PROTOKOLL

Regionala utvecklingsnämnden 2020-01-23

Sida 1 (21)

Regionala utvecklingsnämndens
protokoll
Sammanträdesdatum: 2020-01-23
Tid: 11:00-13:00
Plats: Styrelserummet, Regionhuset, Luleå

§ 145-156
Beslutande
Tomas Vedestig (SJVP) ordf
Anders Josefsson (M) vice ordf
Anders Sundström (SJVP)
Refika Maglic (SJVP)
Hans Strandberg (M)
Birgit Meier Thunborg (M)
Nils-Olov Lindfors (C)

Anna Kumpula Kostet (V)
Helena Öhlund (S)
Lennart Thörnlund (S)
Anita Gustavsson (S)
Ann Kristin Nilsson (S)
Lage Hortlund (SD)

Övriga närvarande
Anna Lindberg
Sara Engström, t.o.m. § 147
Kristina Nilsson, t.o.m. § 151
Mats Aspemo, t.o.m. § 147
Ulrika Nilsson, t.o.m. § 147
Lena Lövgren, t.o.m. § 147

Glenn Berggård (V)
Marianne Sandström (SD)

Sekreterare

Martin Karlsson

DOKUMENT-ID
ARBGRP757-2093665656-63, 1.0

Justerat den

Justerat den

Tomas Vedestig, ordförande

Anders Josefsson, justerare

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionala utvecklingsnämnden 2020-01-23

Sida 2 (21)

Innehållsförteckning
Val av protokolljusterare ................................................................................ 3
Fastställande av slutlig föredragningslista...................................................... 4
Information: Kollektivtrafik i Norrbotten ...................................................... 5
Delgivningar och avrapporteringar till regionala utvecklingsnämnden 202001-23 ............................................................................................................... 6
Delegationsbeslut anmälda till regionala utvecklingsnämnden 2020-01-23 .. 7
Regionala utvecklingsdirektörens rapport 2020-01-23 .................................. 8
Förordnande av dataskyddsombud ................................................................. 9
Villkorsbeslut 2020 och det statliga anslaget för regionala tillväxtåtgärder
1:1-medel ...................................................................................................... 11
Utvidgning av områdesavgränsningar för regionalt bidrag till
företagsutveckling ........................................................................................ 13
Regiongemensam analysplan 2020 .............................................................. 15
Fördelning anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder 2020 ................................ 17
Finansiering av projektet Regional besöksnäringsstrategi 2030 .................. 19

DOKUMENT-ID
ARBGRP757-2093665656-63, 1.0

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionala utvecklingsnämnden 2020-01-23

Sida 3 (21)

§ 145

Val av protokolljusterare
Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att utse Anders Josefsson (M) att
jämte ordföranden justera dagens protokoll.
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§ 146

Fastställande av slutlig
föredragningslista
Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan.
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§ 147

Information: Kollektivtrafik i Norrbotten
Ärendet
Anna Lindberg informerar om organisationen av kollektivtrafiken i länet och
regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde.
Mats Aspemo, VD Länstrafiken i Norrbotten AB tillika myndighetschef för
Regionala Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten (RKM), presenterar styrningen av buss- och persontågtrafiken. Nämnden får bland annat information
om vilka grupper som huvudsakligen använder kollektivtrafiken, myndighetens målsättningar och vilka utmaningar de står inför.
Ulrika Nilsson berättar för nämnden om transportforums kollektivtrafikkonferens och reflektioner därifrån. Bland annat vikten av beteendeförändringar
i samhället, vilka verktyg som kan användas för att få fler att välja kollektivt
resande och social hållbarhet avhandlas.
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§ 148

Delgivningar och avrapporteringar till
regionala utvecklingsnämnden 202001-23
Dnr 00762-2019

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

Ärendet
Rapport från genomförda möten




Utökat rapportörsmöte Europaforum Norra Sverige 10-11 december
Genomförda kommunbesök
Möte med riksdagsledamöterna 10 januari

Kommande händelser




Europaforum Norra Sverige 2-3 april i Östersund
Utveckla Norrbotten 22-23 april i Arvidsjaur anordnas av Region Norrbotten
Nationell konferens Regional utveckling 2020 anordnas av Sveriges
kommuner och regioner (SKR) 13 maj i Stockholm. Temat för i år är näringsliv och hållbarhet.

Beslutsunderlag:
Inbjudan Regional utveckling 2020 (SKR)
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§ 149

Delegationsbeslut anmälda till
regionala utvecklingsnämnden 202001-23
Dnr 00749-2019

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

Ärendet
Följande delegationsbeslut redovisas:
Avdelningen för regional utveckling
 Delegationsbeslut regionala projektstöd, nov-dec 2019
 Delegationsbeslut kulturstöd, 191114-191231
Regionala utvecklingsdirektören
 Yttrande över granskningshandling översiktsplan Luleå kommun, dnr
00688-2019
 Yttrande över samrådshandling Fördjupad översiktsplan och Trafik- och
parkeringsstrategi Bodens kommun, dnr 00689-2019
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§ 150

Regionala utvecklingsdirektörens
rapport 2020-01-23
Dnr 00748-2019

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

Ärendet
Regionala utvecklingsdirektörens rapport enligt bilaga.
Bilaga:
Regionala utvecklingsdirektörens rapport 2020-01-23
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§ 151

Förordnande av dataskyddsombud
Dnr 00010-2020

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att:
1. Martin Karlsson, jurist, utses till dataskyddsombud från och med
2020-02-01.
2. John Sandberg, entledigas som dataskyddsombud från och med
2020-02-01.

Sammanfattning
I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) måste regionala utvecklingsnämnden i egenskap av egen myndighet ha ett dataskyddsombud. Region Norrbotten har en anställd jurist som utsetts till dataskyddsombud åt
regionstyrelsen och patientnämnden varför det är lämpligt att även regionala
utvecklingsnämnden utser honom till sitt dataskyddsombud.

Ärendet
Dataskyddsförordningen gäller för alla myndigheter, företag och organisationer som behandlar personuppgifter. Den gäller när den personuppgiftsansvarige själv bestämmer över behandlingen, men även när ett personuppgiftsbiträde utför behandling på uppdrag av den personuppgiftsansvarige.
Inom Region Norrbotten är varje nämnd personuppgiftsansvarig, exempel på
personuppgiftsbiträden är leverantörer av datasystem.
Regionala utvecklingsnämnden måste, som alla andra offentliga myndigheter, ha ett dataskyddsombud. Ett dataskyddsombuds uppdrag regleras i artikel
39 i dataskyddsförordningen och innefattar bl.a. följande
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Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet och de anställda som behandlar personuppgifter om deras skyldigheter enligt förordningen eller nationella dataskyddsbestämmelser.
Att övervaka efterlevnaden av förordningen, av andra av unionens eller
medlemsstaternas dataskyddsbestämmelser, och informera samt utbilda
personal.
Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende
dataskydd och övervaka genomförandet av den enligt artikel 35 i förordningen.
Att samarbeta med tillsynsmyndigheten.
Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör
behandling och vid behov samråda i alla andra frågor.
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Protokollsutdrag skickas till:
Datainspektionen
Verksamhetsdirektör
Regional utvecklingsdirektör
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§ 152

Villkorsbeslut 2020 och det statliga
anslaget för regionala tillväxtåtgärder
1:1-medel
Dnr 00673-2019

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

Yttrande till beslutsförslaget
Anslaget för regionala tillväxtåtgärder 1:1-medel är viktiga för Norrbottens
utveckling. Det är av stor vikt att regionen visar hur medlen bidrar till att
målen i den regionala utvecklingsstrategin och strukturfondsprogrammen
uppnås.
Regionen uppmärksammar att utfasningen av länsstyrelsens medel innebär
att det statliga anslaget till Norrbotten minskar med 5 procent fram till 2023.
Minskningen bör bli en utökning av regionens anslag så den totala summan
inte minskar. Frågan ska bevakas.

Sammanfattning
Grunduppdragen för regionerna är desamma som tidigare år. Det innebär att
regionen ska redovisa det genomförda arbetet, återrapportera insatser, fördelning av medel (de sk 1:1-medlen) och beskriva hur de bidrar till att målen
i den regionala utvecklingsstrategin och strukturfondsprogrammen. Nytt för i
år är att regionens ska beskriva hur de som regionalt utvecklingsansvarig
bidrar till Agenda 2030.
Det statliga anslaget för regionala tillväxtåtgärder är oförändrat för regionen
och uppgår till 130 625 tkr.

Ärendet
Som regionalt utvecklingsansvarig får regionerna från regeringen ett villkorsbeslut. Där anges vad regionerna ska återrapportera inom området regional tillväxt och om särskilda uppdrag ges regionerna.
Grunduppdragen för regionerna år 2020 är desamma som tidigare år. Det
innebär att regionen ska:




DOKUMENT-ID
ARBGRP757-2093665656-63, 1.0

Redovisa arbetet med den regionala utvecklingsstrategin (RUS)
Insatser för att nå mål uppsatta i RUS men också strukturfondsprogrammet (ERUF och interreg)
Fördelning av 1:1 mellan projektstöd och företagsstöd och hur det bidragit till att uppnå målen i RUS men också strukturfondsprogrammet
(ERUF och interreg)
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Samverkan och gemensam finansiering med länsstyrelsen, andra statliga
myndigheter och kommuner samt förväntat resultat
Beskriva hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet har integrerats i analyser, strategier, program och insatser
Arbetet med jämställd regional tillväxt, integration och mångfald samt
klimat- och miljöperspektiven
Analyser, uppföljningar och utvärderingar – erfarenheter och kunskaper
av dessa
Bidra till att säkerställa den nationella uppföljningen av det regionala
tillväxtarbetet (1:1-anslaget)
Utveckla företagsstöden avseende jämställdhet, integration och miljö
(inkl klimat)
Generellt beskriva hur vi tar hänsyn taget till de olika förutsättningarna
som rådet i olika delar av länet

Nytt för i år är att regionen ska beskriva hur arbetet som regionalt utvecklingsansvarig bidrar till Agenda 2030.
Det statliga anslaget för regionala tillväxtåtgärder 1:1-medel är för regionen
130 625 tkr och för länsstyrelsen Norrbotten 4 785 tkr. För länsstyrelsen är
det en minskning från 6 875 tkr till 4 785 tkr. Enligt uppgifter ska anslaget
till länsstyrelserna fasas ut till 2023. Noteras bör att medlen inte överförs till
regionerna utan länsanslagen kommer således att minskas till 2023.
Uppdraget för 2020 återrapporteras till regeringen (via Tillväxtverket) februari 2021.
Beslutsunderlag:
Villkorsbeslut 2020
Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 153

Utvidgning av områdesavgränsningar
för regionalt bidrag till
företagsutveckling
Dnr 00694-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att områdesavgränsningarna för
Luleå kommun utvidgas så att Råneå församling utgör glesbygdsområde
enligt bilaga.

Yttrande till beslutsförslaget
De regionala företagsstöden ska bidra till att skapa ökad tillväxt och en balanserad regional utveckling genom att ge företag i länet möjlighet att ekonomiskt möjliggöra och underlätta vissa investeringar. Permanenta nackdelar
som bristfällig infrastruktur, tillgänglighet till grundläggande samhällsservice samt mycket långa avstånd påverkar företagens möjligheter att bedriva
verksamhet. Området Råneå församling har färre arbetsplatser och arbetstillfällen än i övriga delar av Luleå kommun och kan därför betraktas mer perifer än andra områden inom kommunen. Det är därför av vikt att utvidga
stödområdet enligt förslaget.

Sammanfattning
Vilka delar av länet som bedöms tillhöra glesbygd respektive landsbygd har
betydelse för hur stor andel stöd ett företag kan beviljas. Det har nu framkommit behov av en utvidgning av Luleå kommuns stödområde.

Ärendet
Bakgrund
Enligt förordningen om statligt stöd till regionala investeringar (SFS
2015:211,§ 5) kan den organisation som har regionalt utvecklingsansvar,
efter att ha gett Tillväxtverket och angränsande läns länsstyrelser/regioner
möjlighet att yttra sig, meddela föreskrifter om vilka områden inom ett län
som enligt denna förordning ska anses som glesbygd eller landsbygd. Stödnivåerna är mest gynnsamma i glesbygd och fyller därför en viktig funktion i
områden där företag har sämre förutsättningar att starta och bedriva verksamhet.
Varför en utvidgning?
Ett behov av förändring har uppmärksammats inom Luleå kommuns stödområde som motsvarar Råneå församling och som idag räknas som landsbygd.
Området angränsar geografiskt mot kommuner som utgör glesbygd vilka har
högre stödnivåer (Kalix kommun, Bodens kommun och Överkalix kommun). Detta medför olika förutsättningar för stödmöjligheter vilket är speci-
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ellt tydligt vid etableringar i den växande besöksnäringen i området, där
verksamheterna geografiskt sett ligger mycket nära, men i olika kommuner.
Beslutsunderlag:
Karta över Råneå församling
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
Tillväxtverket
Region Västerbotten
Länsstyrelsen i Västerbottens län
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§ 154

Regiongemensam analysplan 2020
Dnr 00004-2020

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar godkänna analysplan 2020. Återrapportering av analyserna som rör regionala utvecklingsnämnden ska ske i
regionala utvecklingsdirektörens rapport eller muntligt.

Yttrande till beslutsförslaget
Det är positivt att analyser sker och att arbetet sker strukturerat.

Sammanfattning
Förslag till analysplan år 2020 fastställer verksamhetens inriktning avseende
analyser under det kommande året. I analysplanen lyfts strategiskt prioriterade analysområden fram. Analysplanen och resultaten av analyserna ger
framförallt underlag till arbetet med planering.

Ärendet
Som ett komplement till löpande mer verksamhetsanpassad och specifik
uppföljningsverksamhet har strategiskt prioriterade analysområden lyfts
fram genom en analysplan. Ekonomi- och planeringsavdelningen har i uppdrag att samordna arbetet med analysplan i regiondirektörens stab. Analysplanen tas fram i nära dialog med stabens avdelningar, som har i uppgift att
identifiera och lämna förslag till angelägna områden för analys samt genomföra analyserna. Förslagen prioriteras av regiondirektör och regionledning
till en analysplan.
I analysplan år 2020 är 16 analyser inplanerade. Sju av dessa är regionala
analyser (se nedan). Analyserna i analysplanen redovisas i form av rapporter,
korta analyser och analysresultat. Analysplanen uppdateras årligen.
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Uppdatering av Norrbottens roll i samhällsekonomin
Rekryteringsbehov och utbildningsutbud i Norrbottens län till och med
2030 – delprojektbeskrivning
Kartläggning och uppföljning av arbetet med genomförandet av Agenda
2030 i Norrbottens län
Definition och kartläggning av Skogsnäringen i Norrbottens län till och
med 2030
OECD studie om gruvregioner
Förstärkta finansieringsmöjligheter för kulturaktörer inom de kulturella
och kreativa näringarna
Kartläggning av samverkansstrukturen med civilsamhället
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Beslutsunderlag:
Analysplan 2020
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
Ekonomi- och planeringsdirektör
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§ 155

Fördelning anslag 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder 2020
Dnr 00002-2020

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att:
1. Beslutsbudgeten för anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder fördelas enligt
förslaget.
2. Regionala utvecklingsnämndens ordförande får i delegation att vid behov reglera beslutsbudgeten för att säkra fullt anslagsutnyttjande eftersom anslagssparande inte är tillåtet.

Yttrande till beslutsförslaget
Den föreslagna fördelningen speglar planerade satsningar inom området
regional utveckling. Under år 2020 och 2021 avrundas EU-programmen och
därför kommer efterfrågan på medfinansiering att minska. Efterfrågan på
finansiering utan uppväxling av EU-medel kommer då istället att öka vilket
gör att anspråken är fortsatt höga. Ingen konjunkturavmattning kan skönjas i
Norrbottens näringsliv och bedömningen görs därför att anspråken på företagsstöd kommer att vara fortsatt höga under 2020.

Sammanfattning
I det av regeringen årligen fastställda regleringsbrevet för budgetåret 2020
avseende anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder anges att Region Norrbotten
tilldelas en anslagsbudget 130 625 tkr och ett beställningsbemyndigande om
300 000 tkr under 2020 för sitt arbete med regionala tillväxtåtgärder. Regionen beslutar sedan själv hur dessa medel ska fördelas mellan regionala
företagsstöd och projektverksamhet

Ärendet
Regeringen beslutar varje år om anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder som
ska användas för regionala företagsstöd och projektverksamhet. Fördelningen och villkoren för anslagets användning regleras årligen i anslagets regeringsbrev. Av beslutet framgår hur anslaget fördelas dels mellan länen, men
också mellan Region Norrbotten och Länsstyrelsen.
Av beslutet framgår beställningsbemyndigandet och anslaget för utbetalningar under året. Beställningsbemyndigandet avser ett bemyndigande om
att göra ekonomiska åtaganden som ska infrias under kommande år. Bemyndigandet anger det högsta belopp som samtliga åtaganden för ett visst ändamål för att uppgå till slutet av budgetåret. Detta tillsammans med årets utbetalningar och eventuella återföringar reglerar således storleken på besluten
som kan fattas under budgetåret. Anslaget reglerar hur stora utbetalningar
som kan göras under året.
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Region Norrbotten tilldelas en anslagsbudget på 130 625 tkr och ett beställningsbemyndigande om 300 000 tkr under 2020.
Av regeringens beslut framgår att medlen ska användas i enlighet med nationella förordningar och respektive strukturfondsprogram. För Norrbotten
innebär det att ramen ska fördelas till regionalt företagsstöd, kommersiell
service, projektverksamhet samt uppföljning och utvärdering.
Fördelningen ska svara mot det behov av företagsstöd och projektfinansiering som finns i länet. Anslaget används för att betala ut fleråriga projektbeslut och företagsinvesteringar. Justering kan behövas under året om det visar
sig att de uppskattade behoven inte överensstämmer med efterfrågan.
Hela beställningsbemyndigandet kan inte fördelas/beslutas om under det
aktuella budgetåret då det ska täcka redan beslutade fleråriga projekt och
investeringar. Bedömningen är att nya beslut till en summa av 162 000 tkr
kan göras för 2020. Följande beslutsbudget för nya beslut 2020 föreslås.
Åtgärd

Andel %

Belopp (tkr)

Regionalt företagsstöd
inkl kommersiell service

43,2

70 000

Projektverksamhet

55,6

90 000

Uppföljning och utvärdering

1,2

2 000

Summa

100

162 000

Prioriteringar inom företagsstöd
Region Norrbotten strävar efter att en större andel av de regionala företagsstöden ska beviljas till företag som diversifierar företagsstrukturen och bidrar
till mångfald och jämställdhet. Med anledning av detta prioriteras följande
verksamheter och branscher:






Nyskapande verksamheter: exempelvis företag inom kulturella och kreativa näringar, digitala tjänstenäringar samt energi- och miljöteknik.
Företag inom besöksnäringen eftersom dessa företag ofta har ett jämställt ledarskap, ofta drivs av unga och även av personer med utländsk
bakgrund samt att de ofta har ett uttalat behov av stöd.
Företag som bedriver vidareförädling inom livsmedelssektorn eftersom
självförsörjningsgraden i länet är låg.
Företag som söker stöd för internationalisering eftersom få företag i
länet har en internationell marknad.

Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 156

Finansiering av projektet Regional
besöksnäringsstrategi 2030
Dnr 00617-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att
1. Projektet Regional besöksnäringsstrategi 2030 beviljas finansiering med
750 000 kr av en total budget på 1 000 000 kr.
2. Medlen anvisas ur det statliga anslaget 1:1 med 50 procent och egna
regionala medel (ERP) med 25 procent. Återstående 25 procent av budgeten finansierar projektägaren med egen privat medfinansiering.
3. Region Norrbottens villkor för regionala projektstöd ska följas

Yttrande till beslutsförslaget
Projektet Regional besöksnäringsstrategi 2030 bidrar till att uppfylla de
övergripande målen i den regionala utvecklingsstrategin genom att bidra till
att stärka besöksnäringens konkurrenskraft och långsiktiga hållbarhet. Projektet ligger även i linje med fokusområdet besöksnäring i den regionala
innovationsstrategin (NIS).
Genom en hållbar utveckling av besöksnäringen kan Norrbottens näringsliv
stärkas ytterligare i riktning mot ett mer diversifierat sådant, attraktivt för
både kvinnor och män med olika bakgrund och ålder.

Sammanfattning
Syftet med projektet Regional besöksnäringsstrategi 2030 är att utifrån den
framtagna nulägesanalysen ta ut färdriktningen för att utveckla besöksnäringen på ett långsiktigt hållbart sätt. Strategin ska vara väl förankrad hos
aktörer som påverkar och leder besöksnäringens utveckling och sitta väl ihop
med den regionala utvecklingsstrategin (RUS), innovationsstrategin (NIS).
Strategin ska kunna utgöra underlag för att anta ett urval av positioner inom
ramen för Region Norrbottens påverkansarbete.

Ärendet
Bakgrund
Den tidigare framtagna besöksnäringsstrategin med den övergripande målsättningen “fördubblad omsättning till 2020” är nu inaktuell och en ny strategi utifrån ett nytt nuläge behöver tas fram. Besöksnäringen har utvecklats
starkt under senare år med ett viktigt bidrag till Norrbottens utveckling i
form av investeringar i företag, nya etableringar, attraktiva livsmiljöer, arbetstillfällen för unga kvinnor och män i olika delar av länet. Den bidrar till
bättre transporter till regionen och ger en mer diversifierad arbetsmarknad.
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Besöksnäringens utveckling förutsätter att näringsliv och offentlig sektor
utifrån sina olika uppdrag, arbetar tillsammans. Näringen, som består av
både stora företag och små företag, behöver involveras utifrån sina förutsättningar. Utmaningarna är komplexa och svåra att lösa på egen hand. Arbetet
med strategin ska möjliggöra att näringen samlas kring färdriktningen och
tillsammans arbeta för att undanröja hinder som finns för företagens hållbara
tillväxt. Swedish Lapland har därför genomfört en nulägesanalys tillsammans med företagen för att synliggöra de hinder för utveckling som finns
och vad strategiarbetet ska utgå ifrån.
Den nya besöksnäringsstrategin 2030 kan tillsammans med andra branschspecifika regionala strategier stärka den regionala utvecklingen ytterligare.
Besöksnäringen är en bransch där samordning mellan aktörer är extra viktigt
och därför behöver olika aktörer involveras i strategiprocessen utifrån ett
antal strategiska insatsområden, exempelvis kompetensutveckling, innovation, infrastruktur/transporter.
Vidare tas en nationell besöksnäringsstrategi fram av Näringsdepartementet
och Tillväxtverket under början av 2020 som kan stärka aktualiteten i projektet.
Uppdraget
Swedish Lapland Visitors Board får med detta projekt möjlighet att arbeta
fram en ny besöksnäringsstrategi. I arbetet ska Swedish Lapland säkerställa
en bred medverkan från näringen. Det förutsätter ett deltagande med spridning geografiskt, med olika bakgrunder och från såväl män som kvinnor.
Region Norrbotten kommer att aktivt delta i arbetet och vid färdigställandet
av strategin utforma en stödjande position som innan beslut i regionala utvecklingsnämnden kommer att förankras via en remissrunda.
I arbetet ska definition av besöksnäringen och vad som ingår i omsättningen
tydliggöras.
Syfte och mål
Projektet syftar till att forma en ny regional besöksnäringsstratregi för destinationen Swedish Lapland. Utifrån en scenarioanalys sorteras och prioriteras
strategiska insatsområden för att nå näringens nya mål till 2030 för hållbar
utveckling. Besöksnäringens strategi ska vara väl förankrad bland de aktörer
som är med och påverkar och leder besöksnäringens utveckling. Strategin
ska ligga väl i linje med regionens utvecklingsstrategier och utvalda delar av
strategin ska kunna antas som positioner för besöksnäringen i regionen.
Genomförande
Projektets aktiviteter utgår ifrån den nulägesanalys som tagits fram av Swedish Lapland som visar att mer än hälften av företagen i besöksnäringen
driver ett systematiskt hållbarhetsarbete men för att öka inkluderingen av
hållbarhetsaspekter i företagens arbete ska strategiarbete bidra med att ta ut
tydliga hållbara mål.
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Kopplat till näringens strategiska insatsområden som exempelvis kompetensförsörjning, transporter, forskning och innovation kommer Swedish Lapland
att arbeta för att destinationen Swedish Lapland ska bli och ta position som the Responsible Destination – en hållbar utveckling av besöksnäringen och
synliggöra för hur den kan bidra till platsens utveckling.
Genom att aktivt ta ansvar skapas en medvetenhet och ett engagemang där
besöksnäringen hittar former för en hållbar utveckling som är tillämpningsbar. Exempelvis genom att ta ansvar för att skapa långsiktiga och hållbara
jobb i regionen, minimera avtrycket på den miljö/natur som används av besökare, undvika att hamna i fällan med överturism, eller ta ansvaret för en
koppling mellan besöksnäringen och forskningen för att öka näringens grad
av innovation. Genom att arbeta med begreppet - The Responsible - går det
också att tydligt hitta en rollfördelning kring delar som olika intressenter ska
ta ansvar för, alltifrån företaget, kommuner, transportsektorn och främjarorganisationer likt Swedish Lapland Visitors Board.
Aktiviteterna utgår från den aktuella nulägesanalysen och består av informationsinhämtning, omvärldsbevakning, anlita extern expertis, scenarioanalyser,
workshops för ökad kunskap och erfarenhetsutbyten, projektledning och
administration.
Finansiering
Swedish Lapland Visitors Board söker medfinansiering med 500 tkr från det
statliga anslaget 1:1 och 250 tkr från Region Norrbottens egna medel (ERP)
Projektets totala budget är 1 000 tkr och projekttiden är 1 februari 2020 till
31 januari 2021.
Finansiär

Sökt belopp

Region Norrbotten (1:1)

500 000 kr

Region Norrbotten (ERP)

250 000 kr

Privat medfinansiering

250 000 kr

Total projektbudget

1 000 000 kr

Förväntade resultat av projektet
Projektet förväntas resultera i en strategi med tydliga mål och insatsområden
som svarar mot besöksnäringens behov. Genom hållbara och engagerande
mål kan besöksnäringen fortsätta ta ansvar för och bidra till en hållbar utveckling för hela regionen.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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