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§ 43

Val av protokolljusterare
Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att utse Anders Josefsson (M) att
jämte ordföranden justera dagens protokoll. Kenneth Backgård (SJVP) utses
till att justera de två sista paragraferna då Anders Josefsson tjänstgör som
ordförande.
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§ 44

Fastställande av slutlig
föredragningslista
Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan.
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§ 45

Information: Om aktuellt läge i
Norrbotten till följd av Corona-krisen
Ärendet
Ulrika Nilsson, Anna Lindberg, Hanna Harila, Monica Lejon och Lena Lövgren informerar om det aktuella läget och vidtagna åtgärder till följd av corona-krisen. Nämnden får ta del av information bl.a. om påverkan på flyget,
kollektivtrafiken, kultursektorn, näringslivet samt kommuner och föreningar.
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§ 46

Delgivningar och avrapporteringar till
regionala utvecklingsnämnden 202004-28
Dnr 00192-2020

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och
lägga ärendet till handlingarna.

Ärendet
Protokoll
Internationella beredningens protokoll 2020-02-26
Regionala Kollektivtrafikmyndighetens direktion 2020-02-27
Revisionsrapport Grundläggande granskning av Regionala utvecklingsnämnden 2019
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§ 47

Delegationsbeslut anmälda till
regionala utvecklingsnämnden 202004-28
Dnr 00185-2020

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

Ärendet
Följande delegationsbeslut redovisas:
Avdelningen för regional utveckling
 Delegationsbeslut regionala projektstöd, mars 2020
 Delegationsbeslut kulturstöd, 200101-200402
Regionala utvecklingsnämndens ordförande
Åtgärder företagsstöd Norrbotten för hantering av kris till följd av Coronaviruset, 2020-04-01
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§ 48

Regionala utvecklingsdirektörens
rapport 2020-04-28
Dnr 00184-2020

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

Ärendet
Regionala utvecklingsdirektörens rapport enligt bilaga.
Bilaga:
Regionala utvecklingsdirektörens rapport 2020-04-28
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§ 49

Överlåtelse av aktier i Bussgods i Norr
AB
Dnr 00091-2020

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna samt delge regionfullmäktige.

Sammanfattning
Länstrafiken i Norrbotten AB har köpt en tredjedel av aktierna i Länstrafiken
i Västerbotten AB:s bussgodsbolag. Från 1 april 2020 bildar de nu tillsammans Bussgods i Norr AB.

Ärendet
Bakgrund
Under 2018 fattade regionfullmäktige ett inriktningsbeslut om en gemensam
bussgodsorganisation i norra Sverige.
I maj 2019 beslutade Länstrafiken i Norrbotten AB att avveckla Bussgods i
Norrbotten AB, vilket innebar att det tidigare planerade sammangåendet
måste hanteras på annat sätt. Bussgods i Norr AB ägs idag av Länstrafiken i
Västerbotten AB.
Nuläget
Behov av bussgodsverksamhet i Norrbotten kvarstår. Planerna att bedriva
bussgodsverksamhet gemensamt med Västerbotten initierades därför. Ett
gemensamt projekt med deltagare från båda länen för att genomföra nödvändiga åtgärder har därför pågått under hösten 2019.
För att uppnå en gemensam bussgodsorganisation i Norrbotten och Västerbotten föreslås att Länstrafiken i Västerbotten avyttra en tredjedel av aktierna i Bussgods i Norr AB till Länstrafiken i Norrbotten AB och därmed bilda
det gemensamma bolagen Bussgods i Norr AB.
För att säkra det nya bolagets kapitalbehov för löpande drift behöver delägarna tillsammans tillskjuta medel utifrån ägarandel.
Länstrafiken i Västerbotten AB har därför sålt en tredjedel av aktierna (per 1
april 2020) i Bussgods i Norr AB till Länstrafiken i Norrbotten AB.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 50

Framtagning av program för
europeiska struktur- och
investeringsfonder
Dnr 00207-2020

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att
1. Godkänna framtagning av program enligt förslag.
2. Utöka den politiska avstämningsgruppen till att inkludera även en ledamot som utses av oppositionen.

Yttrande till beslutsförslaget
EU:s struktur- och investeringsfonder är viktiga för Norrbotten, Sverige och
EU. De ger förutsättningar för samarbete inom ett län, mellan svenska regioner och regioner i olika länder. Dessutom bidrar de till ett stort ekonomiskt
tillskott för länets näringsliv, offentlig sektor och akademin.

Sammanfattning
EU:s nya programperiod 2021-2027 innebär att en rad program innehållande
inriktning och åtgärder ska tas fram. Programmen ska tas fram i brett partnerskap och transparens. Den regionala utvecklingsstrategin ska utgöra
grunden. Inspel, förankring och prioriteringar ska ske i befintliga samarbetsstrukturer som tillväxtberedningen och regionalt forum. Regionala utvecklingsnämnden beslutar om Norrbottens förslag till program som sedan EUkommissionen slutligen fastställer.

Ärendet
Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg för att
skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i Europa. Regionala
prioriteringar och inflytande över medlen är en förutsättning för ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete.
Sammanhållningspolitiken syftar till att minska regionala skillnader och
ojämlikheter inom EU och står för en tredjedel av EU:s totala budgetram
(351,8 miljarder euro). Den genomförs genom olika struktur- och investeringsfonder; Regionalfonden, Socialfonden, Havs- och fiskerifonden samt
Landsbygdsprogrammet. Framförallt Regionalfonden och Socialfonden berör den lokala och regionala nivån, där Sverige i nuvarande programperiod
(2014–2020) tar emot cirka 20 miljarder kronor i finansiering från EU. Alla
regioner runt om i EU får ta del av sammanhållningspolitiken, där merparten
går till de yngsta medlemsstaterna i unionen.
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Programperioderna löper över sju år och nu är det dags att ta fram program
för perioden 2021-2027. Fokuseringen utifrån regionala och lokala förutsättningar och behov ska vara en viktig utgångspunkt. Programstruktur och organisation ska stödja programmens inriktning och genomförande.
Det regionala utvecklingsprogrammet ska utgöra grunden och det ska finnas
en tydlig insatslogik där planerade insatser ska kunna härledas och kopplas
till de utmaningar som beskrivs. Relevanta samarbetsstrukturer inom och
mellan regioner ska användas. Näringslivets medverkan och engagemang i
programmet är viktigt.
I framtagningen av de regionala programmen ska ett brett partnerskap involveras. För Norrbottens del ska det bygga på befintliga partnerskapet inom
ramen för det regionala tillväxtarbetet och den regionala utvecklingsstrategin. Arbetet ska ske på ett transparent sätt och med bred kompetens inom
olika sakområden och en jämn fördelning mellan kvinnor och män.
Norrbotten utgör tillsammans med Västerbotten NUTS II området Övre
Norrland.
Program för följande fonder ska tas fram:


Regionala utvecklingsfonden (ERUF) – ska lämnas till regeringen 15
oktober 2020
 Handlingsprogram för socialfonden (ESF+) – tidsplan oklar men inlämning slutet av 2020
 Interreg – tidsplan oklar men inlämning slutet av 2020
 Kolarctic – tidsplan oklar men inlämning slutet av 2020
 Just transission fund (JTF) – ska lämnas till regeringen 30 november
2020
Följande forum i Norrbotten ska användas


Regionala utvecklingsnämnden – beslut om Norrbottens förslag till program
 Tillväxtberedningen – inspel, förankring av insatser och prioriteringar
 Regionalt forum – inspel. Förankring av insatser och prioriteringar
Även samiska folkets inflytande ska tillgodoses och kommer ske genom att
Sametinget involveras i framtagningen av program. Sametinget deltar även i
det regionala forumet.
För de program som ska samordnas med Västerbotten kommer regionala
utvecklingsdirektörerna att utgör styrgrupp. En politisk avstämningsgrupp
kommer finnas bestående av regionala utvecklingsnämndens ordförande och
ytterligare en politiker. Norrbottens politiker blir Tomas Vedestig och NilsOlov Lindfors.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 51

Yttrande över Regionalt Skogsprogram
Norrbotten
Dnr 00044-2020

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att lämna yttrande enligt förslaget.

Ärendets behandling vid sammanträdet
Lage Hortlund (SD) yrkar om att sista meningen i ärendeskrivelsen ” Norrbotten ska vara en del i det europeiska fossilfria samhällsbygget.” stryks.
Nils-Olov Lindfors (C) yrkar på det liggande förslaget.
Jan-Anders Perdahl (V) och Helena Öhlund (S) yrkar om ändringar i remissyttrandet i enlighet med vad som angivits i bilagd skrivelse Ärende 9 RUN
28 april.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att regionala utvecklingsnämnden bifaller det liggande förslaget.

Yttrande till beslutsförslaget
Som medförfattare till programmet ställer sig Region Norrbotten bakom
innehållet i dokumentet.
Vi vill särskilt betona nyttan av att Länsstyrelsen i Norrbottens län, Skogsstyrelsen och Region Norrbotten gemensamt tagit fram ett program som
lyfter och tydliggör skogens roll i det Norrbottniska samhällsbygget.
Region Norrbotten anser att det är viktigt att i det fortsatta arbetet våga lyfta
och utveckla dialogen kring de många målkonflikter som finns kring skog
och skogsbruk men att samtidigt våga söka och utveckla synergier. Norrbotten ska vara en del i det europeiska fossilfria samhällsbygget.

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Skogsstyrelsen och Region Norrbotten har
gemensamt tagit fram ett program som lyfter och tydliggör skogens roll i det
Norrbottniska samhällsbygget.
Region Norrbotten:
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vill påtala vikten av att alla aktörer som bedriver verksamhet kopplat
till skogen fortsatt har möjlighet att aktivt delta i processen



anser att det är viktigt att i det fortsatta arbetet våga lyfta och utveckla dialogen kring de många målkonflikter som finns kring skog
och skogsbruk men att samtidigt våga söka och utveckla synergier

Ärendet
Det Regionala skogsprogrammet syftar till att bidra till de nationella målen
genom att tydliggöra skogens roll för Norrbottens utveckling och bidra till
att realisera möjligheter samt att hantera utmaningar i sektorn genom konstruktiv dialog.
Målet är att det regionala skogsprogrammet ska bidra till att utveckla och
skapa fler värden i skogen på ett hållbart sätt genom att:


Utgöra en kunskapsbas för skogens och skogsnäringens betydelse
för vårt län. Ett kapitel om skogens och skogssektorns betydelse i
Norrbotten finns därför med i programmet.



Utgöra underlag för prioriteringar och påverkansarbete, lokalt, regionalt, nationellt och på EU- nivå. De strategiska inriktningar som
presenteras i dokumentet visar på hur skogen bäst kan tas tillvara i
länet.



Bidra till att sammanföra aktörer och leda till ökad samsyn och gemensamma insatser och aktiviteter. Genom den samverkansprocess
som skogsprogrammet utgör kan detta mål uppnås.

Programmets strategiska inriktningar sammanfattas i fyra områden: innovation och forskning; hållbarhet; kompetensförsörjning; samt målhantering.
Region Norrbotten ställer sig bakom inriktningen och ser fram emot att arbeta vidare med detta.
Programmets fokusområden följer det nationella skogsprogrammets struktur
och fångar väl in de utmaningar och möjligheter som skogen i Norrbotten
står inför. De strategiska inriktningarna bygger på workshops och dialog
med länets aktörer. Dessa är därmed väl förankrade i regionen och ska utvecklas vidare i form av en handlingsplan.
Region Norrbotten anser att det är viktigt att i det fortsatta arbetet våga lyfta
och utveckla dialogen kring de många målkonflikter som finns kring skog
och skogsbruk men att samtidigt våga söka och utveckla synergier. Norrbotten ska vara en del i det europeiska fossilfria samhällsbygget.
Beslutsunderlag:
Yttrande över Regionalt Skogsprogram Norrbotten –bilaga
Ärende 9 RUN 28 april
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Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 52

Yttrande över betänkandet Mer biogas
För ett hållbart Sverige
Dnr 00147-2020

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att lämna yttrande enligt förslag.

Yttrande till beslutsförslaget
Region Norrbotten tillstyrker de i betänkandet presenterade förslagen och
anser att utredningens kartläggning av hur biogasen bäst kan tas till var är
väl genomförd. Region Norrbotten anser dock att de förslag till stödpaket
som läggs bör vara teknikneutrala.
Vidare menar vi att eventuella kommande styrmedel gällande matavfall i
första hand bör fokusera på att minska avfallet och i andra hand styra mot att
nyttogöra det avfall som återstår.

Sammanfattning
Region Norrbotten tillstyrker de i betänkandet presenterade förslagen. Region Norrbotten vill särskilt lyfta följande synpunkter gällande betänkandet.
Region Norrbotten:









anser att de stöd som omfattas av författningen bör vara teknikneutrala
anser att Energimyndigheten bör få i uppdrag att hantera de föreslagna
stöden
delar utredningens uppfattning om att biogas kommer att spela en avgörande roll för transportsektorns möjligheter att uppnå klimatmålen
menar att det behövs ytterligare styrmedel för att stimulera utbyggnad av
infrastruktur för fordonsgas innan biogasproduktion i stor skala kan bli
konkurrenskraftigt i regionen
känner en oro för att ett system med kompletterande stöd som i grunden
finansieras från samma anslag riskerar urholkar effektiviteten i klimatinvesteringsstöden
vill påpeka att det redan idag sker en samordnad miljöprövning genom
de Miljöprövningsdelegationer som finns vid tolv av landets länsstyrelser

Ärendet
Regeringen beslutade den 31 maj 2018 att tillsätta en särskild utredare med
uppdrag att kartlägga hur biogasens nytta som resurs bäst kan tas till vara
och ge förslag på hur biogas kan ges konkurrenskraftiga villkor genom långsiktigt stabila spelregler.
Syftet är att biogas ska kunna bidra till att nå Sveriges energi- och klimatpolitiska mål på ett kostnadseffektivt sätt, samtidigt som hänsyn tas till värdet

DOKUMENT-ID
ARBGRP757-2093665656-72, 1.0

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionala utvecklingsnämnden 2020-04-28

Sida 16 (27)

av de nyttor som produktion av biogas bidrar med för att nå andra samhällsmål.
Utredningen föreslår att mål för produktion av biogas i Sverige införs tillsammans med en uppsättning av ekonomiska styrmedel som syftar till att
stimulera en ökad produktion och förädling av biogas.
Stödsystemet utformas som en uppsättning premier. Förslaget är uppdelat i
två stödpaket, där det första paketet syftar till att stötta biogasproduktion och
förädling från rötning. Det andra öppnar upp för andra tekniker än rötning.
Beslutsunderlag:
Yttrande över betänkandet Mer biogas För ett hållbart Sverige -bilaga
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 53

Finansiering av projektet Vägar till
hållbar utveckling i Norrbotten
Dnr 00182-2020

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att
1. Projektet Vägar till hållbar utveckling i Norrbotten beviljas 4 700 000 kr
i medfinansiering
2. Medlen anvisas ur 1:1 anslaget med 2 350 000 kr och 2 350 000 kr från
egna regionala medel (ERP).
3. Region Norrbottens villkor för regionala projektstöd ska följas.

Ärendets behandling vid sammanträdet
Lage Hortlund (SD) yrkar avslag på projektet och att ett motsvarande inriktas mot beredskap mot större kriser och lagerhållning.
Ordföranden ställer yrkandet mot det liggande förslaget och finner att regionala utvecklingsnämnden bifaller det liggande förslaget.

Yttrande till beslutsförslaget
Projektet svarar mot den regionala utvecklingsstrategin Norrbotten 2030 och
dess fyra prioriterade insatsområden; hög livskvalitet i attraktiva livsmiljöer,
hållbara transporter och tillgänglighet, flexibel och väl fungerande kompetensförsörjning samt smarta hållbara innovationer och entreprenörskap. Det
är positivt att projektets planerade aktiviteter även svarar mot det uppkomna
läget med Corona-spridningen.

Sammanfattning
Region Norrbotten vill som projektägare verka för omställning och en hållbar utveckling i Norrbotten - ekologiskt, socialt och miljömässigt. Insatser
kommer att göras för att utveckla en hållbar strukturbild, främja en hållbar
kompetensförsörjning, utveckla hållbarhetsintegrerade EU-program samt
verktyg och struktur för hållbarhetssäkrade finansiella stöd och beslutsprocesser.

Ärendet
Bakgrund
Tillväxtverket fick i juni 2019 regeringsuppdraget Att utveckla och stärka
arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet. Insatser
som genomförs av regionerna ska leda till resultat genom att ekonomisk,
social och miljömässig hållbarhet integreras i ordinarie verksamhet. Med
social hållbarhet avses jämställdhet, integration och mångfald samt andra
sociala dimensioner. Med miljömässig hållbarhet avses miljö och klimat.
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Med ordinarie verksamhet avses bland annat analyser, strategier, program
och insatser. Uppdraget ska innefatta ett intersektionellt perspektiv, som
syftar till att synliggöra diskriminerings-grunder baserade på kön, ålder,
etnicitet och geografi. Regionerna erbjuds att söka medel och göra insatser
för att hållbarhetssäkra det regionala utvecklingsarbetet, och har ett stort
mandat att forma innehållet utifrån sina förutsättningar och regionala utvecklingsstrategi. Region Norrbotten sökte och beviljades i november medel
i första utlysningen inom regeringsuppdraget, som syftade till att ta fram en
behovsanalys inom hållbar regional utveckling. Arbetet resulterade i fyra
prioriterade insatsområden; Hållbar strukturbild, Hållbar kompetensförsörjning, Hållbar Finansiering samt Övrigt omställningsarbete. Tillväxtverket
be-dömde behovsanalysen och Region Norrbotten fick i februari 2020 beslut om erbjudande att ansöka ett högre belopp av två nivåer inom utlysning
två inom regeringsuppdraget som stänger den 17 april. Som följd av Covid19 erbjuds regionerna att göra omprioriteringar inom insatserna. Det har lett
till nya prioriteringar inom insatsområde 1 och insatsområde 2. Detta möjliggör bland annat att stärka länets kompetensförsörjning samt långsiktiga
motståndskraft mot fler kriser.
Syfte
Syftet med projektet är att åstadkomma en långsiktig förflyttning till en hållbar utveckling i Norrbotten – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Utifrån en
lärande ansats kommer Region Norrbotten långsiktigt integrera de tre hållbarhetsaspekterna inom större delen av områdena som inkluderas i det regionala utvecklingsuppdraget.
Genomförande
Projektet består av fyra insatsområden, alla med prioriterade underliggande
teman samt en egen budget.
1. Hållbar strukturbild för Norrbotten
-Hållbar strukturbild
-Hållbara transporter och tillgänglighet
-Attraktiva livsmiljöer med hälsosam samhällsplanering.
2. Hållbar kompetensförsörjning
- Ungas entreprenörskap
- Kompetensförsörjning Covid- 19
3. Finansiering
- ERUF och övriga sammanhållningspolitiken 2021-2027
- Projektstöd (1:1 och Egna regionala medel)
- Företagsstöd inklusive kommersiell service
4. Övergripande omställning
- Kompetensutveckling som Tillväxtverket erbjuder inom uppdraget
för strateger inom avdelningen regional utveckling
- Hållbarhetsintegrerad webbplats för projektet
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Social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet
Inför projektansökan har en behovsinventering tagits fram med utgångspunkt
i hållbar utveckling - miljömässigt, socialt och ekonomiskt, samt hur det
regionala tillväxtarbetet som helhet kan bedrivas hållbart. I projektplaneringen har Region Norrbotten utgått från ett nuläge, en analys av utmaningar och
behov som finns på grund strukturella, demografiska, sociala och ekonomiska orsaker och dess konsekvenser. I behovsanalysen har det tydliggjorts
vilka förändringar som måste ske för en önskvärd hållbar utveckling. Region Norrbotten har i ansökan planerat för aktiviteter i syfte att uppnå förändringar som långsiktigt ska åstadkommas. Det önskade resultatet handlar om
en förändrad förmåga hos målgrupperna, en effekt av Region Norrbottens
planering, genomförande och uppföljning utifrån miljömässiga, sociala och
ekonomiska aspekter.
Finansiering
Projektet pågår 2020-04-08 - 2022-09-22

Finansiär

Sökt belopp

Tillväxtverket

4 700 000 SEK

Region Norrbotten

4 700 000 SEK (50 % 1:1, 50 % ERP)

Total projektbudget

9 400 000 SEK

Förväntade resultat av projektet
Insatsområde 1 Hållbar strukturbild för Norrbotten:
Underlag har tagits fram för en hållbar strukturbild för Norrbotten. Strukturbilden är ett stöd och ett verktyg för strategisk samhällsplanering som kopplar ihop den regionala utvecklingsstrategin med de kommunala översiktsplanerna. Regionala och kommunala samhällsplanerare har fått ökad kunskap
om hur hållbar samhällsplanering i Norrbotten bidrar till att uppfylla målen i
Agenda 2030 och till ett samhälle med ökad motståndskraft mot samhällsutmaningar. Kunskapen om vad hållbara transporter och tillgänglighet innebär för Norrbotten har ökat. Regionala och kommunala samhällsplanerare,
folkhälsostrateger och forskare har bildat en samverkansplattform för regional planering som ger synergieffekter i organisationernas verksamheter.
Insatsområde 2 Hållbar kompetensförsörjning:
Ungas entreprenöriella förhållningssätt och hållbara och cirkulära entreprenörskap har stärkts genom kompetensutveckling av elever och deras lärare,
UF-ambassadörer och skolinspiratörer. Ung företagsamhet har utvecklat sin
förmåga att tillvarata värden hos näringslivet som inte nyttjas i dag, så att
restmaterial eller restprodukter från näringslivet kan återanvänds, repareras
eller göras om inom UF:s verksamhet. Matchning, validering, kompetensut-

DOKUMENT-ID
ARBGRP757-2093665656-72, 1.0

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionala utvecklingsnämnden 2020-04-28

Sida 20 (27)

veckling och andra insatser som erbjudits individer från särskilt utsatta
branscher till följd av coronakrisen förväntas leda till höjd motståndskraft för
negativa effekter på länets arbetsmarknad.
Insatsområde 3 Hållbar finansiering:
Regionalt utvecklingsansvariga i Övre Norrland har i bred samverkan tagit
fram ett hållbarhetsintegrerat regionalfondsprogram samt Interreg Nord och
socialfonden för 2021-2027. Verktyg har utvecklats för att ge stöd för stödsökande av projekt- och företagsstöd att hållbarhetsintegrera insatser och
utbildningsinsatser i hållbarhetsintegrering har erbjudits både handläggare,
beslutsfattare och stödsökande. Det har resulterat i hållbarhetssäkrade beslutsprocesser på Region Norrbotten.
Region Norrbottens finansieringsstrategi som utgår från en lärandeplan,
skapar tydlighet om på vilka grunder fördelningen mellan projektstöd och
företagsstöd sker, och hur stöden skapar en hållbar utveckling.
Insatsområde 4 Övergripande omställningsarbete:
Kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte för Region Norrbottens deltagande tjänstepersoner som erbjuds av Tillväxtverket kommer bidra till en
ökad förmåga att driva utvecklingsprocesser med de tre hållbarhetsaspekterna som hävstång. Den hållbarhetsintegrerade webbplatsen om regional utveckling i Norrbotten förväntas bidra till ökad tillgänglighet för en bredd av
kvinnor och män från olika sektorer och branscher, samt ökad kunskap om
regional utveckling som helhet. Det skapar förutsättningar för att fler deltar i
regionalt utvecklingsarbete, och stärker förutsättningar till ett breddat näringsliv och en ökad attraktionskraft. Webbplatsen bidrar även till att skapa
tydlighet och ökar Region Norrbottens mandat i regionaltutvecklingsarbete.

Beslutsunderlag:
Finansiering av projektet Vägar till hållbar utveckling - bilaga
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 54

Medfinansiering av projektet Arctic
Spirit in Swedish Lapland – ett
kompetensutvecklingsprogram för
besöksnäringsföretag i Swedish
Lapland
Dnr 00187-2020

NYPS-id: 20205905

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att:
1. Projektet Kompetensutvecklingsprogram för besöksnäringsföretag i
Swedish Lapland beviljas medfinansiering med 4 500 tkr.
2. Medlen anvisas ur Region Norrbottens egna regionala projektmedel
(ERP)
3. Region Norrbottens villkor för regionala projektstöd ska följas.

Yttrande till beslutsförslaget
Coronakrisen har stor påverkan på regionens näringsliv och besöksnäringen
är en av näringarna som drabbas hårdast. För Norrbotten är besöksnäringen
betydelsefull och är även ett av länets prioriterade fokusområden i strategin
för Smart Specialisering Norrbotten.
Projektet förväntas bidra till att deltagande besöksnäringsföretag kan ta sig
igenom en svår tid och därmed vara verksamma när resandet återupptas.
Detta ska lägga en grund för att länet ska ha kvar en mångsidig och långsiktigt bärkraftig besöksnäring som kan fortsätta bidra till Swedish Laplands
fortsatta utveckling och välmående som destination.

Sammanfattning
Projektägaren Swedish Lapland Visitors Board Ekonomiska Förening vill
genom projektet bistå upp till l00 besöksnäringsföretag med en två månader
lång kompetenshöjande insats, med en ersättning upp till 50 tkr per deltagande företag för nedlagd tid. Detta ska ge kunskap för att kunna stå bättre
rustade när restriktionerna hävs samt ge ett ekonomiskt tillskott till deltagande företag som på grund av rådande kris står utan intäkter.

Ärendet
Bakgrund
Besöksnäringen är en bransch bestående av många små företag och mikroföretag. Lönsamheten i branschen är relativt låg och det som intjänas återinvesteras ofta i företagen. Detta gör att företagens uthållighet är begränsad och
kräver ett stadigt inflöde av gäster eller kunder. Det totalstopp som nu upplevs på grund av pandemin gick inte att förutse, vilket gör att företagen står
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inför en svår prövning under denna vår. Branschens förhoppning är att ett
visst resande, i alla fall inom riket, ska vara möjligt under sommaren. Med
anledning av detta finns det två stora behov att fylla:



Dels behöver företagen få all upptänkbar hjälp att lyfta direkta och indirekta kostnader från sin resultaträkning under våren 2020.
Dels behöver företagen få möjligheten att göra sig redo för det nya normalläge som kommer att träda in, då nuvarande restriktioner hävs. Detta
kan innebära nya produkter, nya erbjudanden, finslipade affärsprocesser,
förbättrad marknadskännedom och inte minst ett ökat hållbarhetsfokus
och en högre digital mognad.

Syfte
Projektets syfte är öka kompetensen hos besöksnäringsföretag i destinationen Swedish Lapland för att företagen ska stå bättre rustade efter Coronakrisen.
Genomförande
Genom att delvis ändra inriktning i de två pågående projekten, Business
Capacity Development in Swedish Lapland och Naturturism in Swedish
Lapland, kan resurser som krävs för att genomföra ett kompetensutvecklingsprogram genomföras och bekostas inom ramen dessa projekt. Genom
nulägesanalyser som genomförts finns god kännedom om vilka utvecklingsinsatser som företagen har behov av.
Denna projektansökan avser en kompletterande ersättning på upp till 50 000
kronor per deltagande företag för nedlagd tid. Under två månader ska en
person per företag delta i kompetensutvecklingen via projektägarens digitala
utbildningsplattform under förmiddagarna måndag till torsdag. Eftermiddagarna och fredagarna är vigda åt självstudier och åt att implementera de
nyvunna kunskaperna i företaget.
Målgrupp

Projektets målgrupp är företag med upp till 30 anställda. Projektet vänder sig
endast till företag inom besöksnäringen som har verksamhet där programmets delar kan vara tillämpliga. Detta kan vara boendeanläggningar, fullserviceanläggningar, upplevelseföretag, restauranger och aktivitetsföretag. Målet är upp till 100 deltagande företag varav max 90 är från Norrbotten och
max 10 är från Västerbotten.
Projektet kommer att genomföras i samarbete med de lokala destinationerna.
För att skapa en god regional spridning öronmärks fem platser per kommun
(16 kommuner = 80 platser). Skulle någon kommun få färre än fem deltagare
som uppfyller kriterierna så fylls platserna på från andra kommuner.
Hållbarhet

Genom att möjliggöra kompetensutvecklingsprogrammet skapas utrymme
för branschen att fortsätta bidra till den sociala, ekonomiska och ekologiska
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hållbarheten i Swedish Lapland. Hållbarhetsaspekterna, jämställdhet, mångfald, miljö och likabehandling och ickediskriminering, kommer att beaktas
vid både samordning, planering och genomförande av utbildningen. Dessa
aspekter finns sedan tidigare med vid genomförande av aktiviteter i befintlig
projektverksamhet hos Swedish Lapland Visitors Board och följs upp genom
befintligt projekts löpande utvärdering.
Då genomförandet sker digitalt, genom webbsända utbildningsblock varvade
med självstudier och implementering, kommer alla företag i Swedish Lapland att kunna beredas möjlighet till deltagande. Företagens ökade kompetens inom områden som digitalisering, affärsmannaskap, hållbarhet och
värdskap kommer också att bidra till att medvetandegöra och stärka förståelsen för att hållbarhetsperspektivet är en hygienfaktor för en bärkraftig besöksnäring.
Projektet förväntas också bidra till företagens lönsamhet och ekonomiska
hållbarhet på lång sikt samt rusta dem att hantera liknande kriser på ett bättre
sätt i framtiden.
Finansiering
Swedish Lapland Visitors Board ek för söker medfinansiering från Region
Norrbotten med 4 500 tkr. Projektets totala budget är 5 000 tkr och projektperioden är 14 april till 31 augusti 2020.
Finansiär

Sökt belopp

Region Norrbotten (ERP)

4 500 tkr

Region Västerbotten

500 tkr

Total projektbudget

5 000 tkr

Förväntade resultat av projektet
Insatsen förväntas hjälpa företag att ta sig igenom en svår tid, samtidigt som
de går stärkta ur dessa månader med förbättrade kunskaper. Företagen förväntas skapa nya kontakter och att det på kort sikt kommer uppstå nya produkter, erbjudanden, en ökning av sampaketering mellan företagen samt
eventuellt nya bolag. Projektet kan också bidra till deltagande företag breddar sitt erbjudande till fler marknader än vad de är verksamma på idag.
På längre sikt förväntas projektet stärka företagen och bidra till en högre
professionalisering inom bolaget och därmed en ökad attraktivitet gentemot
konkurrenter.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 55

Medfinansiering av ordförandeskap i
Nordkalottrådet
Dnr 00186-2020

NYPS-id: 20205624

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att:
1. Ordförandeskapet i Nordkalottrådet beviljas 1 404 124 kronor i medfinansiering
2. Medlen anvisas ur 1:1 anslaget med 1 404 124 kronor.
3. Region Norrbottens villkor för regionala projektstöd ska följas

Yttrande till beslutsförslaget
Det regionala utvecklingsansvaret numera är överfört till Region Norrbotten
och således också ansvaret för det gränsöverskridande arbetet. Internationella beredningen och Regionstyrelsen har ställt sig positiva till ordförandeskapet.

Sammanfattning
Regionstyrelsen beslutade 5 december 2018 att åta sig ordförandeskapet i
Nordkalottrådet för perioden 2019-2020. Regionstyrelsen beslutade den 27
februari 2019 om ett ordförandeskapsprogram med prioriterade fokusområden för perioden 2019-2020.
Nordkalottrådet finansieras till stor del av Nordiska ministerrådet. Tilldelningen är för finansiering av projektansökningar och kostnader för gränstjänsten. Region Norrbottens medfinansiering är för att säkerställa ordförandeskapet då administrationskostnaderna bara delvis täcks av ramen från
Nordiska ministerrådet

Ärendet
En stor del av budgeten för Nordkalottrådet finansieras av Nordiska ministerrådet. Förutom kostnader för sekretariatet används Nordiska ministerrådets medel till finansiering av projektansökningar och kostnader för gränstjänsten. Administrationskostnaderna för sekretariatet täcks bara till viss del
av ramen från Nordiska ministerrådet. Regionen som innehar ordförandeskapet, dvs. för perioden 2019-2020 är det Region Norrbotten, står för resterande del av budgeten för sekretariatet.
Nordkalottrådet
Nordkalottrådet är en nordisk gränssamarbetsorganisation mellan Finland,
Norge och Sverige. Parterna som ingår från respektive land är:
Finland: Lapplands förbund, Lapplands ELY-central, Lapplands handelskammare och representant för kommunerna i Lappland.
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Norge: Nordland fylkeskommun, Troms fylkeskommun, Finnmark fylkeskommun och Innovasjon Norge
Sverige: Länsstyrelsen i Norrbottens län, Region Norrbotten, Norrbottens
Kommuner och Norrbottens Handelskammare.
Medlemmarna i Nordkalottrådet utser var och en ordinarie ledamot och ersättare. Ordförandeskapet i Nordkalottrådet alternerar i perioder om två år
mellan de norska fylkeskommunerna, Norrbotten och Lappland i Finland.
Nordkalottrådets beredningsgrupp

Nordkalottrådets beredningsgrupp har det övergripande ansvaret för den
löpande verksamheten och implementeringen av de beslut Nordkalottrådet
har fattat. Ordförandeskapet i beredningsgruppen följer ordförandeskapet i
Nordkalottrådet.
Nordkalottrådets sekretariat

Sekretariatet svarar för all löpande verksamhet kopplat till Nordkalottrådets
verksamhetsplan och handlingsprogram. Sekretariatet har mandat att fatta
beslut på projektmedel upp till 3000 euro. Besluten ska tillkännages beredningsgruppen. Ordföranden i Nordkalottrådet och ordföranden i Nordkalottrådets beredningsgrupp ansvarar för arbetsledning av sekretariatets personal.
Nordkalottens Gränstjänst

Nordkalottens Gränstjänst består av två kontor med tillsvidare placering i
Skibotn, Norge och Torneå, Finland. Verksamheten leds av Nordkalottrådets
beredningsgrupp med Nordkalottrådets sekretariat som operativt koordineringsansvarig.
Genomförande
Regionstyrelsen beslutade den 27 februari 2019 om ett ordförandeskapsprogram med prioriterade fokusområden och följande aktiviteter för perioden
2019-2020.
Regionalpolitik

- Ge inspel till Nordiska ministerrådet temagrupp hållbar landsbygdsutveckling.
- Förtydliga Nordkalottrådets roll som regional samarbetspartner till
Nordiska ministerrådet och Nordregio (ett internationellt forskningscentra).
- Synliggöra samarbetsmöjligheter på nordkalotten, speciellt folk-tillfolk samarbeten över nationsgränser
- Initiera samarbete med universitetsamverkan The Arctic Five, som består av Luleå tekniska universitet, the Arctic University of Norway i
Tromsö, Lapplands universitet i Rovaniemi, Uleåborgs universitet och
Umeå universitet.
Gränsens möjligheter

- Uppsökande verksamhet
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- Försäkra långsiktig finansiering för gränstjänstverksamheten och förstärka servicen till näringslivet
- Öka kunskapen om vikten av att arbetet med gränshinder på Nordkalotten.
- Intensifiera det politiska arbetet för att lösa gränshinder inom hälsooch sjukvården.
- Arbeta strategiskt för att påverka nationell lagstiftning och verka aktivt
för eliminering av gränshinder
Demografiska utmaningen och kompetensförsörjningen

- Samordna aktörer för att utveckla nya sätt att leverera offentliga tjänster i glesbygden (samhandling över gränserna, digitala e-tjänster, social
innovation, civilsamhällets initiativ).
Miljösamarbete

- Harmonisering och förhandling mellan länderna vad gäller miljöfrågor
som påverkar hela Nordkalottområdet, och skydd av biodiversitet och
ekosystemtjänster.
- Miljörådet ska även utveckla gemensamma insatser för att möta och
anpassa sig till klimatändringar. Handlingsprogrammet förverkligas i
miljörådets årliga samarbetsprojekt.
Erfarenhetsutbyte och regional identitet

- Stöd till mindre projekt som genomförs av ungdomar, eller som har
barn och ungdomar som målgrupp
Kommunikation och information

- Synliggöra arbetet i Nordkalottrådet

Finansiering
Budgeten för Norrbottens ordförandeskap i Nordkalottrådet finansieras till
stor del av Nordiska ministerrådet med en särskild tilldelning för gränshinderarbetet. Administrationskostnaderna för sekretariatet täcks bara till viss
del av ramen från Nordiska ministerrådet. Regionen som innehar ordförandeskapet, dvs. för perioden 2019-2020 är det Region Norrbotten, står för
resterande del av budgeten för sekretariatet.
Nordkalottrådet är beviljad projektmedel från svenska utrikesdepartementet
för åren 2019 och 2020.
Finansiär

Sökt belopp

Nordiska ministerrådet

3 576 500

Nordiska ministerrådet för gränshinderarbete

1 305 216

Utrikesdepartementet
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Finansiär

Sökt belopp

Region Norrbotten (1:1 medel)

1 404 124

Total projektbudget

6 902 478
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Budgeten är omräknad från euro med en växlingskurs på 1 €= 10,2773 sek
Förväntade resultat av projektet
Verksamheten baseras på Nordkalottrådets samarbetsprogram för regional
utveckling och planering 2017-2020 som ska bidra till att lyfta fram aktiviteter som skapar ett nordiskt mervärde. Målet är samhandling mellan den regionala och nationella nivån. Representanterna i Nordkalottrådet är eniga om
att arbetet behöver göras mer politiskt relevant. Regionstyrelsen beslutade
den 27 februari 2019 om ett ordförandeskapsprogram med prioriterade fokusområden för perioden 2019-2020.
Under Norrbottens ordförandeskap ska kommande fyraåriga samarbetsprogrammet arbetas fram. Region Norrbotten kommer jobba för att samarbetsprogrammet för 2021-2024 kommer peka ut några få kärnfrågor av strategisk relevans för området och det nordiska samarbetet. Nordkalottrådet
förhållande till andra organisationer med liknande intressen och geografi ska
även tydliggöras.
Protokollsutdrag skickas till:
Regionala utvecklingsdirektören
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