summan för fleråriga beslut 2020 är 1 452 000 kr
och 80 000 kr för 2021.

Beslutsunderlag:
Upphävande av fleråriga beslut om verksamhetsbidrag - bilaga Beslut RU
181218 § 66 Vidarefördelning av ramen för kulturstöd
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 73

Remissyttrande – Erbjudande att
redovisa Norrbottens prioriteringar
Dnr 00221-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslag

Sammanfattning
Region Norrbotten välkomnar regeringens erbjudande att redovisa prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet, inklusive sammanhållningspolitiken för Norrbotten.
Sammanhållningspolitiken och strukturfondsprogrammen är idag allt mer
integrerade i det regionala tillväxtarbetet och behov av samverkan och koordinering med olika nationella myndigheter har stärks som ett resultat av den
regionala tillväxtpolitiken. Strukturfonderna utgör mer än hälften av det
utvecklingskapital som finns i norra Sverige, kopplat till detta är även de
nationella medel som är betingande till medfinansiering.
OECD1 konstaterar att norra Sverige bidrar starkt till Sveriges och Europas
tillväxt, och har goda möjligheter att frigöra ytterligare potential om det kan
skapas bättre förutsättningar för innovation, fler satsningar på transport- och
digital infrastruktur, samt ökat samarbete över gränserna. Norra Sverige har
samtidigt särskilda utmaningar som gör regionerna sårbara, såsom stora avstånd, gles- och åldrande befolkning, liten kritisk massa, kallt klimat, samt
en konjunkturkänslig och naturresursbaserad ekonomi.
I EU-kommissionens rapport om investeringsprioriteringar i det europeiska
Arktis konstateras att norra Sverige har omfattande behov av investeringar
inom främst infrastruktur, både digital och transport, stöd för utveckling av
små- och medelstora företag inom platsberoende branscher såsom energi-,
bioekonomi, hållbar utvinning och förädling av naturresurser samt besöksnäring. För att förverkliga potentialen i det europeiska Arktis menar EUkommissionen att lokala- och regionala nivån behöver involveras ytterligare
i planering, genomförande och samordning av EU-programmen.
Vi har nu regioner i alla län med ett lagstadgat ansvar för att ta fram en regional utvecklingsstrategi för länet tillsammans med kommuner, näringsliv,
akademi och civilsamhället. Denna strategi bör vara utgångspunkt och styrande dokument för det samlade regionala utvecklingsarbetet som sker i
länen, oaktat vilken aktör som äger det formella ansvaret. Nedan anges tre

1

OECD Territorial Reviews Northern Sparsely Populated Areas
https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Policy-highlights-NSPA.pdf
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områden där behovet av ändrade förutsättningar återfinns. Dessa kan med
fördel adresseras i en statlig utredning av politikområdet.


Arbetet med strukturfonderna måste anpassas till den utveckling som
skett. Regionalfonden, Socialfonden och de delar i Landsbygdsprogrammet som rör generell landsbygdsutveckling måste tydligare samordnas och integreras med det regionala tillväxtarbetet för att stödja en
sammanhållen utveckling i regionerna.
 Det regionala komptensförsörjningsuppdraget behöver skrivas in i förordningen om regionalt tillväxtarbete, för att skapa långsiktigt hållbara
strukturer i länen. Regeringen behöver tydliggöra relevanta myndigheters samverkansuppdrag inom området samt skapa en tydligare nationell
samordning mellan myndigheter och departement, i syfte att skapa en
sammanhållen komptensförsörjningspolitik för Sverige.
 Landsbygdsutveckling är idag en del av det regionala utvecklingsuppdraget, då detta avser hela territoriet. Samtidigt återfinns de flesta verktyg för att göra insatser inom området hos statliga myndigheter. Ansvaret för landsbygdsutveckling bör integreras tydligare i det regionala utvecklingsuppdraget genom att verktyg för utvecklingsinsatser samlas
hos den regional utvecklingsansvarige aktören. Detta skapar förutsättningar för att bedriva en sammanhållen utvecklingspolitik som tar hänsyn till både stad och land, utefter respektive plats specifika förutsättningar.
För att underlätta för regeringen är remissyttrandet uppdelat enligt innehållet
för redovisningen och utgångspunkten är den av Regionfullmäktige i februari 2019 beslutade regionala utvecklingsstrategin - ”Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030”.
Beslutsunderlag:
Remissyttrande Erbjudande att redovisa prioriteringar avseende det framtida
regionala tillväxtarbetet, inklusive sammanhållningspolitiken för Norrbotten.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 74

Remiss: Betänkandet Privat initiativrätt
– Planintressentens medverkan vid
detaljplaneläggning (SOU 2019:9)
Dnr 00165-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslaget.

Sammanfattning
Översiktsplaneutredningen behandlar i sitt slutbetänkande (SOU 2019:9)
frågan om ”privat initiativrätt”. Med detta avser utredningen möjligheten för
enskilda planintressenter att ta initiativ till och medverka i kommunens arbete med att ta fram detaljplaner enligt plan- och bygglagen.
Utredningen anser att den initiativrätt som enskilda redan har i dag inte bör
utökas eller formaliseras ytterligare, bland annat med hänsyn till det så kallade kommunala planmonopolet. Enligt utredningen bör kommunen behålla
det övergripande ansvaret för planläggningen. Samtidigt menar utredningen
att planintressentens medverkan kan förtydligas och utvecklas. Enligt utredningen bör detta kunna leda till att tiden mellan ett positivt planbesked och
påbörjad planläggning kan användas mer effektivt.
Bland annat föreslår utredningen att kommunen i det så kallade planbeskedet
även ska ange vilket planeringsunderlag som kan behövas för att ta fram
detaljplanen. Det ger planintressenten möjlighet att ta fram de utredningar
och annat underlag som kan behövas, vilket bör leda till att planläggningen
kan ske snabbare. Utredningen föreslår också att det ska förtydligas i planoch bygglagen att även andra än kommunen, till exempel en enskild planintressent, får ta fram planeringsunderlag.
Enligt förslaget ska planintressenten även kunna begära att länsstyrelsen
yttrar sig över vilket planeringsunderlag som kan behövas. Länsstyrelsen ska
då uttala sig om vilket underlag som kan behövas för att kunna ta ställning
till hur planläggningen förhåller sig till exempelvis riksintressen, miljökvalitetsnormer och risken för olyckor eller översvämning. Därmed bör risken
minska för att planeringsunderlaget senare behöver kompletteras under detaljplaneprocessen.

Ärendet
Region Norrbotten ställer sig positiv till slutbetänkandet i sin helhet.
Då betänkandet främst berör handläggning av kommunala detaljplaner har
det ingen direkt påverkan på Region Norrbottens som regionalt utvecklingsansvarig. Regionen har valt att kommentera betänkandet utifrån sin roll som
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regionalt utvecklingsansvarig och hur betänkandet kan bidra till att uppfylla
intentionerna i den regionala utvecklingsstrategin för Norrbotten 2030 och
ökad tillväxt i länet.
Regionen ser positivt på att förslagen i betänkandet kan skapa kortare ledtider i planprocesser och öka kommunernas kapacitet att handlägga detaljplaner. För att möta länets bostadsbehov behöver Norrbotten bygga minst 1500
bostäder per år. Att möjliggöra effektivare planprocesser överensstämmer
väl med prioriterade insatsområden som Hög livskvalité i attraktiva livsmiljöer och effektmålet Attraktivt boende och närmiljö i den regionala utvecklingsstrategin för Norrbotten 2030 (RUS). Förslagen i betänkandet kan bidra
till tillväxt för företag i byggbranschen och hos företag som arbetar som
tekniska konsulter.
Region Norrbottens mer detaljerade synpunkter på betänkandet framgår i
yttrandet i bilagan.
Beslutsunderlag:
Remissyttrande
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 75

Remiss : Remittering av
slutbetänkandet Kamerabevakning i
kollektivtrafiken – ett enklare
förfarande (SOU 2019:8)
Dnr 00183-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslaget.

Sammanfattning
Kamerabevakning av tunnelbanevagnar och tunnelbanestationer omfattas
idag av ett undantag från tillståndsplikten, det så kallade tunnelbaneundantaget. I utredningens uppdrag har ingått att analysera om det bör införas ett
utökat undantag från tillståndsplikten för kamerabevakning av allmänna
transportmedel och på stationer. I uppdraget har även ingått att lämna de
författningsförslag som bedöms lämpliga. Utredningen föreslår att:







Undantag från tillståndsplikten ska gälla om bevakningen sker i brottsbekämpande syfte, i syfte att förhindra olyckor eller i ordningshållande
syfte.
Tillståndsplikten tas bort för bevakning i fordon som används i kollektivtrafik och för knutpunkter i kollektivtrafiken, som stationer, terminaler eller hållplatsområden för kollektivt resande på väg, järnväg, spårväg,
vatten eller i tunnelbana.
Tillståndsplikten tas även bort för bevakning av flygplatser.
Utredningen konstaterar att det, genom den nya europeiska dataskyddsregleringen, finns ett långtgående integritetsskydd oberoende av en tillståndsplikt. Någon kompletterande integritetsskyddande reglering föreslås därför inte.

Ärendet
Region Norrbotten ställer sig i huvudsak positiv till att kamerabevakning får
användas utan tillstånd, även i fordon som används i kollektivtrafik på väg,
järnväg, spårväg, vatten eller i tunnelbana. Regionen anser dock att det är
viktigt att den personliga integriteten i största möjliga mån bevaras samt att
säkerhet i IT-system kan upprätthållas i fråga om områden som bevakas via
kamera. Det bör säkerställas att till exempel dataskyddsförordningen kan
omhänderta skyddet. Region Norrbottens mer detaljerade synpunkter på
betänkandet framgår i yttrandet i bilagan.
Beslutsunderlag:
Remissyttrande
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Betänkandet SOU 2019:8 Region Norrbottens mer detaljerade synpunkter på
delbetänkandet framgår i yttrandet i bilagan.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 76

Yttrande över strategiska planen 20202022
Dnr 00244-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att
1. Ställa sig bakom förslaget till strategisk plan 2020-2022 i de delar den
berör regionala utvecklingsnämnden.
2. Regionala utvecklingsdirektören får i uppdrag att göra en översyn av de
region- och kommunägda bolagen tillsammans med kommunerna.
3. Regionala utvecklingsdirektören får i uppdrag att ta fram förslag till nya
riktlinjer för verksamhetsstöd inom kulturens ansvarsområde.
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter deltar ej i beslutet utan
har för avsikt att återkomma med egna förslag när regionstyrelsen behandlar
planen.

Ärendets behandling under sammanträdet
Lennart Thörnlund (S) yrkar att ett tillägg ska göras till första beslutspunkten: […] i de delar den berör regionala utvecklingsnämnden.
Ordföranden finner att regionala utvecklingsnämnden gett sitt bifall till tillläggsyrkandet.

Yttrande
Förslaget till strategisk plan för Region Norrbotten 2020-2022 ger nämnden
en inriktning för perioden 2020-2022. Planeringsförutsättningarna som beskrivs är tillräckliga för regionala utvecklingsnämnden. De handlar om att befolkningen behöver öka, kompetensförsörjning, klimatförändringar, breddat
näringsliv och tillgänglig infrastruktur.
Region Norrbotten behöver anpassa sin verksamhet till intäkterna. Det innebär att alla verksamheter behöver ställa om till minskade ramar. Bedömningen är att minskade ekonomiska ramar med 6 mnkr för 2020 inte försämrar
Norrbottens utvecklingskraft och länets intäktsprognoser på kort sikt.

Sammanfattning
Förslaget till strategisk plan ska hanteras av regionstyrelsen 4 juni. Den innehåller uppdrag till regionala utvecklingsnämnden och det är därför viktigt
att nämnden yttrar sig över liggande förslag till plan.

Ärendet
Ett förslag till strategisk plan för Region Norrbotten 2020-2022 har tagits
fram. Den regionala utvecklingsstrategin beskrivs som grunden för regionens
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gemensamma arbete med att utveckla länet tillsammans med många andra
aktörer.
De planeringsförutsättningar som beskrivs är tillräckliga för regionala utvecklingsnämnden. De handlar om att befolkningen behöver öka, kompetensförsörjning, klimatförändringar, breddat näringsliv och tillgänglig infrastruktur.
I förslag till strategisk plan minskas ramen för regional utveckling med 6
mnkr. Ramen fördelas av regionala utvecklingsnämnden under hösten.
Beslutsunderlag:
Förslag till strategisk plan 2020-2022.
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomidirektören
Regionala utvecklingsdirektören
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§ 77

Norrbottens innovationsstrategi
Dnr 00273-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att anta Norrbottens innovationsstrategi 2019-2030.

Yttrande till beslutsförslaget
Norrbottens innovationsstrategi är länets Smart specialiseringsstrategi. Syftet
med smart specialisering är att främja smart diversifiering med utgångspunkt
i tydliga nischer, för att stimulera utvecklingen av nya kunskapsområden.
Strategin ska vara ett verktyg för en hållbar och inkluderande utveckling och
tillväxt i Norrbotten. Målet är att säkerställa den framtida konkurrenskraften
i Norrbotten. Strategin ska bli en angelägenhet för alla viktiga aktörer i
Norrbotten som arbetar med innovation inom länets utpekade områden, men
även för aktörer i Sverige, Europa och globalt.
En bred dialog har resulterat i ett förslag till Norrbottens innovationsstrategi,
som lägger grunden för regionens arbete med hållbar regional utveckling.
Efter en remissrunda från januari till mars 2019, har 15 svar inkommit på
remissen. De har granskats och bidragit till en välstrukturerad regional utvecklingsstrategi.

Sammanfattning
Norrbottens innovationsstrategi (NIS) innehåller mål och långsiktiga prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet. Den har utarbetats i en bred samverkan med kommuner, länsstyrelse och andra berörda statliga myndigheter.
Även näringslivet och det civila samhällets organisationer i länet har medverkat i framtagningen.
Smart specialisering ska inte enbart ses som en strategi för att genomföra
regionala projekt. Handlingen ska också användas för att påverka den regionala och den nationella politiken och för att underlätta deltagande i andra
europadrivna program som till exempel regionalfondsprogrammen, interregionala program och sektorsprogram. Norrbottens innovationsstrategi ligger
till grund för prioriteringar av strategiska satsningar men också utformning
av kommande strukturfondsprogram.
Intresset och engagemanget har varit stort för att delta i dialogen om Norrbottens innovationsstrategi 2030, som är ett levande verktyg för alla som
gemensamt vill vara med och forma Norrbottens framtid. Region Norrbotten
kommer därför bjuda in till fortsatt bred dialog och samverkan för genomförandet i länet.
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Ärendet
Bakgrund
Uppdraget att utarbeta en regional forsknings- och innovationsstrategi för
smart specialisering gick till Länsstyrelsen i Norrbottens län 2015. 1 januari
2017 övergick uppdraget till Region Norrbotten genom ett riksdagsbeslut i
november 2016 som innebar att det regionala utvecklingsansvaret skulle
överföras från Länsstyrelsen i Norrbotten län till Region Norrbotten från och
med 1 januari 2017.
I arbetet med att identifiera Norrbottens fokusområden, som ligger till grund
för denna strategi, har i process och metod till stora delar utförts i linje med
EU-kommissionens guide till strategier för smart specialisering. En genusanalys av den föregående Norrbottens innovationsstrategi 2012–2020 är
också genomförd – detta för att ytterligare stärka jämställdhetsintegreringen i
denna strategi.
Strategin har tagits fram i bred samverkan. I uppdraget ingår även att ta fram
förslag på hur strategin ska genomföras, följas upp och revideras löpande.
Norrbottens innovationsstrategi ligger till grund för prioriteringar av strategiska satsningar men också utformning av kommande strukturfondsprogram
samt ör att underlätta deltagande i andra europadrivna program.
Process för framtagande
Underlaget till den nya regionala utvecklingsstrategin har förankrats löpande
i tillväxtberedningen och regionalt forum.
Norrbottens innovationsstrategi har upprättats utifrån analyser av de särskilda förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet.
Innehållet i Norrbottens innovationsstrategi har genom dialoger och workshops utarbetas i samverkan med berörda kommuner, länsstyrelse, andra berörda statliga myndigheter samt akademi, näringslivet och det civila samhällets organisationer i länet.
En remissversion av regional utvecklingsstrategi 2030 har tagits fram, och
varit på remiss från januari till mars 2019, 16 svar inkommit på remissen.
Dessa svar är inlämnade av Coompanion, EISCAT Scientific Association,
Industriellt utvecklingscentrum (IUC Norr), Malin Lindberg professor LTU,
Luleå tekniska universitet, Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbottens kommuner, Region Västerbotten, Enheten för förbättring och Förnyelse (Region
Norrbotten), Region Västernorrland, Sametinget, Social ekonomi övre Norrland, The Swedish Proving Ground Association, Vänsterpartiet och Tillväxtverkets nätverk för S3.
De har granskats noga och bidragit till en välstrukturerad regional utvecklingsstrategi.
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Genomförande
Intresset och engagemanget har varit stort för att delta i dialogen om den
Norrbottens innovationsstrategi 2030, som är ett verktyg för alla som gemensamt vill vara med och forma Norrbottens framtid.
Region Norrbotten svarar för årlig uppföljning av hur regionen utvecklas
utifrån angivna insatsområden, effektmål, indikatorer och förslag till åtgärder, resultatinriktat genomförande och uppföljningsdokument för strategin.
Bilagor:
Norrbottens innovationsstrategi (NIS)
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 78

Medfinansiering av projektet
Kompetensförsörjning i Norrbotten,
storhushåll och restaurang
Dnr 00267-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att
1. Projektet Kompetensförsörjning i Norrbotten, restaurang och storhushåll
beviljas finansiering med 1 258 400 kr.
2. 1 258 400 kr anvisas ur det statliga anslaget 1:1.
3. Region Norrbottens villkor för regionala projektstöd ska följas.
Protokollsanteckning, Kristina Nilsson (V):
”Norrbottningar KAN erbjudas orienteringskurs inom restaurant och storhushåll. Det vänsterpartiet läser i handlingarna är att projektet ska möjliggör
för ansökande kommuner 1. ha ekonomi behålla yrkeslärare trots svikande
elevunderlag och 2. låta dem tillsammans designa en ny trestegs storhushålls- och kockutbildningar som ska ske IRL och per distans, i skolbänk och
på arbetsplats under handledning.
Vänsterpartiet ser positivt på att behålla och utöka olika yrkeskompetenser
inom regionen. Ser det positivt med kommunalt samarbete för att utveckla
regionalt yrkesvux i allmänhet, och värva vuxna studerande till storköks- och
kockutbildning i synnerhet, genom att tillsammans skapa orienterings- och
specialiseringskurser. Vänsterpartiet ser fram emot att ta del av projektets
resultat i form av deltagare på nyskapad orienteringskurs och de olika specialiseringsutbildningarna.”

Yttrande till beslutsförslaget
Projektet ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin och det prioriterade området Flexibel och väl fungerande kompetensförsörjning. Projektet
ska öka och bredda utbudet av gymnasiala yrkesutbildningar för vuxna genom samverkan mellan flera mindre kommuner och utveckling av distansteknik. Ansökan har inkommit inom ramen för Region Norrbottens utlysning
inom kompetensförsörjning med målgrupp kommuner och stämmer väl
överens med utlysningens inriktning, bl.a. utökad samverkan mellan länets
kommuner inom utbildningsfrågor.

Sammanfattning
Projektet ska leda till en utveckling av regionalt yrkesvux i Norrbotten.
Lapplands kommunalförbund (LKF) och kommunerna Arvidsjaur och Älvsbyn ska medverka i projektet för att tillsammans se över hur man i samverkan kan ge utbildningar inom restaurang och storhushåll. Under projekttiden
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ska ett erfarenhetsutbyte ske mellan en av de deltagande kommunerna och
kommunalförbundets yrkeslärare och de ska tillsammans se över och delge
varandra det kursinnehåll och upplägg som tagits fram i respektive verksamhet. Projektet ska ta fram ett kursupplägg som gör det möjligt att elever från
alla deltagande kommuner får tillgång till en orienteringskurs med inriktning
mot restaurang och storhushåll. Projektet ska även se över möjligheterna
med att erbjuda fler yrkespaket inom restaurang och storhushåll. Det övergripande målet med projektet är att se över ett gemensamt upplägg av utbildningar och att hela eller delar av detta ska erbjudas i varje deltagande
kommun.

Ärendet
Bakgrund
I delregionen, och även i hela Norrbotten, finns ett uttalat behov hos arbetsgivare inom både offentlig och privat sektor av att kunna rekrytera ny arbetskraft inom storhushåll och restaurang. Flertalet arbetsgivare vittnar om
stora svårigheter vid tillsättning av utannonserade tjänster och få elever på
gymnasieskolan väljer idag att söka sig till Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Detta medför att det inte finns tillräckligt många personer som har
rätt kompetens för att kunna söka och få ett arbete inom yrkesområdet och
det finns därför ett behov att anordna motsvarande yrkesutbildning inom den
kommunala vuxenutbildningen. Lapplands kommunalförbund har gjort flertalet försök att anordna en gymnasial yrkesutbildning med inriktning mot
restaurang och storhushåll och lagt ut ett antal förfrågningar om upphandling
av utbildning men utan några större resultat. Det finns även svårigheter med
att rekrytera intresserade elever och man har därmed inte lyckats starta upp
någon utbildning trots stort intresse och engagemang från branschen. I samråd med arbetsgivare inom både kommunal och privat sektor har LKF tagit
fram en utbildningstrappa som består av en inledande orienteringskurs och
sedan två kortare yrkespaket med inriktning måltidsbiträde samt restaurangbiträde samt ett avslutande längre yrkespaket med inriktning kock.
Orienteringskursen är en bra start för de som är nyfikna på vad arbete inom
både restaurang och storhushåll kan innebära och ger även en god grund för
att kunna klara av enklare arbetsuppgifter inom yrket. Orienteringskursen är
en bra väg för att vuxna elever ska ha en möjlighet att göra väl avvägda studie- och yrkesval, men även ett bra redskap för att kunna rekrytera och locka
fler att se vilka möjligheter som finns med att utbilda sig inom yrkesområdet.
Fördelen med en utbildningstrappa och med att göra en uppdelning av längre
utbildningar i kortare yrkespaket är att det både finns en möjlighet att få
arbete direkt efter en kortare utbildningsinsats men att det sedan även går att
kombinera och bygga vidare på yrkespaketen måltidsbiträde och restaurangbiträde till den längre yrkesutbildningen till kock. När samma utbildning ges
till elever på olika orter är det viktigt att det finns stöd att få i varje enskild
kommun och en funktion som till exempel studiehandledare kan vara till stor
nytta för att säkra upp att eleverna får den hjälp de behöver och för att höja
kvaliteten på utbildningen.
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Syfte
Projektet vill undersöka möjligheterna att i samverkan mellan Lapplands
kommunalförbund och kommunerna Arvidsjaur och Älvsbyn ge en orienteringskurs inom restaurang och storhushåll med ett upplägg som tillåter att
elever från flera orter deltar, samt se över förslag på upplägg med övriga
yrkespaket inom den framtagna utbildningstrappan.
Målsättningen i projektet skulle innebära att fler arbetsgivare i länet kan få
tillgång till den så väl behövda kompetensen och att utbildningsanordnarna
kan få ett större elevunderlag och därmed större möjligheter att starta och
bedriva utbildningarna. Fler elever skulle även få chansen att utbilda sig
inom ett område där det råder stor brist på arbetskraft och där det finns goda
chanser att få arbete efter avslutad utbildning.
Genomförande
Projektet planeras pågå under tiden 2019-07-01-2020-12-31. Projektet ska
styras av en styrgrupp bestående av representanter från varje deltagande
kommun. Projektet drivs av kommunernas yrkeslärare.
Huvudaktiviteterna i projektet är erfarenhetsutbyte och samverkan omkring
planering av kursupplägg och genomförande av orienteringskursen inklusive
Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Aktiviteter inkluderar även planering och
erfarenhetsutbyte omkring studiehandledning samt genomförandet av en
slutkonferens.
Finansiering
Region Norrbotten föreslås bidra med finansiering från 1:1-anslaget med 50
procent av projektets totala kostnad. LKF, Älvsbyn och Arvidsjaur medfinansierar projektet med 50 procent av totala kostnaden.
Finansiär

Sökt belopp

Region Norrbotten (1:1 anslag)

1 258 400

LKF, Arvidsjaur, Älvsbyn

1 258 400

Total projektbudget

2 516 800

Förväntade resultat av projektet
Kommunerna får möjlighet till erfarenhetsutbyte och utveckling av kursupplägg, vilket möjliggör att elever från flera orter i Norrbotten kan erbjudas en
orienteringskurs inom restaurang och storhushåll. De kommuner som erbjuder utbildningar i egen regi får en ökad chans till ett större utbildningsutbud
och att behålla yrkeslärare i organisationen. Resultaten innefattar även samverkansinsatser inom digital- och distansundervisning, APL och studiehandledning.
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Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 79

Studie kring kapital för företag i
Norrbotten
Dnr 00257-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att
1. Projektet Stärkt analyskapacitet beviljas 500 000 kronor i medfinansiering.
2. Medlen anvisas ur 1:1 anslaget med 250 000 kronor samt egna regionala
projektmedel (ERP) med 250 000 kr.
3. Region Norrbottens villkor för regionala projektstöd ska följas.

Yttrande till beslutsförslaget
Det saknas kunskap om hur finansieringsmöjligheten för små och medelstora
företag ser ut, särskilt inom länet där det finns skäl att tro att det skiljer sig
åt. För att kunna prioritera rätt insatser för att stödja företagens utveckling
och därigenom öka länets tillväxt behövs kunskapsglappet fyllas. En jämlik
och tillgänglig kapitalmarknad är nödvändig för en utveckling i hela länet

Sammanfattning
Tillgång till kapital är en förutsättning för att företag ska växa. Därför är
kapitalförsörjning ett verktyg för att främja konkurrenskraftiga företag. Det
bidrar i förlängningen till fler jobb i hela Norrbotten.
Frågan om finansiering är mångfacetterad och regionala skillnader påverkar
företagens vardag. Företagen har behov av såväl finansiering som samhällelig infrastruktur som helhet, något som är mer utmanande i land än i stad.
Den omfattande regleringen av finanssektorn sedan finanskrisen 2008, i
kombination med samhällets ökade digitalisering, har förändrat utbudet av
finansiering från kommersiella banker. Detta påverkar företagen i regionen
genom ökat behov av att hitta flera finansiärer vid expansion. Till utmaningarna hör också att marknadsvärderingarna på rörelsefastigheter i området är
låga i förhållande till produktionskostnaderna, vilket leder till brist på säkerheter och svårigheter men en traditionell finansiering från banklån.

Ärendet
Bakgrund
Generellt finns två typer av kapital för finansiering av företagen: ägarkapital
och lånekapital. Ägarkapital finns i sin tur i två huvudsakliga former, som
eget kapital och som externt ägarkapital. Bland det externa ägarkapitalet kan
vi nämna olika investmentbolag, fondbolag, riskkapitalbolag, affärsänglar,
lokala fondbolag, etc. De flesta sådana aktörer är privata och bedrivs i vinstsyfte. Offentliga aktörer finns dock, såsom offentligägda riskkapitalfonder,
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fondbolag med offentliga ägarinslag samt lokala och regionala bolag med
halvoffentliga eller kooperativa inslag bland ägarna.
Syftet med offentligt ägarkapital är inte att göra en vinst, även om många
aktörer har detta som mål. Syftet är främst att komplettera det privata kapitalet för att täcka behovet av just ägarkapital för de fall där detta kapital är
det som efterfrågas eller där lånekapital inte är möjligt.
Ibland är gränsen heller inte knivskarp mellan ägarkapital och lånekapital.
Ett exempel är så kallade konvertibla lån, vilka är lån som kan omvandlas till
aktier om de inte återbetalas enligt plan, dvs. därigenom blir till ett ägarkapital
Syfte
Syftet är ta reda är ta reda på huruvida efterfrågan och utbud av kapital för
finansiering av mikro, små och medelstora företags (SMF) investeringar,
tillväxt och utveckling balanserar eller inte i Norrbotten
Målet är utöka kunskapen om hur behoven ser ut bland företagen.
Genomförande
Kartläggningen kommer att genomföras inom två olika arbetspaket.
Utbudsanalys av kapital behoven i SMF i Norrbotten. I kartläggningen av
utbudet avser Region Norrbotten att sammanställa vilken finansiering som
finns tillgängligt för företagen i regionen för att besvara huvudfrågeställningen: Hur ser utbudet av kapital för finansiering av SMF i regionen ut,
fördelat på olika typer av finansiella aktörer och olika typer av kapital?
Utredningen kommer att beskriva utbudet i tre olika delar av Norrbotten,
kust (Luleå, Piteå, Boden, Kalix och Älvsbyn), malmfälten (Gällivare och
Kiruna) och övriga Norrbotten som en enhet.
Efterfrågeanalys av kapitalbehoven i SMF i Norrbotten. Kartläggningen av
efterfrågan sker i tre led. Dels sammanställs tillgänlig data för att skapa
en bild av det upplevda kapitalbehovet. Därefter genomförs djupintervjuer med aktörer som företräder efterfrågesidan. Därefter görs ett urval
av företag i de olika kommunerna som utgör studien.
Finansiering
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Förväntade resultat av projektet
Projektet förväntas ge kunskapsunderlag över kapitalbehoven bland små och
medelstora företag, något som stärker Region Norrbottens uppdrag att driva
det regionala tillväxtarbetet.
Projektet kommer bidra till ett stärkt genomförande av det regionala tillväxtarbetet som bygger på en ökad förstålse för företagens förutsättningar när det
gäller kapitalbehov.
Dessutom skapas ökade förutsättningar för hållbara och effektiva vägval och
prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet.

Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 80

Medfinansiering av projekt VildaKidz
Gala 2019
Dnr 00236-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att:
1. Projektet VildaKidz Galan 2019 beviljas 100 000 kronor i finansiering
för kulturinslag.
2. Medel anvisas ur Kulturenhetens anslag för projektstöd.
3. Region Norrbottens villkor för regionala projektstöd ska följas.

Yttrande till beslutsförslaget
Alla barn och unga i Norrbotten ska ha tillgång till ett rikt kulturliv, med
möjlighet till egna upplevelser och skapade. Kultur ska vara en självklar del i
vardagen, i skolan och på fritiden, oavsett var en bor eller vem hen är. Vilda
Kidz gala med kulturinslag bidrar till att stärka Norrbottens professionella
kulturskapare och kulturliv. Detta ligger i linje med Kulturplan för Norrbotten 2018-2021 samt Regional utvecklingsstrategin (RUS).

Sammanfattning
Projektet syftar till att hylla barn och unga i Norrbotten som gjort någonting
snällt. Denna gala sprider VildaKidz föreningsbudskap att vara snäll. Galan
överskrider gränser och synliggör olika aspekter som ger våra unga framtidstro, god självkänsla och som skapar ett Norrbotten där man vill stanna, vara
delaktiga och bidra.

Ärendet
Bakgrund
VildaKidz beskriver sin förening som ”En allmännyttig ideell förening i
Norrbotten, dit ALLA barn är välkomna, behövande som icke behövande”.
Den startades 2015 av Anna och Stefan Karlsson i samband med att Rädda
Barnen publicerade sin årsrapport 2014. Enligt årsrapporten lever 8 procent
av barn i Norrbotten under svåra ekonomiska omständigheter.
Det första genomförandet av VildaKidz gala 2018, beskrivs som en succé av
initiativtagarna och en dag då VildaKidz hyllar Norrbotten och de fantastiska
barn och unga som finns här. 2016 blev VildaKidz utsedda till Årets Eldsjälar som vinnare av Svenska Hjältar 2017.
Syfte
VildaKidz ska genomföra en musikgala i Luleå med syfte att unga från hela
Norrbotten som gjort något snällt för någon annan lyfts fram och där unga
från länet får uppträda tillsammans med välkända artister från länet och lan-
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det. En jury, där barn och unga ingår väljer ut 14 nominerade, en från varje
kommun.
Denna gala sprider VildaKidz budskap så att fler unga hittar året runt aktiviteterna som alltid är kostnadsfria, hyllar snällhet, överskrider gränser och
synliggör olika aspekter som ger unga framtidstro, god självkänsla och som
skapar ett Norrbotten där man vill stanna, vara delaktiga och bidra.
Genomförande
Projekt VildaKidz Galan planeras i november 2019 i Luleå. VildaKidz
kommer att besöka alla 14 kommunerna där invånarna får nominera snälla
hjältar. Nomineringar kan även göras via deras sociala plattformar. En vinnare från varje kommun i Norrbotten väljs ut. På galadagen anordnas även
en utställningsmässa där kommuner och sponsorer har möjlighet att visa upp
sina smultronställen/kulturarv tillsammans med till exempel Kulturskolan,
Luleå Rytmik och Balett samt Röstcenters barnkör. Genom samarbete med
Länstrafiken i Norrbotten möjliggörs kostnadsfria transporter till och från
musikgalan. Musikgalan kommer även webbsändas vilket möjliggör spridning av eventet.
Finansiering
Projektperioden är 2019-07-01 - 2019-12-31. Total projektbudget 1 280 000.
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Finansiär

Söktbelopp

Region Norrbotten

500 000

Boden Kommun

20 000

Luleå Kommun

50 000

Arvidsjaur Kommun

5 000

Övertorneå Kommun

10 000

Kalix Kommun

10 000

Överkalix Kommun

5 000

Aftonbladet Svenska Hjältar

100 000

Sparbanken Nord

100 000

Coop Norrbotten

100 000

Länsförsäkringar Norrbotten

100 000

Egen insats

100 000

Roger Niemis bil

100 000

Clarion sense

20 000

Company Line

20 000

Länstrafiken Norrbotten

20 000
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Finansiär

Söktbelopp

Norrbottens Media

20 000

Total projektbudget

1 280 000

Föreningen VildaKidz ansöker om 500 tkr för löner till projektledare för
perioden 1/7 - 31/12 2019. Kostnader i ansökan för artister och teknik som
kopplar till riktlinjer gällande kulturstöd motsvarar Region Norrbottens förslag till beviljade belopp om 100 tkr
Förväntade resultat av projektet
VildaKidz Galan 2019 bidrar till att lyfta snällhet. Att lyfta snällhet är att
visa att olika är okej. Projektet förväntas ge barn och unga en chans att tro på
sig själv igen. Visa dem hur ont utanförskap gör, visa dem hur man kan göra
istället. Enligt projektansökan förväntas galan ge ringar på vattnet-effekter
av snällhet.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 81

Medfinansiering av projekt PACE BD
2019-2020
Dnr 00007-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att
1. Projektet Pace BD 2019-2020 beviljas 2 500 000 kronor i finansiering.
2. Medlen anvisas ur 1:1 anslaget med 2 500 000 kronor för 2019.

Yttrande till beslutsförslaget
I Norrbotten finns många kontaktytor mellan forskning och näringsliv. Dessa
kontakter är av stor betydelse för länets tillväxt och behöver därför utvecklas
ytterligare. Genom att samarbete mellan de olika forskningsmiljöerna och
näringslivet i regioner har Norrbotten förutsättningar att utveckla nya verksamheter och utveckla befintliga forsknings- och näringslivet därmed stärks
Norrbottens konkurrenskraft. Projektet är därför i linje med den Regionala
utvecklingsstrategin

Sammanfattning
För att möta processindustrins utmaningar krävs allt effektivare automatisering av processer, tekniker, rutiner, verksamheter men också allt bättre sätt
för att få dagens forskning och innovationsaktörer att samverka. Projektet
PACE handlar om att stärka regionens förutsättningar att möta de processindustriella utmaningarna med hjälp av digitalisering och samverkan, och därigenom skapa förutsättningar för en hållbar regional tillväxt.
Detta ska göras genom att stötta och knyta fler regionalt betydelsefulla aktörer till de regionala samverkansplattformar som byggts upp, inte minst runt
Process IT Innovations.

Ärendet
Bakgrund
2004 utsågs Process IT till en vinnare i Vinnovas utlysning av regionala
innovationssystem, vinnväxt. Det var startskottet på en 16-årig finansiering
från Vinnova som, tillsammans med en lika stor finansiering från industri
och andra offentliga parter, syftade till att utveckla och etablera ett regionalt
innovationssystem inriktat mot Informations och kommunikationsteknik
(IKT)-lösningar inom tyngre process- och verkstadsindustri. Process IT:s är
ett samverkanscentrum för process- och verkstadsindustrierna, universiteten
och IT- företagen inom framför allt Norrbotten och Västerbotten. Process IT
är motorn i ett regionalt innovationssystem, formerat som en centrumbildning vid Luleå Tekniska Universitet tillsammans med Umeå Universitet där,
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förutom dessa två organisationer, ett antal partners ingår. Sökt finansiering
rör de två sista åren på Vinnovas finansieringsperiod.
Dagens processindustri, och råvaruförädling, handlar om komplexa högteknologiska processer med en hög automationsgrad, där processer och tekniklösningar, utvecklade inom en stor mängd områden och av en stor mängd
aktörer, länkats samman och integrerats i förädlingskedjor.
Prognoser pekar på att denna utveckling kommer att fortsätta och att industrin behöver öka graden av automatisering och bli än mer effektiv för att nå
en långsiktigt hållbar produktion. Dessutom står dagens processindustri inför
globala utmaningar såsom global konkurrens, växande råvarubrist, ökande
krav på miljö- och energieffektiva lösningar och stora tekniksprång inom
bland annat inom digitaliseringsområdet.
Process IT redovisar sitt arbete årligen, exempel från 2017 års resultat är:







Nya produkter: 15
Nya tjänster: 4
Nya processer: 20
Nya prototyper: 86
Nya företag: 3
Nya patent: 1

Syfte
Projektet syftar till att stärka hållbar regional tillväxt ur, regionens förmåga
möta de globala utmaningar som regionens processindustriella näringar står
inför.
Övergripande syftar projektet PACE till att stärka regionen:


Regionens strategiska förmåga att möta de processindustriella utmaningarna.



Regionens samlade förmåga till långsiktig kompetensförsörjning.

Övergripande målet är att utveckla regionens förmåga att möta de globala
processindustriella utmaningar som dess näringar står inför. Bland konkreta
resultaten är att få med mer än 60 medverkande företag, varav minst 35 ska
vara små och medelstora företag, och 10 företag ska komma från inlandskommuner; Genomförande av minst 6-8 förstudier.

Projektets mål är att stärka, och leverera konkreta resultat från regionens
processindustriella samverkansplattform för:
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Förstärkning av innovations- och tillväxtsystemen på strategisk nivå.



Effektiviserad kompetensförsörjning både på strategisk och på operativ nivå.

Genomförande
Projektet har tre stycken arbetspaket
Arbetspaket 1 - För att stärka regionens samverkan på operativ nivå (med
särskilt fokus på energi- och miljöområdet)


Genomföra värdekedjeanalyser baserade på framväxande informations, kommunikationstekniken IKT-stöd inom skogsnäringen, mineralnäringen, energisektorn



Etablera nya regionala forskning och innovationsnätverk inom maskininlärning (maskininlärning är ett område inom datavetenskapen
som handlar om metoder för att få datorer att "lära" sig utifrån data
utan att datorerna har programmerats för just den uppgiften, området
angränsar till statistik, artificiell intelligens och mönsterigenkänning)
och energiområdet.



Genomföra branschöverskridande forskning, utveckling och innovations (FUI)-förstudier inom energi- och miljöområdet.



Stärk Norrbottens Forskning och innovationsprogram i samverkan
med våra industri- och universitetspartner.



Skapa samverkan med nya externa miljöer, nationellt och internationellt för att stötta såväl FUI-projekt som små företags export till en
större marknad.



Arbeta med affärsmodellering, främst hos små och medelstora företag, för att skapa bättre kunderbjudanden och tydligare kundvärden.

Arbetspaket 2 - För att stärka regionens samverkan på strategisk nivå:
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Identifiera och etablera organisation för hantering av regionens långsiktiga ledarskap inom forskning och innovation inom industriell IT.



Bidra till att etablera fungerande länsöverskridande klusterallianser
(kluster där företag, universitet samverkar med varandra kallas kluster. Oftast är kluster en geografiskt avgränsad miljö, företag inom
liknande branscher, samverkar, producerar en exempelvis en slutprodukt). Kluster startar ofta som företagsnätverk där det primära
syftet är att skapa gemensamma samarbetsområden eller plattformar
utifrån vilka man kan skapa kostnadsbesparingar såsom inköpssamverkan eller gemensam profilering. På sikt kan dock nätverket
komma att utveckla gemensamma produkter eller sälja in sig till nya

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionala utvecklingsnämnden

Sida 42 (47)

kunder och nya marknader. När företagen börjar skapa värden för
varandra börjar klustringen att ta form.


Stödja mindre kommuners utveckling inom områdena energi, miljö,
förnyelse, framtidstekniker och lokal kompetensförsörjning.



Etablera relationer till aktörer inom cybersäkerhet och bidra till att
säkerhetsmedvetandet höjs. Ökad digitalisering av produktion och
logistik samt hög aktivitet bland hackers kräver bättre cybersäkerhet.



Identifiera och etablera relationer till att aktörer inom t ex inom produktionsprocesser och underhåll.

Arbetspaket 3 - För att stärka den regionala processindustriella kompetensförsörjningen


Fler företag engagerade i nya kluster, Ökad jämställdhet Samverka
med och bistå i satsningar i skolor för att öka teknikintresse i tidig
ålder, främst hos flickor.



Fördjupa samarbetet med regionens olika teknikcollege.



Generellt utveckla former för att stötta teknikintressen på gymnasieoch grundskolenivå. Utveckla samarbete med aktörer som bedriver
relevant teknikutbildning/aktiviteter såsom additiv tillverkning t ex
MakerSpace och programmering för barn och ungdomar.



Skapa strukturer för effektivare samverkan med internationella och
samarbetspartners:
o

Länkar till Kina inom energi- och miljöområdet

o

Länkar till Brasilien inom gruvforskning

o

Klustersamverkan med parter inom Barents- och Östersjöområdet

Finansiering
Finansiär

Sökt belopp

Region Norrbotten (1:1 anslag)

2 500 000 kr

Piteå kommun

300 000 kr

Luleå kommun

700 000 kr

Privat kontantfinansiering

1 200 000 kr

Privata företag
Privat direktfinansiering

1 200 000 kr

Privata företag
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Finansiär

Sökt belopp

Total projektbudget

5 900 000 kr

Indikator
Antal aktiviteter som direkt syftar till att främja
klimat och energi
Antal förstudier
Deltagande företag, mixat ägande - antal
Nya företag, mixat ägande – antal
Nya kommersialiserade/implementerade produkter/tjänster/metoder – antal
Nya metoder, antal
aktiviteter som riktar sig till unga (18-30 år) –
antal
nya produkter/tjänster – antal

Förväntat resultat
2 st.
6 st.
60 st.
3 st.
30 st.
5 st.
1 st.
10 st.

Förväntade resultat av projektet
Projektet ser ett antal starka forskargrupper, nya små och medelstora samt
större bolag med god nivå på processindustriell IT- och automation som
vilket stärker deras konkurrenskraft internationellt. Projektägaren väntar sig
även en miljö där olika parter lärt sig samverka inom Forskning och utveckling, affärer både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Detta leder
som helhet till ett starkare näringsliv och mer forskare inom området.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 82

Projekt Scale up Norrbotten
Dnr 00248-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att
1. Projektet Medfinansiering av Scale-Up Norrbotten beviljas 3 600 000 kr
i medfinansiering.
2. Medlen anvisas ur 1:1 anslaget.
3. Region Norrbottens villkor för regionala projektstöd ska följas.

Yttrande till beslutsförslaget
Att stimulera näringslivets konkurrenskraft och sysselsättning genom anpassade affärsutvecklingsinsatser ligger i linje med den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) samt Norrbottens innovationsstrategi (NIS). Genomförandet
kommer särskilt att beakta Norrbottens geografiska förutsättningar och därmed möjliggöra för företag i hela länet att tillgodogöra sig stöttning i en
stark tillväxt.

Sammanfattning
Projektet syftar till att underlätta tillväxt för små och medelstora företag i
Region Norrbotten som har lämnat start-up fasen och har en fungerande
affärsmodell. De har ambitionen att växa men upplever att de stagnerat i sin
utveckling och behöver extern hjälp för att utvecklas. Målgrupp är företag i
hela regionen som har haft en bevisad stabil tillväxt i minst 3 år. Förankring
finns hos företag och näringslivskontor genom ett tjogotal letter of support.
Ekosystemet för tillväxtföretag i Norrbotten kompletteras med ett program
som stöttar företag i stark tillväxt, något som ska komma hela länet till godo.

Ärendet
Bakgrund
Många startup företag har svårt att utvecklas bortom den position som de
etablerat efter ett fåtal år. Ofta når de en platå där de etablerat sin affärsmodell efter att ha genomgått en period av stark tillväxt. Där riskerar många
bolag att stagnera i sin utveckling. Ägare och medarbetare förmår inte ta de
steg som krävs gällande förändringar i verksamheten som en expansion
skulle innebära. En oförmåga som i vissa fall kan härledas till bristande kunskap. Denna problematik är något som uppmärksammats både nationellt och
internationellt. Efter dialog bland annat med LTU Business, Invest in Norrbotten , ABI samt Luleå Näringsliv är vi medvetna om att detta även är giltigt för Region Norrbotten.

DOKUMENT-ID
ARBGRP757-2093665656-50, 1.0

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionala utvecklingsnämnden

Sida 45 (47)

Flera initiativ har tagits på internationell samt nationell nivå för att finna sätt
att hjälpa företag att ta nästa steg i sin utveckling och inleda en scaleup fas.
Främst med anledning av den gynnsamma effekten det har på tillväxt och
sysselsättning. Både offentliga och privata aktörer har initierat och lanserat
olika initiativ för att nå tillväxt för företag i det nämnda segmentet. Ofta har
detta skett i form av ett program innehållande möjligheter för företag att få
tillgång till expertis, coachning samt utbildning syftande till ett lyft av deras
kompetens. Därtill har ofta även nätverk etablerats för att skapa ekosystem
av privata och offentliga aktörer som tillsammans kan skapa önskad tillväxt.
Ur ett regionalt perspektiv så har de långa geografiska avstånden varit en
faktor som ofta försvårat ekonomisk utveckling i Norrbotten. Detta är något
som delvis kan adresseras genom en optimal användning av digitala verktyg.
En ökad regional digitalisering har även positiva effekter utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Genom att erbjuda företagare i regionen, med scale-up ambitioner, tillgång till ett nätverk där information och utbildning kan erbjudas
digitalt och resurser kan utnyttjas effektivare får vi en mer hållbar tillväxt.
Syfte
Syftet är att etablera ett bestående program som stödjer ett regionalt ekosystem och nätverk av små och medelstora företag i regionen.
Genomförande
Projektet kan delas in i tre huvudsakliga delar. I första fasen ligger fokus på
att finna den absolut bästa metoden och ramverket för att skapa ett väl fungerande scale-up program. Detta sker genom att studera befintliga och framgångsrika scale-up program och se vad som kan vara applicerbart i ett regionalt perspektiv.
I den påföljande andra fasen intensifieras kontakten med regionala aktörer
och programmets struktur, innehåll och medverkande fastställs. Hur innehållet ser ut blir klart efter en mer ingående genomlysning av de behov som de
lokala bolagen har. I denna fas testas metod och material på de företag som
vill ta del av ett scale-up program.
I den avslutande fasen lanseras programmet i regionen. Här testas den affärsmodell som vi tror kan vara en långsiktig lösning. Preliminärt så ser vi en
affärsmodell med finansiering från tre håll där de deltagande företagen betalar en avgift, privata aktörer som ser ett värde av deltagande bidrar med ekonomiska medel eller via tillsättandet av kompetens och resurser. Slutligen
kan en viss offentlig finansiering via kommun också att behövas för att få till
ett livskraftigt program och nätverk.
Finansiering
Luleå Science Park söker finansiering från 1:1 medlen med 3 600 000 . Projektets totala budget är 7 200 000kr och projekttiden är 2019-01-02 – 202112-31
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Finansiär

Sökt belopp

Region Norrbotten (1:1 medel)

3 600 000

Luleå Science Park

3 600 000

Total projektbudget

Förväntade resultat av projektet
Målet är att få ett antal företag att växa och uppnå sina expansionsmål och
därmed bidra till en ökad tillväxt och därigenom ökad sysselsättning i regionen.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 83

Övriga frågor
Ärendet
Kristina Nilsson (V) uppmärksammar nämnden om ett Rysk-Kinesiskt naturgasprojekt på Jamalhalvön i ryska Sibirien. Projektet stöttas av den
svenska myndigheten Exportkreditnämnden och samspelar inte med Norrbottens politiska plattform för Arktis från 2017.
Anna Lindberg kommer att lyfta frågan vid nästa möte om Arktis som äger
rum i början av juni.
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