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§ 131

Val av protokolljusterare
Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att utse Lennart Thörnlund (S) att
jämte ordföranden justera dagens protokoll.
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§ 132

Fastställande av slutlig
föredragningslista
Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan.
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§ 133

Delgivningar och avrapporteringar till
regionala utvecklingsnämnden 201912-12
Dnr 00723-2019

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

Ärendet





Kommunbesök i Boden, Överkalix och Piteå
Active forest management in Sweden and its role in contributing to the
EU 2015 climate target 21-22 november i Bryssel
Arctic Futures Symposium 25 november 2019 i Bryssel
Miljöstrategidagarna 6-7 november 2019

Beslutsunderlag
Anteckningar Miljöstrategidagarna 6-7 november 2019
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§ 134

Delegationsbeslut anmälda till
regionala utvecklingsnämnden 201912-12
Dnr 00695-2019

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

Ärendet
Följande delegationsbeslut redovisas:
Avdelningen för regional utveckling
 Delegationsbeslut regionala projektstöd, oktober 2019
 Delegationsbeslut kulturstöd, 190827 - 191113
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§ 135

Regionala utvecklingsdirektörens
rapport 2019-12-12
Dnr 00691-2019

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

Ärendet
Regionala utvecklingsdirektörens rapport enligt bilaga.
Bilaga:
Regionala utvecklingsdirektörens rapport 2019-12-12
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§ 136

Förslag till ägardirektiv till
regiondelägda bolag år 2020
Dnr 00711-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden fastställer att
1. Till årsstämman för BD Pop AB föreslå bifogat ägardirektiv för verksamhetsåret 2020.
2. Till årsstämman för Investeringar i Norrbotten AB föreslå bifogat ägardirektiv för verksamhetsåret 2020.
3. Till årsstämman för Filmpool Nord AB föreslå bifogat ägardirektiv för
verksamhetsåret 2020.
4. Till årsstämman för IT Norrbotten AB föreslå bifogat ägardirektiv för
verksamhetsåret 2020.
5. Till årsstämman för Energikontor Norr AB föreslå bifogat ägardirektiv
för verksamhetsåret 2020.

Yttrande till beslutsförslaget
De regiondelägda bolagen utgör en viktig resurs för regionens utvecklingsarbete och regionens samröre med den kommunala nivån. Bolagens nuvarande ägardirektiv har verkat under lite drygt ett år och då förändrades dem
relativt mycket. För att säkerställa långsiktig trygghet i bolagens verksamhetsutveckling föreslås därför små förändringar.

Ärendet
Efter initiala diskussioner med Norrbottens kommuner och verksamhetsledning i bolagen föreslås ägardirektiven för samtliga bolag på beredningsstadiet vara oförändrade från föregående år, så när på en mindre namnjustering
kopplat till regionala utvecklingsstrategin. Anledningen till detta är att såväl
verksamhet som ägare vill låta den förändring som infördes för 1,5 år sedan
ska ges möjlighet att verka ytterligare ett verksamhetsår innan utvärdering
genomförs.
Beslutsunderlag:
Förslag ägardirektiv Energikontor Norr 2020
Förslag ägardirektiv IT Norrbotten 2020
Förslag ägardirektiv BD Pop 2020
Förslag ägardirektiv Filmpool Nord 2020
Förslag ägardirektiv Investeringar i Norrbotten 2020
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 137

Antagande av Almi Företagspartner
Nord ABs ägaranvisningar år 2020
Dnr 00712-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att anta ägaranvisning och målbilaga
för Almi Företagspartner Nord AB 2020.

Yttrande till beslutsförslaget
Almi Företagspartner Nord AB bidrar till behovet hos regionens näringsliv
av god rådgivning och finansiering för tillväxt i regionens näringsliv. Bolaget driver en verksamhet som på uppdrag av regionen som granskas och
utvärderas löpande i en dialog med regionen. Det är positivt med aktiv dialog mellan parterna för att åstadkomma en avvägning mellan nationella och
regionala prioriteringar.

Ärendets behandling under sammanträdet
Hans Strandberg (M) lämnar sammanträdet under ärendets behandling på
grund av jäv.
Lage Hortlund (SD) föreslår en ändring om att stryka meningarna om särskilt fokus på kvinnor och personer med utländsk bakgrund i ägaranvisningen och dess bilaga.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Lage Hortlunds ändring under proposition och finner att
nämnden avslår ändringen.
Ordföranden ställer det liggande förslaget under proposition och finner att
nämnden bifaller förslaget.

Ärendet
Ägarrepresentanter (Region Norrbotten, Region Västerbotten och Almi Företagspartner AB) har gemensamt diskuterat fram en revidering av ägaranvisningen bilagd i denna handling. Anvisningen är förändrad i ett stycke,
kopplat till Almi Nords deltagande i exportsamverkan på sidan 2.
Den föreslagna finansieringsöverenskommelsen är oförändrad och utgör för
Region Norrbotten 5 934 757 kronor, vilket är samma summa som fastställts
i vidareförädlingen av regionfullmäktiges anslag i Regionala utvecklingsnämnden den 30 september 2019.
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Beslutsunderlag:
Almi Nord anvisning efter ÄD 2019 ff för beslut
Målbilaga regionala anvisningar
Almi Nord anslag 2020 för beslut
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 138

Garantiinstrument för norra Sverige
Dnr 00713-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att ge regionala utvecklingsdirektören i uppdrag att i regionala utvecklingsnämndens plan 2021-2023 inarbeta
att verka för en högre kompetens och en starkare samverkan mellan främjandeaktörerna över hela länet i frågor kring kapitalförsörjning samt att tacka
nej till fortsatt deltagande i utformning av ett nytt garantiinstrument för norra
Sverige.

Yttrande till beslutsförslaget
Tillgången till extern finansiering för företag i länen ligger i nivå med hur
det ser ut i Sverige i stort. Däremot finns det vissa variationer inom länet när
det gäller möjligheter att tillgå traditionell bankfinansiering. Detta tycks i
dagsläget kompenseras väl av offentliga marknadskompletterande instrument. Tillgång till extern finansiering upplevs generellt som ett betydligt
mindre problem i jämförelse med exempelvis tillgång till kompetens. Kompetensbristen, som både företag och systemaktörer vittnar om, har även en
indirekt påverkan på företagens förmåga att tillgå extern finansiering, då
denna påverkan kvalitén på bolagen som söker finansiering.
Vidare lyfter aktörerna i regionen att företagens förmåga och kompetens att
få extern finansiering är varierande och problematisk på sina håll. Detta gäller både i vilken utsträckning företagen kan tillhandahålla säkerhet för traditionella banklån, men också deras kompetens att driva och växa företag i
stort, och kompetens att arbeta med extern finansiering i synnerhet. Här efterfrågar aktörerna kompletterande insatser för att stärka företagande- och
finansieringskompetensen bland regionens företag.

Sammanfattning
De fyra nordligaste regionerna (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland
och Jämtland/Härjedalen) har undersökt möjligheterna att upprätta ett garantiinstrument för de fyra nordligaste regionerna tillsammans med Europeiska
Investeringsfonden. Detta för att förbättra tillgången till finansiering för
företag i regionerna. Arbetet har primärt genomförts dels genom en intensiv
dialog med Europeiska investeringsfonden och de samverkande regionerna.
Därutöver har Region Norrbotten upphandlat Oxford Research som utrett
kapitaltillgången i Norrbottens län. Sammantaget visar utredningen på att
kapitaltillgången i Norrbotten är lika god som den i riket vad gäller lånefinansierat kapital, men att det finns vissa obalanser inom länet.
Ett upprättande av garantifonden skulle innebära en investering för Region
Norrbotten på 140 miljoner kronor. Utredningen visar på att det finns utvecklingsområden för att stärka kapitaltillgången i Norrbotten, men att upp-
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rätta en garantifond är för kostsamt i förhållande till förväntat resultat. Det
finns andra insatser som bedöms mer effektiva.
Utifrån ovanstående resonemang föreslås fortsatt arbete genom att dels fortsatt fokusera på ökad kompetensförsörjning till företagen samt en ökad kännedom om de olika stöd som finns för företagen i länet.
Vidare rekommenderas att regional utvecklingsdirektör ges i uppdrag att
inarbeta i Regional utvecklingsplan att verka för högre kompetens och en
starkare samverkan mellan främjandeaktörerna över hela länet i frågor kring
kapitalförsörjning.
Avslutningsvis föreslås Region Norrbotten tacka nej till fortsatt deltagande i
utformning av ett nytt garantiinstrument för norra Sverige.
Ställningstagande om fortsatt process från övriga regioner
Jämtland Härjedalen har tagit ett positiv inriktningsbeslut i sin regionala
utvecklingsnämnd då de 23 oktober tog ett inriktningsbeslut om att etablera
så kallat garantiinstrument för norra Sverige.
Västerbotten är positiv till idén och planerar ett inriktningsbeslut om att etablera så kallat garantiinstrument för norra Sverige. Beslutet tas den 4 december.
Västernorrland är från tjänstepersonhåll tveksamma för fortsatt arbete och
frågan har inte hanterats politiskt.
Tillväxtberedningen som är regionens och kommunernas gemensamma samverkansforum, diskuterade frågan vid sitt möte 4 oktober och beslutade
stödja förslaget att inte gå med i denna garantilösning i samverkan med
Europeiska investeringsfonden.
Beslutsunderlag:
Utredning av kapitalförsörjningsstrukturen i Norrbotten, Oxford Research
PM om upprättande av garantifonder
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 139

Temaår 2021 - Demokrati 100 år
Dnr 00703-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att ”Demokrati 100 år” utgör tema
för regional kulturutveckling 2021.

Yttrande till beslutsförslaget
Demokratin är föränderlig och måste ständigt främjas, förankras och försvaras. Temaåret 2021 Demokrati 100 år kommer att ge Norrbottens invånare
ökad förståelse för demokratifrågor och bidra till folkbildning utifrån kulturområdets mångfald av uttryck och arenor.

Sammanfattning
Utifrån Kulturplan för Norrbotten 2018-2021 ska ett temaår för 2021 beslutas i mitten av planperioden. Föreslaget tema för temaåret 2021 är Demokrati
100 år. Temat uppmärksammas av både regering, statliga myndigheter och
organisationer.

Ärendet
Under innevarande kulturplaneperiod 2018-2021 kommer två temaår att
genomföras, 2019 och 2021. Temat för 2019 har varit och är Norrbottens
kulturarv. Kulturarvsåret Kulturarv 2019 har visat sig både lyfta kulturarvsfrågor och samla aktiviteter och projekt med hittills goda resultat och stor
spridning i länet.
Enligt Kulturplan för Norrbotten 2018-2021 ska temat för 2021 beslutas i
mitten av planperioden, vilket föranleder detta ärende.
År 2021 är det hundra år sedan det första riksdagsvalet hölls i vilket både
kvinnor och män fick rösta. Demokratin fick därmed sitt stora genombrott i
Sverige. Förslag till tema för 2021 är därför Demokrati 100 år. Temat har
förankrats i Region Norrbottens kulturberedning och i de strukturerade kulturdialoger som förs med Norrbottens kommuners ansvariga tjänstepersoner
inom kulturområdet. Dessutom uppmärksammas temat av både regering,
statliga myndigheter och organisationer.
Temaåret Demokrati 100 år utgör ett unikt tillfälle att med kulturen, som en
dynamisk och obunden kraft med yttrandefriheten som grund, lyfta demokratins självklara plats i samhället. Temaårets olika aktiviteter kommer gemensamt skapa ökad förståelse för demokratifrågor och bidra till folkbildning.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 140

Mobilitetsstöd till folkhögskolor 2020
Dnr 00704-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att:
1.
2.
3.
4.

Ersättningsbeloppet uppgår till 400 kr per deltagarvecka för 2020
Mobilitetsstöd utgår endast till kurser som är 15 veckor eller längre
Mobilitetsstöd utgår endast för deltidsstudier på minst halvtid
Mobilitetsstöd utgår endast om deltagaren är folkbokförd i Norrbotten
den dag kursen startar
5. En administrativ avgift på 2 500 kr införs vid felaktiga uppgifter
6. Inkomna fakturor, senare än fem arbetsdagar efter 10 augusti respektive
10 december, kommer att makuleras

Yttrande till beslutsförslaget
En förbättrad struktur för hanteringen av mobilitetsstöd kommer att ge ett
rättvisare ekonomisk resultat, särskilt vid årsskiftet.

Sammanfattning
Regionens ersättningsbelopp till folkhögskolorna ligger kvar på samma nivå
som 2019, det vill säga 400 kronor per deltagarvecka. Mobilitetsstödet omfattar som tidigare endast kurser som är 15 veckor eller längre samt för deltidsstudier som omfattas av minst halvtid. Vidare ska deltagaren vara folkbokförd i Norrbotten samma dag kursen startar. En förändring mot tidigare
år är att regionen har möjlighet att makulera fakturor som inkommer senare
än fem arbetsdagar efter angivna slutdatum för vår- respektive hösttermin.

Ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) lämnar rekommendationer till
regionerna vad gäller nivån för mobilitetsstöd till folkhögskolor. SKL:s styrelse har den 20 september 2019 fattat beslut om 400 kronor per deltagarvecka för 2020, vilket är samma nivå som 2019.
I SKL:s tillämpningsanvisningar framgår att:
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Regioner får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka mobilitetsstöd om
folkhögskolan lämnat felaktiga uppgifter
 Som underlag för mobilitetsstöd räknas de deltagare som lever upp till
villkoren (se ovan). Fakturan ska skickas senast den 10 augusti för deltagare på våren och den 10 december för deltagare på hösten.
Under år 2017 och 2018 har staten ökat antalet folkhögskoleplatser med
totalt 8 000 platser utan att kompensera regionerna för de ökade kostnader
som det innebär. Några av effekterna av den stora ökningen är att några regioner har satt ett ekonomiskt tak för mobilitetsstödet och fler regioner gör
avsteg från SKL:s rekommenderade ersättningsnivå 2019. Region Stockholm, Skåne och Västra Götalandsregionen har dessutom initierat en egen
utredning våren 2019 som ska föreslå förbättringar av ersättningssystemet.
Det förs diskussioner mellan regionerna, SKL och folkhögskolornas intresseorganisationer om förändringar av ersättningssystemet.
Region Norrbotten har en budget på 1 300 tkr för mobilitetsersättning och
får ca 100 fakturor per år koncentrerat kring halvårs- och årsskiftet. Vid
varje faktura kontrolleras att deltagaren varit bosatt i Norrbotten vid kursstarten. I flertalet fall stämmer inte uppgifterna vilket utgör en onödig administrativ uppgift att utreda och återkoppla till aktuell folkhögskola. Region
Norrbotten gör som Region Västmanland och inför 2020 en administrativ
avgift på 2 500 kr om uppgifterna är felaktiga.
Under 2018 kom fakturorna för vårterminen in under perioden 17 maj – 9
oktober och för höstterminen 19 november – 15 februari 2019. Det är extra
viktigt att fakturorna för höstterminen skickas i tid så att kostnaderna belastar rätt år. Region Västmanland har inför 2019 beslutat om att fakturor inkomna efter 10 augusti och 10 december återsänds och makuleras.
För att Region Norrbottens kostnader ska belasta rätt period föreslås att regionen har möjlighet att makulera fakturor som inkommer senare än fem arbetsdagar efter 10 augusti respektive 10 december.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 141

Medfinansiering av projektet Future
Fish
Dnr 00697-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att:
1.
2.
3.
4.

Projektet Future fish beviljas 800 000 kronor i medfinansiering.
Medlen anvisas ur det statliga anslaget 1:1
Region Norrbottens villkor för regionala projektstöd ska följas.
Projektägarna ska under projektets gång säkerställa att i arbetet med
förvaltning involvera alla parter, bland annat fiskerättsinnehavare och
yrkesfiskare samt ta särskild hänsyn till husbehovsfisket.

Yttrande till beslutsförslaget
Projektet ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin genom att
fokusera på att stimulera en hållbar växande fisketurismnäring. Det är positivt att projektet innehåller dialog mellan sportfiskarna och kustfisket/yrkesfiskarna kring förvaltningsmodeller.

Sammanfattning
Sportfiskarna söker medfinansiering för projektet Future Fish som syftar till
att skapa ett ökat engagemang för naturen och att skapa hållbara och effektiva förvaltningsmodeller för fiskbestånd och vattenmiljöer.

Ärendets behandling under sammanträdet
Nils-Olov Lindfors (C) föreslår ett tillägg om att projektägarna under projektets gång ska säkerställa att i arbetet med förvaltning involvera alla parter,
bland annat fiskerättsinnehavare och, yrkesfiskare samt ta särskild hänsyn
till husbehovsfisket.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget med Nils-Olov Lindfors tillägg
under proposition och finner att nämnden bifaller förslaget och tillägget.

Ärendet
Bakgrund
Nordligaste Norge, Sverige och Finland har en gemensam miljö med samma
unika fiskarter som exempelvis lax och öring. Future Fish är ett interregionalt projekt för att utveckla arbetet och stärka samarbetet i den nordliga regionen i frågor som rör förvaltning och vård av vattenmiljöer.
Syfte
Projektets mål är att utveckla arbetsmodeller för att skapa ökat engagemang
för naturen och att skapa hållbara och effektiva förvaltningsmodeller för
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fiskbestånd och vattenmiljöer. Projektet ska ge pedagoger verktyg att börja
använda natur och vattenmiljöer i undervisningen. Projektet ska fungera som
en länk mellan laxförvaltning nationellt, på EU-nivå och den lokala förvaltningen i älvdalarna. Projektet vill säkerställa en långsiktigt hållbar förvaltning av vår gemensamma naturresurs, som stabil bas för en växande fisketurismnäring.
Genomförande
Projektet har god förankring i länet och dokumenterat stöd från flera aktörer
i den tänkta målgruppen, som innefattar både branschorganisationer och
kommuner.
Ökad kunskap om lokala vattenmiljöer: Projektet arbetar med kunskapshöjande åtgärder med utgångspunkt från samverkan mellan offentlig och
ideell sektor med syfte att öka kunskapsnivån och förmågan att förmedla
kunskap om miljöfrågor i den offentliga sektorn.
Skolbäcken - verktyg för pedagoger: Projektet kommer inom projektet att
använda och vidareutveckla ett koncept kallat Skolbäcken som tagits fram
inom Sportfiskarnas verksamhet i södra Sverige och varit mycket framgångsrikt. Konceptet kommer att anpassas efter förutsättningarna i den nordliga regionen och implementeras i Sverige och Norge.
Citizen Science som underlag för hållbar förvaltning: Genom att engagera
ideella föreningar och enskilda personer i arbetet med att kartlägga vattendrag kan stora informationsmängder samlas in till en relativt sett liten kostnad, samtidigt som enskilda ges möjlighet att engagera sig i miljöarbete.
Konceptet kan sägas vara en form av Citizen Science.
Hållbar förvaltning av lax och havsöring: Projektet ska vidareutveckla en
modell för en hållbar förvaltning av lax- och öringbestånd som är direkt
applicerbar på älvar i norra Sverige och Finland samt i betydande delar relevant för älvar i nordligaste Norge. Under projektets gång ska träffar med
representanter för kustfisket anordnas för att delge information om åtgärder
inom laxälvarna och skapa dialog kring laxförvaltning i älvar.
Finansiering
Projektets totala budget är 5 020 327 kronor för den svenska delen och projekttiden är 1 februari 2020 – 30 september 2022.
Finansiär

Sökt belopp

Interreg Nord (sökt finansiering)

3 263 213 kr

Sportfiskarna (egna medel)

538 950 kr

Region Norrbotten (sökt finansiering)

1 218 164 kr

Total projektbudget

5 020 327 kr

Då ansökt medel, i relation till andra insatser, bedöms hög föreslås att finansieringsnivån sänks från det sökta beloppet ovan till 800 000 kronor.
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Förväntade resultat av projektet
Projektet ska ha gett deltagande pedagoger verktyg att använda natur och
vattenmiljöer i undervisningen. Projektet ska ha gett lokala förvaltningsorganisationer ökad kunskap om en modern, adaptiv förvaltning och tillgång
till en modell för en hållbar förvaltning av lax- och öringbestånd som är applicerbar på olika laxälvar. Projektet ska ha gett myndigheter och beslutsfattare på olika nivåer en ökad förståelse för det lokala älvdalsperspektivet på
hur bestånd av lax och havsöring ska förvaltas för ekonomisk, social och
ekologisk nytta. Projektet ska ha gett lokala myndigheter kunskapen om hur
Citizen Science kan användas för att öka kunskapen om vattenmiljöer och
fiskbestånd.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 142

Medfinansiering av projektet Hej
Hemby
Dnr 00696-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att:
1. Projektet Hej Hemby beviljas 1 000 000 kronor i medfinansiering
2. Medlen anvisas ur Region Norrbottens egna regionala projektmedel,
ERP
3. Region Norrbottens villkor för regionala projektstöd ska följas

Yttrande till beslutsförslaget
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) belyser förutom ökat byggande
även vikten av bostadsväxling och att det finns bostäder för alla. Att tillgängliggöra bostäder i Pajala och Övertorneå kommuner ökar kommunernas attraktionskraft som helhet, vilket är viktigt för framtida service och kompetensförsörjning till såväl näringsliv som övriga aktörer. Sökt belopp är reducerat med drygt 500 tkr av från Region Norrbotten sökta medfinansiering.
Reduceringen genomförs för att uppmana projektägaren att söka ytterligare
finansiering från nationellt eller europeiskt håll. Att söka sådan finansiering
kommer att gynna projektet efter genomfört arbete.

Sammanfattning
Övertorneå och Pajala kommuner har ett bestånd av befintliga bostäder som
används i låg omfattning eller inte alls samtidigt som personer som vill flytta
in har svårt att hitta attraktiva boendemiljöer. De få fastighetsaffärer som
görs sker ofta privat och inom släkt eller bekantskapskretsar, vilket leder till
att prisnivån inte utvecklas och personer utan befintliga kontakter och nätverk inte har samma möjlighet att köpa fastigheter. Detta hämmar även näringslivsutvecklingen med nyetableringar och kompetensförsörjning. Detta
har medfört att det är angeläget att arbeta proaktivt med de olika delarna
arbete, bostad och fritid så att samhällsutvecklingen leder till en attraktiv
helhet.

Ärendets behandling under sammanträdet
Bente Moen Åkerholm (S) deltar inte i ärendets behandling på grund av jäv.

Ärendet
Bakgrund
Projektet Hej Hemby är en kommunöverskridande satsning mellan Övertorneå kommun och Pajala kommun, där man genom att erbjuda stöd, kunskap
och service har som mål att öka antalet fastighetsaffärer som bidrar till ökad
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inflyttning i kommunerna. Projektet bygger på en genomförd förstudie (finansierad av Länsstyrelsen).
Syfte
Projektet avser bidra till ökad rörlighet genom tillgängliggöra bostäder som
skapar flyttkedjor och därigenom öka affärsutvecklingsmöjligheterna för
privata aktörer och effektiviserade och anpassade processer hos kommunerna. Lyckade arbetsmetoder och tillvägagångssätt implementeras i den ordinarie kommunala verksamheten efter projektets slut. Digitalt material och
resultat presenteras och sprids i olika forum för regional utveckling.
Genomförande
Projektet vilar på aktiviteter som bygger informationsinsatser och guidelines
för målgruppen fastighetsägare och inflyttare. Projektet kommer att skapa
inspirationsfilmer och underlätta för avstyckning, bygglov, juridisk rådgivning mm.
Finansiering
Projektägare är Pajala kommun och projektet löper mellan januari 2020 till
december 2021. Projektet söker drygt 1,5 mkr av Region Norrbotten. Regionala utvecklingsnämnden föreslås bifalla ansökan med 1 mkr vilket reducerar totalbudgeten med drygt 0,5 mkr.
Finansiär

Sökt belopp

Pajala kommun

441 900 kronor

Övertornep kommun

441 900 kronor

Länsstyrelsen

400 000 kronor

Sparbanken Nord

250 000 kronor

Region Norrbotten (ERP)

1 513 680 kronor

Total projektbudget

3 047 480 kronor

Förväntade resultat av projektet
Fler bostadsaffärer på den öppna marknaden och ökad rörlighet genom flyttkedjor. Nya affärsmöjligheter mellan privata aktörer och effektiviserade och
anpassade processer hos kommunerna. Arbetsmetoderna är implementerade i
den ordinarie kommunala verksamheten efter projektets slut.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 143

Medfinansiering av projektet
Teknikstöd via RISE SMF kontor i Norr
och Västerbotten
Dnr 00699-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att
1. Projektet Teknikstöd via RISE SMF kontor i Norrbotten och Västerbotten beviljas 200 000kr i medfinansiering
2. Medlen anvisas ur det statliga 1:1 anslaget
3. Region Norrbottens villkor för regionala projektstöd ska följas

Yttrande till beslutsförslaget
RISE söker ett projekt för att skapa bättre förutsättningar för små och medelstora företag i Norrbotten. Region Norrbotten ser ett behov av projektets
genomförande men ser gärna att fler finansiärer ansluter sig. Därför vill Region Norrbotten ge projektparten möjlighet att upprätthålla en närvaro i länet
under första halvåret 2020. Samtidigt kan projektägaren söka andra finansiärer för att genomföra ansökt projekt. Projektet ligger i linje med Norrbottens
innovationsstrategi, den Regionala utvecklingsstrategin samt regeringens
nyindustrialiseringsstrategi.

Sammanfattning
Målet är att öka företagens möjligheter att ta till sig och utnyttja ny teknik
för att därmed öka sin konkurrenskraft, utvecklingstakt och tillväxt genom
att två forsknings- och utvecklingslotsar på vardera 50 procent som placeras
i Norrbotten och Västerbotten.
Lotsfunktionerna genomför företagsbesök och analyserar behov hos produktägande och/eller teknikinriktade små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. Företagen får hjälp med problemställningar och matchas sedan med RISE forskningsinstituts testbäddar, akademi eller annan
lämplig part.

Ärendet
Bakgrund
Projektet är ett fortsättningsprojekt på "Etablera ett RISE SMF-kontor i
Norrbotten/Västerbotten" som pågår fram till den sista december 2019. I
detta projekt har ett kontor till viss del etablerats som ett av RISE nationella
SMF-kontor. Kontoret består av två halvtidstjänster, en i Skellefteå och en i
Luleå. Denna projektansökan som lämnats in syftar till att vidareutveckla
detta och ta det till nästa steg.
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Projektägarna söker ett regionalt 3-årigt projekt med en medfinansiering på 1
231 785 kronor från Region Norrbotten. Projektägarna har blivit ombedda att
söka fler finansiärer, så att Region Norrbottens finansiering kan minskas
utan att projektets genomförande påverkas. För att inte förlora produktivitet
föreslås att projektet beviljas 200 000kr för ett halvårsprojekt, det skapar en
förutsättning för projektägaren att kvarstå med verksamhet medan ytterligare
finansiering kan utredas.
Många små- och medelstora företag saknar en naturlig och oberoende samarbetspartner för att hantera tekniska problemställningar vilket kan hämma
företagens utveckling. Detta är speciellt tydligt för företag som ligger utanför
länens större städer. Företag kan även ha svårt att veta vilka resurser som
finns att tillgå samt hur de kan nyttjas. RISE forskningsinstitut har ett stort
antal fysiska test- och demoanläggningar och en mängd tekniska experter
inom vitt skilda discipliner. Att koppla ihop företag med RISE forskningsinstitut, akademi eller annan innovationsstödjande part kan bidra till att regionens småföretag ökar och nyttjandet av ny teknik för att därmed öka sin
konkurrenskraft, utvecklingstakt och tillväxt.
Syfte
Projektet syftar till att höja konkurrenskraften inom produktägande och/eller
teknikinriktade små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten.
Detta åstadkoms genom att tillgängliggöra hela RISE portfölj av tekniskt
kunnande och testbäddar samt att lotsa in företagen till relevanta kluster eller
institutioner hos universitet i Västerbotten och Norrbotten.
Genomförande
Analysen av vilket behov som finns hos företagen genomförs genom företagsbesök som syftar till att dels informera om vilka olika specialistfunktioner som finns tillgängliga samt att hjälpa till att formulera direkta problemställningar. Samverkansprojekt kommer att initieras mellan SMF företagen i
regionerna och RISE samt akademi och andra näringslivsstödjande funktioner. Detta åstadkoms genom två FoU-lotsfunktioner på vardera 50 procent
som placeras i Norr respektive Västerbotten.
Aktiviteter som genomförs per år och lots är (vilket också är ambitionen för
föreslagen bryggfinansiering):
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Nyttja företagskluster för effektivt arbete med att utveckla de små och
medelstora företagen inom aktuellt specialområde.
Två tematiska seminariedagar/workshops per år.
Utreda hur denna tjänst mot små- och medelstora företag kan göras beständig i Västerbotten och Norrbotten efter avslutat projekt.

Finansiering
LTU Business AB söker medfinansiering från Region Norrbotten med
1 231 785kr och projekttiden är från 1 januari 2020 till den sista december
2022. I och med att förslaget är att bevilja 200 000kr dras också projekttiden
ner till den sista juni 2020.
Finansiär

Sökt belopp

Region Norrbotten

1 231 785

Region Västerbotten

1 231 785

RISE Research Institutes of Sweden AB

2 463 570

Total projektbudget

4 927 140

Förväntade resultat av projektet
Projekttiden, som föreslås till sex månader har som syfte att skapa förutsättningar för ett starkare genomförande av ursprungsprojektet. Om det lyckas
och projektet får de ekonomiska förutsättningarna att genomföras är förväntat resultat:
De huvudsakliga effekterna bedöms bli högre innovationskraft och konkurrenskraft hos företagen. Projektet avser att på ett aktivt sätt finna formerna
för ett mer integrerat RISE inom ramen för det regionala innovationsstödssystemet - och nära samverkan mellan dessa parter. Efter projekttiden förväntas RISE vara en naturlig utvecklingspartner för en betydande del av företagen i Norr- och Västerbotten. Vidare finns strukturer för att tillgängliggöra
hela RISE som resurs för SMF i regionen, med tillhörande expertområden
samt test- och demomiljöer.
Projektet som helhet stöder Agenda 2030, hållbarhetsmålen 9 "Hållbar Industri Innovationer och Infrastruktur" samt 5 Jämställdhet. När projektet hjälper enskilda företag kan även RISE kompetens inom hållbarhetsmålen 3, 6,
7, 10, 11, 14, 15 komma i fråga. Projektägarna kommer under projektets
gång att fokusera extra på att identifiera och lyfta hållbarhetsaspekter kopplat till företagens behov. När det gäller jämställdhet kommer projektet att
lägga extra fokus på att identifiera och hjälpa produktägande och/eller teknikinriktade små- och medelstora företags som leds/ägs av kvinnor eller
utlandsfödda. Speciellt fokus kommer också att läggas på kvinnor och/eller
utlandsfödda som föreläsare eller deltagare vid seminarier. SMF-noderna har
gått intern kurs i jämställdhet på LTU Business AB.
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Projektet innebär en hel del resande för besök av företag i två glesbefolkade
och geografiskt omfattande län. Resorna samordnas i möjligaste mån och
elektrifierade fordon används i stor utsträckning.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör

DOKUMENT-ID
ARBGRP757-2093665656-61, 1.0

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionala utvecklingsnämnden 2019-12-12

Sida 25 (27)

§ 144

Medfinansiering av projektet Muittut,
muitalusat - the story of the Sámi by
the Sámi
Dnr 00705-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att:
1. Muittut, muitalusat - the story of the Sámi by the Sámi beviljas medfinansiering med 1 100 000 kr.
2. Medlen anvisas ur det statliga anslaget 1:1.
3. Region Norrbottens villkor för regionala projektstöd ska följas.

Yttrande till beslutsförslaget
Nationella minoriteter och urfolk är en unik tillgång i Norrbotten och projektet ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin samt utpekade
utvecklingsinsatser för nationella minoriteter och urfolk i Norrbottens kulturplan. Projektet förväntas stärka den samiska identiteten och bidra till att
fylla behovet av modern samisk representation, där samers berättelse berättas ur samers perspektiv av samer. Projektet skulle kunna utvecklas genom
att söka en närmare samverkan med näringslivet.

Sammanfattning
Luleå tekniska universitet ska tillsammans med partnermuseerna Ájtte i Sverige, Saemien Sijte i Norge och Siida i Finland arbeta med att öka medvetenheten om den samiska kulturen genom att skapa nya teknikassisterade
gränsöverskridande kulturupplevelser genom sina utställningar.

Ärendet
Bakgrund
De deltagande samiska museerna är i olika faser med att förnya sina utställningar. De äldre utställningarna är omodern både tekniskt och innehållsmässigt. Samiska museer spelar en nyckelroll för bevarandet och främjandet
av samiskt kulturarv från dåtid till nutid. För detta behövs det utforskas och
hitta nya sätt att presentera kulturen utifrån eget perspektiv i museiutställningar med ett nytt samiskt museispråk.
Syfte
Projektet syftar till att bygga en modern representation av samiska kulturarv
och därmed stärka samisk identitet baserat på samiska samhällsvärden, identitet och nuvarande livsförhållanden.
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Projektets huvudmål är att utveckla en ny representation av det samiska folket och dess kultur i utställningar som flexibla och konvertibla och kan leva i
samklang med samernas samhällen.
Genomförande
Genom nya sätt att presentera kulturen ska tre pilotfall, Trumman, Kolten
och Förlorat språk ställas ut och utforskas både tekniskt och innehållsmässigt
i workshops mellan deltagande museum och lokala parter. Piloter ska fokuseras på engagerande upplevelser genom t.ex. multisensorisk interaktion med
en ny kombination av virtuell och förstärkt verklighet, berättelse, och konkreta gränssnitt.
Finansiering
Luleå tekniska universitet söker medfinansiering från Region Norrbotten
med 1 472 315 kr för den svenska delen av projektet. Budget för den svenska
delen i ansökan är 7 361 563 kr. Projekttiden 1 januari 2020 till 30 september 2022.
Finansiär

Sökt belopp

Region Norrbotten (1:1)

1 472 315 kr

Interreg Nord (ERUF)

4 785 015 kr

Luleå tekniska universitet

657 388 kr

Ajtte, svenska fjäll- och samemuseum

446 845

Total projektbudget

7 361 563

Då projektet saknar direkt företagskoppling föreslås finansieringen sänkas
från det sökta beloppet till 1 100 000 kronor.
Förväntade resultat av projektet
Projektet förväntas leda till att regionens samiska kulturarv blir starkare.
Skapandet av moderna samiska utställningsspråk ökar sammanhållningen
och vitaliteten i samiska samhällen och attraktionskraften i regionen och kan
bli ett verktyg för att fördjupa gränsöverskridande samarbete i kulturella och
gemensamma frågor. Framtida gränsöverskridande samarbete och delning av
idéer mellan museer, samiska samhällen och andra intressenter kan bli enklare. Projektet kan även leda till att lokala turism- och reseföretag kan locka
fler kunder när det finns levande samiska kulturcentrum i området som en
extra attraktion för den arktiska naturen och kommunerna.
Projektet ska utveckla ett nytt samiskt utställningsspråk som tar lika stor
hänsyn till både män och kvinnor. Det ska även lyfta samiska kvinnors historia, som ofta inte är lika synlig som samiska mäns. En tonvikt kommer även
läggas på att involvera unga samer i workshops och i styrgruppen som företrädare för kommande generationer. För samer kan projektet möjliggöra
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utforskning av deras kultur oavsett om du lever på det traditionella sättet
eller inte. Detta är särskilt viktigt för unga samer som har flyttat någon annanstans för att studera och arbeta.
Utställningarna ska vara flexibla och konvertibla vilket kommer att minska
finansieringen som behövs i framtiden eftersom det inte är nödvändigt att
ändra hela utställningen.
Ekologisk hållbarhet kommer att tas hänsyn till vid skapandet av nytt samiskt utställningsspråk och är kopplat till samernas traditionella förståelse av
naturen och hållbart liv med miljön.
Projektet bidrar även till kulturell hållbarhet, med hjälp av nya samiska utställningsspråk kommer de framtida samiska museiutställningarna att leva
vidare och lätt kunna uppdateras, precis som den samiska identiteten, som
inte är statisk utan förändras med tiden. Detta kommer att bidra till en hållbar utveckling av samisk kultur, språk och kulturarv och säkerställa att de
förblir levande och livsviktiga i den moderna världen.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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