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§ 114

Val av protokolljusterare
Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att utse Nils-Olov Lindfors (C) till
att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

DOKUMENT-ID
ARBGRP757-2093665656-58, 1.0

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionala utvecklingsnämnden 5 november 2019

Sida 5 (33)

§ 115

Fastställande av slutlig
föredragningslista
Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan.
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§ 116

Information: Energikontor Norr AB
Ärendet
Katarina Delsing, VD, informerar nämnden om företagets verksamhet. Energikontor Norr AB ägs gemensamt av Region Norrbotten och länets 14 kommuner.
Energikontor Norr AB arbetar med att stödja företag och offentlig verksamhet med energieffektivisering, förnybar energi, transporter, hållbarhet och
strategiskt energi- och klimatarbetet.
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§ 117

Information: Företagsstöd
Ärendet
Elisabet Johansson Englund går igenom en sammanställning av företagsstöd
under perioden 2019-01-01 – 2019-08-31. Nämnden informeras om hur stödet fördelats mellan sektorer, kommuner och utifrån företagsledares kön,
sysselsättningseffekter, särskilda satsningar.
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§ 118

Information: Redovisning av uppdraget
meänkieli institution
Ärendet
Kristina Nilsson, kulturchef, informerar nämnden om arbetet med uppdraget
Meänkieli kulturinstitution och hur avdelningen har arbetat med uppdraget
under perioden 2018-2019.
Nämnden får även information om vilka utvecklingsinsatser som finns i
Kulturplan för Norrbotten 2018-2021, fördelningen av bidragsmedel till
nationella minoriteter.
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§ 119

Information: Utredning av
kapitalförsörjningsstrukturen i
Norrbotten
Ärendet
David Sundström delger nämnden information om den utredning som regionen beställt av Oxford Research om kapitalförsörjningsstrukturen i länet.
Nämnden har beretts möjlighet att ta del av utredningen i sin helhet.
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§ 120

Delgivningar och avrapporteringar till
regionala utvecklingsnämnden 201911-05
Dnr 00683-2019

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

Ärendet
Rapport från genomförda möte
 Nationellt politikerforum inklusive förmöte SKL 10-11 oktober: Deltagare Nils-Olov Lindfors (C) och Helena Öhlund (S).
 Conference of maritime and peripheral regions (CPMR) Generalförsamling 17-18 oktober: Nils-Olov Lindfors (C)
 Genomförda kommunbesök Kalix, Gällivare, Jokkmokk, Älvsbyn: Tomas Vedestig (SJVP) och Nils-Olov Lindfors (C)
Kommande händelser
 Två av EU-parlamentets utskott (ENVI och ITRE) anordnar ett skogsseminarium 22 november 2019 och regionråd Nils-Olov Lindfors (C) är
inbjuden som talare.
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§ 121

Delegationsbeslut anmälda till
regionala utvecklingsnämnden 201911-05
Dnr 00611-2019

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

Ärendet
Följande delegationsbeslut redovisas:
Avdelningen för regional utveckling
 Delegationsbeslut regionala projektstöd, september 2019
Regionala utvecklingsnämndens ordförande
 Yttrande över Utrikesdepartementets utredning för ett effektivt offentligt
främjande av utländska investeringar (UD 2018:01), dnr 00586-2019
Utredningen har gjort en översyn av det offentliga investeringsfrämjandet i Sverige och analyserat och lämnat förslag på hur berörda myndigheter och andra offentliga aktörer kan involveras för en samordnad rapportering av hinder för utländska direktinvesteringar. Det föreslås bland
annat en tydlig målformulering, ansvarsfördelning och samverkan mellan aktörer, att det ska antas en investeringsfrämjande strategi som en
del av den fortsatta exportstrategin, identifiera prioriterade branscher,
tydliggöra Team Sweden Invests framtida inriktning, en nationell samordnare, förstärkt arbete med långsiktigt strategiskt viktiga investeringar för Sverige (eng. High Potential Investments [HPI]). Utredningen ser
även potential i att intensifiera nyttjandet av en rad aktörer inom investeringsfrämjandet som exempelvis utlandsmyndigheter i prioriterade
länder, handelssekreterare hos Business Sweden samt honorärkonsuler.
De föreslår också basanslag från staten motsvarande en heltidstjänst
per region, som villkoras mot en lika stor finansiering från respektive
region samt att Business Sweden tilldelas ökade resurser för ytterligare
en heltidstjänst dedikerad till det regionala investeringsfrämjandet. Region Norrbotten är övervägande positiv till förslagen.
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§ 122

Val förrättade av regionala
utvecklingsnämnden 2019-11-05
Dnr 00635-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att utse Elisabeth Lindberg (S) till
ny ledamot i Kulturberedningen.

Ärendet
Helena Öhlund (S) har den 29 september meddelat sin avsägelse av uppdraget som ledamot i kulturberedningen.
Socialdemokraterna nominerar Elisabeth Lindberg (S) till ny ledamot i kulturberedningen.

Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
Elisabeth Lindberg
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§ 123

Regionala utvecklingsdirektörens
rapport 2019-11-05
Dnr 00612-2019

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

Ärendet
Regionala utvecklingsdirektörens rapport enligt bilaga.
Bilaga:
Regionala utvecklingsdirektörens rapport 2019-11-05
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§ 124

Justering av Länstransportplan 20182029 Norrbottens län
Dnr 00619-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att:
1. Länstransportplanen för Norrbottens län 2018-2029 ligger fast med sina
prioriteringar men med en tidsförskjutning av planerade åtgärder och
potter för bidrag.
2. Föreslagen justering av länstransportplanen inte är att anse som en väsentlig avvikelse enligt 11 § förordning (1997:263) om länsplaner för
regional infrastruktur.

Yttrande till beslutsförslaget
Region Norrbotten bedömer att en justering av länstransportplanen är befogad mot bakgrund att väg 97 är en viktig pendlingssträcka med stora brister i
trafiksäkerhet och där åtgärderna skulle få stor effekt för säkerheten. Även
åtgärderna på väg 373 har stor trafiksäkerhetshöjande effekt. Det är därför
mycket angeläget att dessa åtgärder utförs så snabbt som möjligt. En utebliven mötesseparering kommer medföra hastighetssänkning till 80 km/h enligt
Trafikverkets hastighetsöversyn kopplat till trafikmängd och vägens standard.

Sammanfattning
Ärendet avser tidsförskjutningar av åtgärder för hantering av ekonomiska
medel i länstransportplanen då genomförandet av åtgärder för mötesseparering på väg 97 kommer att kosta betydligt mer än de medel som avsatts för
ändamålet i planen. Justeringar avseende tidsförskjutningar arbetas in i
kommande revidering av länstransportplanen.

Ärendet
Bakgrund
Som regionalt utvecklingsansvarig ska Region Norrbotten upprätta och fastställa en länstransportplan. Länstransportplanen är en del i den långsiktiga
statliga planeringen av infrastruktur som omfattar 12-åriga planer där nuvarande plan omfattar perioden 2018-2029. Åtgärder på det statliga regionala
vägnätet hanteras inom ramen för länstransportplanen, medan åtgärder på det
statliga nationella vägnätet (framförallt europavägar) hanteras inom ramen
för den nationella planen för transportinfrastruktur. Kommunerna ansvarar
för det kommunala vägnätet.
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Regionfullmäktige fastställde 21-22 november 2018 (§130, dnr 3440-2017)
Norrbottens länstransportplan för perioden 2018-2029. I planen fastslås att
Trafikverket ska genomföra följande åtgärder:
2018-2021
Fas 1: Genomförande

2022-2025
Fas 2: Utredning/projektering

2026-2029
Fas 3: Studier/brister

Väg 97, SunderbynSävast

Väg 750 GC
Buddbyn-Svartbjörsbyn

Timmerleden Piteå

Norrbotniabanan (planering)

Väg 99 GC passage
Ikano-Björka

Trimning effektivisering
Gällivare

Väg 373,
Vitsand- Svensbyn

Väg 95 genom Arjeplog
passager

Väg 509 Öjebyn Grans
kollektivtrafik

Väg 588 GC-väg
Åbergstorp- Sävast,
(klart)

Väg 616 GC-väg Gäddvik

Väg 95, Stråkanalys

Väg 94 GC-väg
Älvsbyn-Korsträsk

Väg 365 Kollektivtrafik
Hedenbrovägen, Boden

Väg 580 GC-väg Måttsund

Klart, medel från nationell
plan
Väg 99 GC - väg genom
Hedenäset (klart)

Väg 99/ Kirunavägen korsning Pajala

Väg 97 genom Boden

Väg 616
Cirkulationsplats Gäddvik

Väg 94/ Järnvägsgatan korsning Arvidsjaur

Väg 588/Slipvägen korsning Boden

Väg 94 GC-väg AlvikSelet komplettering

Väg 94 Alvik korsningar/passager

Väg 796 Överkalix

Väg 506/505 Timmerleden/Havsbadsvägen

Väg 94 genom Älvsbyn

Väg 546 & 943.01 genom
Lillpite
E4 till Luleå Airport
Väg 374 ÖjebynArnemark
Väg 830/ Kullenvägen
Gällivare
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Objekten i planperiodens första fas, 2018-2022, har en planeringsmognad
som medger ett genomförande. Mötessepareringsåtgärder på väg 97 och väg
373 är objekt som funnits med i planprocessen under flera tidigare perioder
och omfattar 41 procent av planens medel under nuvarande period. Vägplaner för båda projekten är fastställda och utförandet är planerat till 20202023, det vill säga de är klara för byggstart. Vägplaner är även fastställda för
projekten väg 94 gång- och cykelväg Älvsbyn- Korsträsk samt väg 616 cirkulationsplats Gäddvik. Åtgärder med överenskommen samfinansiering
genomförs enligt verksamhetsplanen.
För projekt väg 97 Sunderbyn – Sävast har Trafikverket upphandlat entreprenör och konstaterar att det planerade arbetet kommer att kosta nästan 50
procent mer än de medel som avsatts för ändamålet i länstransportplanen. Då
planens totala omfattning är liten får de ökade kostnaderna konsekvenser för
planens genomförande under planperioden. För att hantera överskridandet
mot beslutad ekonomisk ram senareläggs aktuella objekt i planens andra och
tredje fas, 2022-2025 samt 2026-2029, inklusive potter för statlig medfinansiering. Från och med 2028 återupptas arbetet med objekten samt utbetalning
av statlig medfinansiering.
Motiv till justering
Norrbotten är det län som har högst dödlighet på väg utifrån antalet invånare.
Mötesseparering är en effektiv men kostsam åtgärd som ofta föreslås på mer
trafikerade sträckor. Aktuella sträckor för mötesseparering är pendlingssträckor och sträckan väg 97 tillhör en av landets 100 farligaste vägar. Det är
därför mycket angeläget att dessa åtgärder utförs så snabbt som möjligt. En
utebliven mötesseparering kommer medföra hastighetssänkning till 80 km/h
enligt Trafikverkets hastighetsöversyn kopplat till trafikmängd och vägens
standard.
De två namngivna åtgärderna för mötesseparering har beviljats bidrag från
Nationell plan för infrastruktur med 35 procent av produktionskostnaden
under perioden 2019-2022. Ambitionen att påbörja och genomföra utförandet av mötesseparering så fort som möjligt är därför angeläget för att minska
konsekvenserna av överskridande mot ramen.
Fastställda vägplaner har en giltighetstid på fem år efter att beslutet vunnit
laga kraft. De åtgärder där fastställda planer är beslutade föreslås därför genomföras enligt planen då senareläggning innebär extra kostnader för ny
hantering av fastställelse.
Från och med 2028 kan utbetalning av statlig medfinansiering till kommunala vägnätet, kollektivtrafik samt enskilda vägar återupptas och det blir
möjligt att återuppta gång- och cykelåtgärder samt trafiksäkerhetsåtgärder
längs statlig väg.
Dessa planer revideras vanligtvis vart fjärde år och i samband med kommande revidering av länstransportplanen arbetas justeringarna in. Regering-
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en har ännu inte kommit med uppdrag om att ta fram länstransportplan för
kommande planperiod.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 125

Vidarefördelning av kulturstöd 2020
Dnr 00599-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att vidarefördelningen av kulturstöd
2020 godkänns i enlighet med bilagan.

Ärendets behandling under sammanträdet
Lage Hortlund (SD) yrkar att VildaKidz beviljas ett verksamhetsbidrag på
500 000 kr och Konstmuseum i Norr ett bidrag på 6 100 000 kr för 2020.
Helena Öhlund (S) yrkar att inte genomföra föreslagna minskningar av bidragen för enskilda föreningar som sökt bidrag för 2020 och att finansiering
ska ske genom regionens riktade insatser och/eller från projektmedlen.
Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att regionala
utvecklingsnämnden bifaller det liggande förslaget.
Reservationer
Helena Öhlund (S): Vidhåller vårt tidigare ställningstagande. Majoritetens
och SD:s beslut är en besparing som slår hårt mot kultur och föreningsliv.

Yttrande till beslutsförslaget
Region Norrbotten arbetar i enlighet med kulturplan för Norrbotten, regional
utvecklingsstrategi och Norrbottens folkhälsostrategi. Gemensamt för Region Norrbottens samtliga kulturstöd är att de bidrar till ett attraktivt Norrbotten där både besökare och länsinvånare i alla åldrar ges kulturupplevelser,
rik fritid och bättre hälsa.
Kulturstöden säkerställer även framgent god kulturell infrastruktur och bidrar till regional kulturutveckling genom att värna kulturinstitutioner och
kulturorganisationer med statliga anslag inom och utanför kultursamverkansmodellen, samt ett antal prioriterade områden kopplat till det kulturpolitiska positionspappret som antagits av de fyra norrlänens för området ansvariga politiska nämnder.

Sammanfattning
Regionala utvecklingsnämnden har i uppdrag att vidarefördela kulturstöd
2020. Den totala ramen för kultur, 122 448,2 tkr, godkändes vid Regionala
utvecklingsnämnden 2019-09-30. Ramen för kulturstöd 2020 uppgår till
67 036,9 tkr och omfattar områdena verksamhetsbidrag, projektstöd och
stipendier. Inom områdena verksamhetsbidrag och projektstöd verkställs den
effektivisering som beslutades av Regionala utvecklingsnämnden 2019-0930. Detaljerad vidarefördelning och effektivisering beskrivs i den bilaga som
tillika utgör ärendets beslutsunderlag.
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Ärendet
Den totala ekonomiska ramen för kultur 2020 beslutades av Regionala utvecklingsnämnden 2019-09-30. Effektiviseringen för 2020 på kulturenhetens
verksamhet om totalt 1,8 miljoner kronor fördelades på institutioner, kulturfrämjande verksamhet samt kulturstöd (verksamhetsbidrag, projektstöd och
stipendier) i samma beslut.
Ramen för kulturstöd 2020 uppgår till 67 036,9 tkr och omfattar verksamhetsbidrag, projektstöd och stipendier.
Effektiviseringen av kulturstöd 2020 om totalt 67 036,9 tkr verkställs fördelat på verksamhetsbidrag och projektstöd.
I vidarefördelningen av kulturstöd 2020 har verksamhetsbidragen till Norrbottens kulturinstitutioner, folkbildning, kulturorganisationer med fokus på
nationella minoriteter och urfolket samernas språk och kultur, kulturorganisationer med fokus på arrangörsstärkande insatser, kulturorganisationer som
infrastrukturellt stärker det professionella dansområdet samt Norrbottens
stipendier inom kultur och idrott prioriterats. Även projektstöden riktade till
Norrbottens fria kulturliv och professionella kulturskapare prioriteras. Prioriteringarna går i linje med ”Kulturpolitiskt positionspapper - Kultur i Norr”
som antogs av Regionala utvecklingsnämnden 2019-09-30 där gemensam
kulturpolitisk vilja för de fyra norrlänen lyfts fram.
Av totalt 66 organisationer som ansökt om verksamhetsbidrag 2020 har tre
beviljats uppräkning utifrån 2019 års beviljade verksamhetsbidrag med
sammanlagt 597,0 tkr, varav två omfattas av samverkansavtal med kommuner. Den tredje är en infrastrukturell förstärkning av dansområdet, där organisationen ingår i ansökan till Statens Kulturråd om att ingå i kultursamverkansmodellen från och med 2020. Övriga 23 prioriterade organisationer har
beviljats verksamhetsbidrag i paritet med 2019 års beslut.
För resterande 27 organisationer har en effektivisering om totalt 625,0 tkr
fördelats.
Då sex organisationer inte ansökt om verksamhetsbidrag 2020 samt en organisation ej föreslås få beviljat verksamhetsbidrag, skapas möjlighet att bevilja fem av totalt elva nya sökande ett initialt verksamhetsbidrag om 30
tkr/organisation. Av de nya sökande har kulturorganisationer med fokus på
nationella minoriteter och urfolket samernas språk och kultur, kulturorganisationer med fokus på arrangörsstärkande insatser, kulturorganisationer som
infrastrukturellt stärker det professionella bildkonst- och teaterområdet prioriteras. Prioriteringen går i linje med ”Kulturpolitiskt positionspapper - Kultur i Norr” som antogs av Regionala utvecklingsnämnden 2019-09-30.
Sju organisationer föreslås avslag på sökt verksamhetsbidrag utifrån att de
inte uppfyller generella och/eller specifika villkor för kulturenhetens verksamhetsbidrag. Dessa villkor antogs av Regionala utvecklingsnämnden
2019-09-30. Ytterligare grund för avslag är att sökande organisationers verk-
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samheter inte omfattas av kulturstödens verkansområde eller att den sökande
organisationen lämnat bristfälliga underlag i ansökan och/eller vid uppföljning. Avslagen är även en konsekvens av verkställandet av effektivisering
fördelat på verksamhetsbidrag.
Dessa sju organisationer är Northern Susatinable Futures, Teaterföreningen
Bröt, SVEROK Norrbotten, Kalix 4 H, Akiv Ungdom, VildaKidz och
ABCD Budokai.
Den kvarvarande effektivisering om totalt 500 tkr har fördelats inom projektstöden, där stödformen "Kultur för barn och ungas hälsa" från och med
2020 integreras i projektstöd.
I för ärendet bifogat beslutsunderlag redovisas detaljerad vidarefördelning
och effektivisering av Region Norrbottens kulturstöd 2020.
Beslutsunderlag:
Vidarefördelning av kulturstöd 2020
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 126

Ansökan om statligt anslag till regional
kulturverksamhet 2020 inom ramen för
kultursamverkansmodellen
Dnr 00600-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att:
1. Ansöka om en uppräkning av 2019 års anslag för 2020 från Statens Kulturråd enligt en generell pris- och löneomräkning.
2. Ansöka om en utökning för etableringen av Dansinitiativets verksamhet
om 400 000 kronor från Statens Kulturråd.
3. Beslutet tas med omedelbar justering.

Yttrande till beslutsförslaget
Kulturutvecklingen är stark i Norrbotten. För att fortsätta den goda utvecklingen av kulturverksamheterna i Norrbotten behövs en uppräkning av de
statliga anslagen enligt en generell pris- och löneomräkning.
Etableringen av en regional verksamhet inom rörelsebaserad scenkonst i
Luleå har varit en viktig infrastrukturell förstärkning av dans- och cirkusutvecklingen i Norrbotten. Region Norrbotten tar tillsammans med Luleå
kommun ett stort ansvar för Dansinitiativet. Ett statligt anslag skulle bidra
till att säkerställa att verksamheten får en bra start vilket är av betydelse för
hela regionen.

Sammanfattning
Region Norrbotten äskar om utökade statliga medel inom ramen för kultursamverkansmodellen från Statens Kulturråd med Kulturplan för Norrbotten
2018-2021 och uppföljning av dess utvecklingsinsatser som grund. Regionen
ansöker om en generell uppräkning av 2019 års anslag för 2020 samt en
utökning om 400 000 kronor för Dansinitiativet med verksamhetsbas i Luleå
och med ett länsuppdrag i hela Norrbotten.

Ärendet
Kulturplan för Norrbotten 2018-2021 är utgångspunkt för den kulturpolitik
och det kulturarbete som bedrivs i regionen. Planen som fastställdes av regionfullmäktige november 2017, samspelar med Region Norrbottens övriga
styrande dokument såsom Regional utvecklingsstrategi och Regionala utvecklingsnämndens plan. Kulturplanen är en del av den nationella kultursamverkansmodellen och styrs av förordningen (2010:2012) om fördelning
av statsbidrag till regional kulturverksamhet.
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Inför årets ansökan om statliga anslag för 2020 inom ramen för kultursamverkansmodellen har Regionen Norrbotten summerat utvecklingen som skett
2019 och prioriteringarna inför 2020 enligt bilaga. Fokus är områdena kopplat till samverkansmodellen och särskilt för de verksamheter som har del av
de statliga medlen, d.v.s. Norrbottensteatern och Riksteatern Norrbotten,
Regionbibliotek Norrbotten och Resurscentrum för Litteratur, Norrbottensmusiken, Norrbottens museum, Norrbottens Föreningsarkiv, Dans i Nord
och länsdanskonsulent, Länskonsthall Havremagasinet, Resurscentrumför
Konst och länskonstkonsulent, länshemslöjdskonsulent, strateg Nationella
minoriteter, Filmresurscentrum Filmpool Nord, Norrlands nätverk för musikteater och dans samt Konstmuseet i Norr. För att kunna leva upp till kulturplanen och dess prioriteringar äskar Region Norrbotten om en generell uppräkning av 2019 års anslag för 2020.
Därutöver äskar Region Norrbotten också om en permanent ökning av statsbidragen om 400 000 kronor för att stärka det i Norrbotten svaga infrastrukturella dansområdet. Dansinitiativet med verksamhetsbas i Luleå och med ett
länsuppdrag i hela Norrbotten som genom Luleå kommun fått ett starkt
kommunalt stöd och också uppmärksammats genom stöd från Riksteatern.
Verksamhetens inriktning kommer att ha stor betydelse för hela regionen, i
Barentsområdet med Norrbotten och Luleå som kärna.
Verksamheten vid Dansinitiativet håller hög kvalitet och har redan rönt nationell uppmärksamhet. Den möter ett ackumulerat behov av infrastrukturell
förstärkning inom den rörelsebaserade scenkonsten i Norrbotten.
I för ärendet bifogat beslutsunderlag redovisas regional kulturutveckling i
Norrbotten 2019 och 2020.
Beslutsunderlag:
Regional kulturutveckling i Norrbotten 2019 och 2020
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör

DOKUMENT-ID
ARBGRP757-2093665656-58, 1.0

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionala utvecklingsnämnden 5 november 2019

Sida 23 (33)

§ 127

Förslag på ny dokumentstruktur för
genomförande av regional
utvecklingsstrategi
Dnr 00643-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att anta förslaget på ny process och
dokumentstruktur.

Ärendets behandling under sammanträdet
Reservationer:
Helena Öhlund (S): Vi ser risker med denna nya process och dokumentstruktur. En genomlysning och tydligare presentation är önskvärt.
Anna Kumpula Kostet (V) biträder socialdemokraternas reservation.

Yttrande till beslutsförslaget
Vid genomförande av de aktiviteter som beskrivs i den Regionala utvecklingsstrategin och i ansträngningarna att nå visionen om Sveriges mest välkomnande och nyskapande län behövs en väl utvecklad och djupgående
samverkan mellan alla aktörer i länet som vill bidra. En sådan stor volym av
aktörer som ska dra åt samma håll behöver också gemensamt utforma strategier och/eller utvecklingsplaner. Ett sådant arbete bedrivs bäst av de aktörer
som besitter både kunskap och förtroende inom sina områden. Region Norrbotten vill skapa förutsättningar för att alla utvecklingsaktörer ska kunna
bidra till regional utveckling.

Sammanfattning
Upprättat förslag beskriver behovet av en ny dokumentsstruktur för att genomföra den Regionala Utvecklingsstrategin för Norrbottens län (RUS).
RUS har i genomförande ett behov av att tydliggöra insatser inom alla insatsområden.
Den struktur som föreslås skapar förutsättningar för att utvecklingsaktörer
ska kunna ta och ge ansvar för utveckling av Norrbotten. Samtidigt kan Region Norrbotten ta sitt ansvar att samordna utvecklingsinsatser och skapa en
gemensam samsyn på prioriteringar och insatser genom att ta positioner som
gynnar olika aktörers förmåga att utvecklas och att samverka. Förslaget
skapar också förutsättningar att en sådan samordning, eller orkestrering, kan
genomföras utan att öka antalet anställda i Region Norrbottens egna organisation.
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Ärendet
Bakgrund
Syftet med upprättat förslag är att beskriva behovet av en ny dokumentsstruktur för att genomföra den Regionala Utvecklingsstrategin för Norrbottens län (RUS). RUS har i genomförande ett behov av att tydliggöra insatser
inom alla insatsområden. Vad gäller området ”Smarta, hållbara innovationer
och entreprenörskap” har en strategi utarbetats och antagits.

I uppdraget från riksdagen till regionerna i Sverige, lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar, tydliggörs att Region Norrbotten ska utarbeta och
fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförande av strategin (5.1)
Norrbotten har en historia om att låta flertalet organisationer delta i regional
utveckling, det gynnar mångfald och innovationskraft. Ett sådant förhållande
kräver dock en tydlig spelidé. Därför är frågan om gemensamt utformade
utvecklingsplaner avgörande för samordningen av länet.
Det finns en förväntning på Regionen att upprätta eller revidera ett antal
strategier som ligger till grund för den regionala utvecklingen. Exempel på
dessa är:


Regionala besöksnäringsstrategin (RBS), revidering



Norrbottens skärgårdsstrategi, revidering



Gruv och mineralstrategi, revidering



Utvecklingsplan för testnäringen, upprätta



Datacenterstrategi för Norrbottens län, revidera



Nära mat, livsmedelsstrategi, revidering

Region Norrbotten har inte kunskap eller kapacitet att genomföra dessa revideringar utan att behöva göra stora avkall på kvalité. Utifrån ett regionalt
utvecklingsansvar behövs dock en samordning av utvecklingsarbetet inom
ovanstående exempel och inom flera områden. Det behövs en mer rationell
hantering av samordningen av regionens utvecklingskraft, utan att minska på
ambitionerna. I utvecklingsarbetet är det viktigt att låta särintressen råda då
man ska fokusera på ett särskilt område, utan att Region Norrbotten för den
skull prioriterat ett särintresse framför ett annat. En sådan prioritering ska i
sådana fall ske genom en analys av helheten, inte av särintresset.
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Förslaget
Med nedanstående förslag minskas arbetsbördan och behovet av Regionens
företrädarskap i alla de processer som behöver löpa parallellt, samtidigt som
den politiska nivåns delaktighet och mandat inte förbises. Förslaget innebär
också en ordning i hur aktörer ska betrakta de handlingsplaner/strategier/utvecklingsplaner som utvecklas i länet. Det kräver också ett
aktivt deltagande från branscher om en plan ska upprättas, vilket i sig skapar
goda förutsättningar för ett genomförande.
Nedan beskrivs en tänkt process i kronologisk ordning.
Region Norrbotten delger uppdraget att utveckla en strategi eller utvecklingsplan för ett avgränsat område till aktör som anses samla relevanta aktörers synpunkter och som har en avgörande betydelse för genomförandet av
strategin. Region Norrbotten kan också besluta om att medfinansiera en sådan process. Ett sådant uppdrag ska tydligt bidra till genomförandet av RUS
och i det fall det är relevant Norrbottens innovationsstrategi (NIS)
Utvald aktör arbetar med relevanta aktörer fram en plan med tydligt mål och
aktiviteter för att uppnå uppsatt mål. Mål och aktiviteter ska vila på en analys som beskriver regionens förutsättningar inom området. Arbetet ska vila
på en transperens och förankringsprocess där alla sakägare erbjuds möjlighet
att delta. Företrädare för Region Norrbotten ska säkerställa insyn i processen
genom exempelvis deltagande i styrgrupp.
Region Norrbotten tar sedan åter processen där en position förbereds med ett
huvudsakligt innehåll som beskriver områdets koppling till RUS och de mål
som aktörerna arbetat fram. Positionen går sedan ut på remiss till kommuner
och andra regionala utvecklingsaktörer. En remissamanställning upprättas
och utgör bilaga till Regionala utvecklingsnämndens beslut om att anta eller
förkasta positionen.
Vid ett antagande publiceras positionen på Region Norrbottens hemsida.
Vid Regionala utvecklingsnämndens beslut om att anta positionen kan också
beslutet kompletteras på vilket sätt Regionala utvecklingsnämndens plan ska
kompletteras kopplat till eventuella insatser som Regionen förväntas genomföra samt att därtill ge i uppdrag till Regional utvecklingsdirektör att revidera
relevanta anvisningar för hantering av exempelvis företagsstöd.

Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 128

Finansiering av projektet nära vård och
omsorg på nya sätt
Dnr 00620-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att:
1. Projektet Nära vård och omsorg på nya sätt beviljas 675 328 kronor i
finansiering.
2. Medlen anvisas ur 1:1 anslaget.
3. Region Norrbottens villkor för regionala projektstöd ska följas.
4. Projektet ska kunna redovisa hur man har jobbat med samverkan med
Luleå tekniska universitet och med näringslivet.

Ärendets behandling under sammanträdet
Tomas Vedestig (SJVP) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.
Anders Josefsson (M) tjänstgör som ordförande under nämndens behandling
av ärendet.

Yttrande till beslutsförslaget
Projektet syftar till att hitta nya integrerade och samskapande tjänster för den
del av befolkningen som har de största behoven och som tar stora resurser i
anspråk. Genom projektet skapas en bättre och tryggare vård och omsorg för
målgruppen samtidigt som det bidrar till ett hållbart samhälle och ett attraktivare län att bo och verka i. Projektet ligger i linje med den Regionala utvecklingsstrategins förslag på åtgärder inom folkhälsa, hälsa och vård. Insatserna stämmer även överens med målbilden- jag får en god och samordnad
vård, i Region Norrbottens strategi Vägen till framtidens hälsa och vård
2035.

Sammanfattning
Region Norrbotten ska i projektet undersöka förutsättningarna för att skapa
nya mobila och digitala arbetssätt runt om i länet, för att bättre tillgodose
behov av vård och omsorg för de mest sjuka och sköra patienterna/brukarna
med komplexa vård- och omsorgsbehov.

Ärendet
Bakgrund
I Västra Götaland har ett framgångsrikt förändringsarbete genomförts för en
bättre vård och omsorg för personer med de mest komplexa behoven där
mobila team varit i fokus. I Norrbotten finns möjlighet att använda Västra
Götalandsmodellen som utgångspunkt i det egna förändringsarbetet, där
länets förutsättningar med långa avstånd, glesbefolkade bygder och mins-
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kande befolkning kommer vägas in. Mobila och digitala vård- och omsorgslösningar blir centrala, exempelvis blir förstärkta hemsjukvårdsteam, palliativa team och andra sjukhusanslutna team något som kommer bedömas och
utvecklas utifrån de förutsättningar som finns inom länet.
Projektets målgrupp är den del i befolkningen i Norrbotten som har de mest
komplexa vård och omsorgsbehoven. Det kan handla om multisjuka och
kroniker med instabilt hälsoläge men det kan även innefatta andra patient/
brukargrupper.
Syfte
Projektets syfte är att skapa nya mobila och digitala arbetssätt i länet, både i
stad och glesbygd, för att bättre tillgodose behov av vård och omsorg för de
mest sjuka och sköra patienterna/brukarna med komplexa vård- och omsorgsbehov.
Genomförande
Projektet ska undersöka vad som skulle kunna vara bra vård och omsorgslösningar i Norrbotten. Olika metoder ska testas och eventuellt införande ska
förberedas. I projektet kommer lokala koordinatorer från närsjukvården att
engageras och en koordinator från Norrbottens kommuner kommer att arbeta
i projektet. Ett processtöd med erfarenheter från förändringsarbetet i Västra
Götaland kommer att finnas tillgänglig. Konferenser för lärande och spridning till olika intressenter ska genomföras.
Finansiering
Utvecklingsavdelningen på Region Norrbotten söker 675 328 kronor. Projektets totala budget är 1 350 688 kronor och projekttiden är 12 april 2019
till 31 januari 2020.
Finansiär

Sökt belopp

Region Norrbotten (1:1)

675 328 kr

Region Norrbotten (Nationella överenskommelsen)

596 800 kr

Kommunförbundet Norrbotten

78 560 kr

Total projektbudget

1 350 688 kr

Förväntade resultat av projektet
Patienter/brukare i de områden där nya arbetssätt börjar tillämpas förväntas
bli nöjdare med vården och omsorgen som helhet än innan. Andra effekter är
minskat antal vårddagar inom specialistvård samt övrig vård, färre akutbesök, liksom färre återinläggningar. Dessa effekter har, i andra deltar av landet där detta testats, visat sig ske omedelbart. Kommunerna förvänts relativt
snabbt också märka av reducerade behov av korttidsplatser.
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Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 129

Finansiering av projektet
Programmering och start av ny
programperiod 2021-2027
Dnr 00621-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att:
1. Projektet programmering och start av ny programperiod 2021-2027 beviljas finansiering med 7 200 tkr.
2. Medel anvisas ur anslag 1:1 med 3 600 tkr och ur ERP med 3 600 tkr.
3. Region Norrbottens villkor för regionala projektstöd ska följas.

Yttrande till beslutsförslaget
Projektet ska genom ett sammanhållet programmeringsarbete resultera i
välformulerade och välförankrade hållbarhetsintegrerade program som utgår
från regionens styrkor, utmaningar och önskvärda prioriterade insatser. Projektet förväntas ge förutsättningar för tillväxtskapande projekt under nästa
programperiod 2021-2027. Detta kommer att vara ett viktigt instrument för
att förverkliga den regionala utvecklingsstrategin och visionen, Norrbotten
Sveriges mest välkomnande och nytänkande län.

Sammanfattning
Som regionalt utvecklingsansvarig aktör har Region Norrbotten ansvar att
genomföra programmeringsarbete för kommande Strukturfondsperiod 20212027. Projektet har till syfte att leda, samordna och genomföra detta arbete.

Ärendet
Bakgrund
En ny strukturfondsperiod 2021-2027 är i antågande, samtidigt som innevarande period 2014-2020 ska slutföras. Erfarenheter, analyser och lärande ska
tillvaratas och utgöra en viktig byggsten för kommande strukturfondsprogram.
Strukturfonderna omfattar drygt en tredjedel av EU:s budget och är ett viktigt instrument för att nå målet tillväxt och sysselsättning i alla Europas regioner. Under innevarande period omfattade strukturfonderna drygt 3 miljarder kronor.
Programmeringsarbetet omfattar ett antal fonder. Vilka fonder och storleken
på uppdragen är ännu inte helt klart. Det är klart att Region Norrbottens
uppdrag gäller regionalfonden och socialfonden. Programmeringen av dessa
två fonder genomförs i samarbete med Region Västerbotten och under se-
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nare delen av 2019 förväntas regeringen fatta beslut om vilken av regionerna
som blir samordnande part.
Angående de territoriella programmen och programskrivningen i dessa förväntas regeringen fatta beslut under 2020. Det största arbetet är framför allt
inom Interreg Nord men sannolikt kommer även personer att involveras i
programmeringen av Baltic Sea Region, Northern Periphery and Arctic samt
Kolarctic CBC.
Då det gäller landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet är det
ännu oklart om det blir Region Norrbotten som får uppdraget.
Mål
Projektets mål är att utföra ett sammanhållet programmeringsarbete som
skapar förutsättningar för projekt under nästa programperiod som omdanar
och utvecklar Norrbotten så att visionen för Regional utvecklingsstrategi
Norrbotten 2030 kan uppnås.
Genomförande
Regionalt utvecklingsansvariga ansvarar för programmeringen därmed säkras att regionala styrdokument får ett tydligare genomslag. Det är sedan projektägarna som genomför programmen. Projektets målgrupp är således aktörer som har för avsikt att söka finansiering från EU:s strukturfonder. Regionalt forum kommer att involveras som kontinuerlig advisory board. Styrgruppens sammansättning kommer att utredas tidigt i projektets genomförande.
Projektets volym är dels beräknat på genomförandet för sju år sedan, dels i
dialog med andra regionalt utvecklingsansvariga i norra Sverige.
Projektets huvudaktiviteter är:







Programskrivning
Ta fram analyser
Genomföra dialoger och möten med olika grupperingar som på olika
sätt är relevanta för programskrivningen,
Samordning med programskrivning hos andra aktörer
Förankra framtaget program
Uppstart av program, information och service till sökande

Finansiering
Total budget är 7 200 tkr och projekttiden 1 december 2019 till 31 december
2021.
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Region Norrbotten (1:1)

3 600 tkr

Region Norrbotten (ERP)

3 600 tkr

Total projektbudget

7 200 tkr
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Förväntade resultat av projektet
Projektet förväntas resultera i:


Välformulerade och välförankrade operativa program och regionala
handlingsplaner.
 Synergier mellan programmen och fonderna
 Hög kvalitet på projektansökningarna
 Välfungerande berednings- och beslutsprocesser
Detta kan förväntas leda till att programperioden ska kunna starta på ett bra
sätt med bra stöd, projektriggning och information till stödsökande.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 130

Remissyttrande Moderna
tillståndsprocesser för elnät (SOU
2019:30)
Dnr 00366-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att:
1. Begära ytterligare anstånd att inkomma med Region Norrbottens yttrande.
2. För det fall att ytterligare anstånd ej medges ska bilagt yttrande översändas till infrastrukturdepartementet.
3. Beslutet tas med omedelbar justering.

Ärendets behandling under sammanträdet
Nils-Olov Lindfors (C) yrkar om att begära ytterligare anstånd för nämndens
behandling av ärendet, om detta ej går att utverka ska bilagt förslag till yttrande skickas till departementet.

Sammanfattning
Utredningens uppdrag har varit att se över regelverket för nätkoncessioner så
att det inte skapar osäkerhet eller sätter upp onödiga hinder för energiaktörer,
samtidigt som övriga samhällsintressen ska skyddas. Utredningen lämnar
förslag som moderniserar, förenklar och förbättrar elnätsregelverket, beakta
elnätets betydelse som grundläggande infrastruktur, och ser till att förslag
samverkar med andra förslag som lagts och läggs. Därigenom bidrar utredningen till att möjliggöra omställningen till förnybar elproduktion. Elnätet är
en grundläggande infrastruktur i vårt samhälle. Ett robust elnät är även en
viktig beståndsdel för Sveriges krisberedskap och totalförsvarets behov.
Utredningen fokuserar på fyra teman: koncessionsplikt och undantag från
koncessionsplikt, en mer miljöbalkslik prövning och rättskraft, samredovisning av elnät och en studie av om nätnivåerna bör ändras. En konsekvensanalys har tagits fram för de författningsförslag som utredningen presenterar.
Region Norrbotten tillstyrker förslaget till moderna tillståndsprocesser för
elnät och vill betona elnätens betydelse för etablering och utveckling av elintensiva näringar som är viktiga för Norrbotten och norra Sverige. Regelverket för nätkoncessioner behöver vara utformat för att inte skapa osäkerhet
eller utgöra onödiga hinder för energiaktörer och samhällsintressen. Utredningen beaktar elnätets betydelse som grundläggande infrastruktur och skapar förutsättningar för en omställning till förnybar elproduktion. Det är dock
viktigt att frågan om att utveckla undan tag regleras av politik. Regionen är
kritisk till förslaget att linjekoncessioner som idag är i kraft kan förbjudas.

DOKUMENT-ID
ARBGRP757-2093665656-58, 1.0

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionala utvecklingsnämnden 5 november 2019

Sida 33 (33)

En sänkning av regionnätets spänningsnivå för att uppnå en snabbare utbyggnad skapa förutsättningar för utveckling av elnätet i urbana miljöer men
inte i områden där industriutveckling är den största drivkraften för ökat behov av nätkapacitet, som i exempelvis Norrbotten. För att hantera markkonflikten och problemet med många sakägare i linjekoncessioner behöver
Lantmäteriet resurser för att hantera och delta i processen.
Beslutsunderlag:
Remissyttrande Moderna tillståndsprocesser elnät
Protokollsutdrag skickas till:
i.remissvar@regeringskansliet.se
Regionala utvecklingsdirektören
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