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§ 60

Val av protokolljusterare
Regionutvecklingsutskottets beslut
Regionutvecklingsutskottet beslutar att utse Agneta Granström (MP) till att
jämte ordföranden justera dagens protokoll.
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§ 61

Fastställande av slutlig
föredragningslista och anmälan av jäv
Regionutvecklingsutskottets beslut
Regionutvecklingsutskottet beslutar att fastställa föredragningslistan.
Glenn Berggård anmäler jäv i ärendet Medfinansiering av COLDTECH –
Kompetenscentrum för teknik och samhälle i kallt klimat, § 68. Utskottet
utser Anders Öberg (S) till ordförande under ärendets behandling.

DOKUMENT-ID
ARBGRP723-1219475203-31, 1.0

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionutvecklingsutskottet 18 december 2018

Sida 5 (29)

§ 62

Satsning Damidrott Norrbotten
Anna Lindberg informerar utskottet om satsningen.
Region Norrbotten har gjort en satsning på förebildsarbete via idrottsklubbar
som bedriver verksamhet på elitnivå för damer. Klubbar som deltar i satsningen är Boden Handboll IF, Piteå IF DFF, Luleå Hockey/MSSK och Luleå
Basketbollklubb.
Satsningen är gjord med egna regionala utvecklingsmedel. Den övergripande
målsättningen med satsningen är att stärka länets attraktionskraft.
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§ 63

Satsning Visningsrummet e-hälsa Kalix
Anna Lindberg informerar utskottet om satsningen på visningsrummet för ehälsa i Kalix.
Region Norrbotten har verkat som stöd till Kalix kommun i dess satsning på
att utveckla metoder och infrastruktur för att bättre nyttja e-hälsans växande
möjligheter.
Projektet är uppdelat i två delar där det första hade som mål att bygga upp ett
visningsrum. Den andra delen av projektet är tänkt att, utifrån kunskap och
intresse som genereras av visningsrummets verksamhet, erbjuda att individuellt anpassade produkter testas tillsammans med patienter, brukare och
medarbetare.
Projektet syftar till att visa på de möjligheter som ny teknik kan erbjuda för
vård och omvårdnad i hemmiljö och underlätta implementeringen av nya
arbetssätt.
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§ 64

Samarbetet Botniska korridoren 20192022
Dnr 04773-2018

Regionutvecklingsutskottets beslut
Regionutvecklingsutskottet beslutar att:
Region Norrbotten ställer sig bakom förslaget till fortsatt samarbete Botniska
korridoren 2019-2022.

Yttrande till beslutsförslaget
Samarbetet Botniska korridoren arbetar för att på lång sikt stärka transportinfrastrukturen och förbättra förbindelserna mellan norra Sverige och övriga
Europa. Genom en tydlig kommunikation om norra Sveriges prioriteringar
för en sammanhållen infrastruktur har det långsiktiga samarbetet skapat förutsättningar och resultat för bygget av Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan. För att möjliggöra en fortsatt utbyggnad och prioritering av både stomnätet och våra anslutande stråk kommer det att krävas ett fortsatt arbete på
både nationell och europeisk nivå.

Sammanfattning
Samarbete Botniska korridoren har kommit till för ökad genomslagskraft och
att visa enighet tillsammans i norra Sverige, vilket under den föregående
perioden bland annat ledde till att korridoren pekats ut som en möjlig förlängning av Eus stomnätskorridorer och ett bra utfall i nationell plan.
Botniska korridoren, som sträcker sig från Stockholm och norrut till Haparanda och vidare mot Helsingfors, skapar förutsättningar för regional, nationell och europeisk hållbar tillväxt – bland annat genom regionförstoring,
klimatneutrala transporter, kompetensförsörjning och kapacitetsstarka godstransporter.
För att möjliggöra en fortsatt utbyggnad och prioritering av både stomnätet
och våra anslutande stråk kommer ett fortsatt arbete att krävas, såväl på nationell som på europeisk nivå.

Ärendet
Bakgrund
Botniska korridoren utgör förlängningen av Eus stomnätskorridorer norrut
och knyter ihop Norge, Sverige och Finland, tillsammans med de anslutande
stråken Malmbanan, E12-stråket och Mittstråket. Samarbetet fokuserar på
järnvägskorridorerna, men inkluderar även viktiga anslutningar till de andra
trafikslagen.
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Under perioden 2015 – 2018 har ett arbete bedrivits inom ramen för det regionala projektet Botniska korridoren med syfte att få till stånd en förlängning
av EU:s stomnätskorridorer som inkluderar både Botniska korridoren och
Malmbanan samt att de viktigaste prioriteringar tar plats i den nationella
transportplanen. I juni 2018 föreslog EU-kommissionen en förlängning av
ScanMed-korridoren och samtidigt beslutades nationell plan där nu flera av
norra Sveriges prioriteringar finns med.
Genomförande
Botniska korridoren är huvudsakligen ett samarbete mellan Region Gävleborg, Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten,
Region Västernorrland och Region Örebro län. I arbetet inkluderas även de
kommuner, länsstyrelser och övriga aktörer i olika grad beroende på uppgift
och möjlighet.
Grundläggande utgår samarbetet Botniska korridoren från planupprättarnas
regionala utvecklingsuppdrag. Botniska korridoren är i sammanhanget en
plattform som möjliggör en enad och starkare röst för Norra Sverige. Samarbetet kan komma att utökas både geografiskt och innehållsmässigt utifrån
planupprättarnas behov och prioriterade frågeställningar, med respekt för
projektägarnas egna uppdrag och ansvarsområden.
Samarbetet innebär en gemensam beskrivning och prioritering av utvecklingen av norra Sveriges del av det europeiska transportsystemet, som sedan
kommuniceras med beslutsfattare, allmänhet och övriga aktörer, på nationell
och europeisk nivå.
En samarbetsplattform med resurser för att koordinera arbetet avser att
stärka norra Sveriges möjligheter till investeringar i järnvägen och dess anslutningar, skapar tyngd som ger större genomslagskraft på nationell och
europeisk nivå.
Ett projekt för fortsatt samarbete perioden 2019-2022 etableras, i linje med
det genomförda projekt Botniska korridoren 2015-2018. Finansieringskoncept utgår från ingående planupprättarna som finansiärer. Inom respektive
län kan ytterligare medfinansiärer bidra till respektive läns andel av den totala finansieringen.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 65

Medfinansiering ordförandeskap i
Nordkalottrådet
Dnr 04881-2018

Regionutvecklingsutskottets beslut
Regionutvecklingsutskottet beslutar att
1. Ordförandeskapet i Nordkalottrådet medfinansieras med 1 400 000 kr
för perioden 2019-01-01--2020-12-31.
2. Medlen anvisas ur 1:1-medel.
3. Region Norrbottens riktlinjer för bidrag ska följas.

Yttrande till beslutsförslaget
Ordförandeskapet i Nordkalottrådet alternerar mellan regionerna vilket betyder att någon av medlemmarna i Norrbotten måste ta ordförandeskapet för
åren 2019-2020. När Norrbotten tidigare har haft ordförandeskapet har det
varit Länsstyrelsen som innehaft det uppdraget. I och med att det regionala
utvecklingsansvaret numera är överfört till Region Norrbotten är det också
naturligt att ansvar för gränsöverskridande samarbeten förs över.
Region Norrbotten har de senaste åren utökat sitt gränsregionala samarbete
exempelvis genom det nordiska hälsosamarbetet och vänregionavtalet med
Troms. Genom ordförandeprogram med ökat fokus och inflytande över
agendan kan Region Norrbotten optimera insatser för närområdet. Internationella beredningen har, med grund i internationella strategins mål, vid ett
antal tillfällen diskuterat vikten av att ansvaret för Nordkalottrådet förs över
till Region Norrbotten.

Sammanfattning
Nordkalottrådet(NKR) är en av 12 nordiska gränskommittéer. Nordkalottrådet består av representanter från regional politisk nivå i Finnmark, Nordland,
Troms, Lappland och Norrbotten, länsstyrelsen i Norrbotten och näringstrafik- och miljöcentralen i Lappland samt näringslivsrepresentanter. Ordförandeskapet för samarbetet alterneras mellan regionerna. Nordkalottrådet
bistås av ett sekretariat som är lokaliserat hos Lapplands förbund i Rovaniemi. Arbete finansieras primärt genom Nordiska ministerrådet. Administrationskostnaderna för sekretariatet täcks av Nordkalottrådet och den region
som innehar ordförandeskapet. 2019 tar Region Norrbotten över ledarskapet
för en period om två år.

Ärendet
Genomförande
Nordkalottrådet (NKR) är en nordisk gränssamarbetsorganisation. Nordkalottkommittén tillsattes år 1967 av arbetsmarknadsministrarna i Finland,
Sverige och Norge. År 1997 bytte kommittén namn till Nordkalottrådet. I
Nordkalottrådet ingår följande myndigheter och organisationer;
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•

Finland: Lapplands förbund, Lapplands ELY-central, Lapplands handelskammare och representant för kommunerna i Lappland.
• 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 i Nordkalottrådet.
Ordförandeskapet i Nordkalottrådet alternerar i perioder om två år mellan de
norska fylkeskommunerna, Norrbotten och Lappland i Finland. 2019-2020
är det Norrbottens tur. Sedan förra norrbottniska ordförandeskapet har Region Norrbotten tagit över det regionala utvecklingsansvaret och därmed likställts med länsstyrelsen i arbetsordningen.
Med ordförandeskapet i Nordkalottrådet följer även ordförandeskap i Nordkalottrådets beredningsgrupp (BG) som har det övergripande ansvaret för
den löpande verksamheten och implementeringen av de beslut Nordkalottrådet har fattat. Beredningsgruppen bereder ärenden som skall till beslut i
Nordkalottrådet. Nordkalottrådets beredningsgrupp beslutar i de ärenden
beslutsrätten delegerats till beredningsgruppen.
Nordkalottrådets (NKR) verksamhet baseras på NKRs handlingsprogram för
2017-2020. Samhandling mellan den regionala och nationella nivån är viktig. Det nordiska samarbetsprogrammet för regional utveckling och planering 2017-2020 ska bidra till att lyfta fram aktiviteter som skapar ett nordiskt
mervärde och ligga till grund för nordkalottrådets verksamhet.
Det är enighet bland representanterna i Nordkalottrådet att arbetet behöver
göras mer politiskt relevant, genom att bland annat tänka över strukturen och
prioriterade fokusområden. Det kommande fyraåriga samarbetsprogrammet
kommer arbetas fram under ledning av det norrbottniska ordförandeskapet.
Region Norrbotten kommer jobba för att arbetsprogrammet för 2021-2024
kommer peka ut:
•
•

Några få kärnfrågor av strategisk relevans för området och det nordiska
samarbetet
Kommer tydliggöra Nordkalottrådets förhållande till andra organisationer som har liknade intressen och geografiskt område.

Förslag på aktiviteter i Norrbottens ordförandeskapsprogram
under perioden 2019-2020
• Ge inspel till nordiska ministerrådet temagrupp ”hållbar landsbygdsutveckling”
• Förtydliga Nordkalottrådets roll som regional samarbetspartner till nordiska ministerrådet och Nordregio.
• Öka kunskapen om vikten av att arbetet med gränshinder på nordkalotten
• Öka det politiska arbetet för att lösa gränshinder inom hälso- och sjukvården

DOKUMENT-ID
ARBGRP723-1219475203-31, 1.0

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionutvecklingsutskottet 18 december 2018

•

•

Sida 11 (29)

Samordna aktörer för att utveckla nya sätt att leverera offentliga tjänster
i glesbygden (samhandling över gränserna, digitala e-tjänster, social innovation, civilsamhällets initiativ).
Initiera samarbete med Universitetssamverkan Arctic five (Universiteten
i Tromsö, Rovaniemi, Uleåborg, Luleå och Umeå.)

Finansiering
En stor del av budgeten för Nordkalottrådet finansieras av nordiska ministerrådet. För perioden 2019-2020 bidrar Nordiska ministerrådet med 2 400 000
kr. Förutom kostnader för sekretariatet används Nordiska ministerrådets
medel till stor del till finansiering av projektansökningar och kostnader för
gränstjänsten. Sekretariat är, som tidigare nämnts, lokaliserat hos Lapplands
förbund i Rovaniemi. Administrationskostnaderna för sekretariatet täcks
bara till viss del av ramen från Nordiska minsterrådet. Regionen som innehar
ordförandeskapet, dvs. för perioden 2019-2020 Region Norrbotten, står för
resterande del av budgeten för sekretariatet. Region Norrbotten ansöker om
medfinansiering ur 1:1 anslaget på 1 400 000 kr för att täcka kostnader för
sekretariatet enligt budget nedan.
Rådsmötena arrangeras av ordföranderegionen och i kostnaden ingår exempelvis lokaler, förtäring och tolkning. Ordförandeskap innebär alltid ett ansvar för dagordning till möten, framtagande av verksamhetsprogram för åren
2019-2020, leda rådets beredningsgrupp (BG) samt att utåt representera organisationen. Ordförandeskapet beräknas kräva en arbetsinsats vid avdelningen för regional utveckling. Den totala budgeten blir därmed 3 800 000
kr för hela perioden och regionens kostnader blir fördelade enligt tabellen
nedan.
Aktivitet

Budget 2019-2020

Bidrag till sekreteriatet, 420 000 kr/år

840 000 kr

Arbetsinsats, ca 20 procent av en tjänsteperson under två år.

400 000 kr

Rådsmöten

160 000 kr

Total kostnader

1 400 000 kr

Ordförandeskap innebär ett ansvar för dagordning till möten, framtagande av
verksamhetsprogram för åren 2019-2020, leda rådets beredningsgrupp (BG)
samt att utåt representera organisationen. För det sammanlagda arbete som
ordföranderegion beräknas det under två år åtgå cirka 20 procent av årsarbetstiden för en tjänsteperson.
Förväntade resultat av projektet
Ordförandeskapet i Nordkalottrådet ger större möjlighet för Norrbotten att
påverka i vilken riktning Sverige, Finland och Norge ska ta i samverkan. En
del i det arbetet är att identifiera och lösa gränshinder som kan vara till nytta
för alla nationer.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 66

Vidarefördelning av ramen för
kulturstöd
Dnr 04704-2018

Regionutvecklingsutskottets beslut
Regionutvecklingsutskottet beslutar att
Vidarefördelningen av ramen för kulturstöd godkänns.

Yttrande till beslutsförslaget
Region Norrbotten arbetar i enlighet med kulturplan för Norrbotten, för att
stärka den kulturella infrastrukturen. Alla ska ha tillgång till kulturella upplevelser och möjligheter att skapa själv. Gemensamt för samtliga bidrag, stöd
och stipendier inom kulturområdet är att de på olika sätt bidrar till att stärka
kulturens roll i den regionala utvecklingen och till att ge länets invånare och
besökare möjligheter till upplevelser och rikare fritid, fler arbetstillfällen
inom kultur- och besökssektorn samt en bättre hälsa. Stöden premierar också
samverkan mellan kulturlivets olika aktörer, organisationer och kommuner
samt möjliggör så att externa projektmedel kommer länet till godo.

Sammanfattning
Regionutvecklingsutskottet har fått i uppdrag att vidarefördela ramen för
kulturstöd 2019. Totala ramen för kultur, 122 599,6 tkr, godkändes vid
Regionstyrelsen 2018-12-05. Ramen för kulturstöd uppgår till 67 936,9 tkr.

Ärendet
Ramen för kulturstöd 2019 godkändes vid RS 2018-12-05 enligt nedan.
Kulturstöd

2018

2019

Verksamhetsbidrag

47 336,0

55 696,0

Projektstöd

10 600,0

11 710,9

530,0

530,0

7 082,4

0,0

65 548,4

67 936,9

Stipendier
Särskilda satsningar
Summa kulturstöd (tkr)

Av ramen för kulturstöd fördelas 55 696 tkr till verksamhetsbidrag till 60
organisationer. I bedömningen har verksamhetens länsspridning och verkansgrad beaktats. Ifjol fördelades verksamhetsbidrag till 78 organisationer,
folkhögskolor och studieförbund, 16 stycken, får sitt verksamhetsbidrag via
Norrbottens folkbildningsråd och syns inte i vidarefördelningen.
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Ramen till folkbildningen har utökats med 1 000 tkr och Konstmuseum i
Norr med 1 450 tkr, se Regionstyrelsens plan sidan 32, enligt beslut i RS
2018-10-31 § 201.
Av den godkända ramen föreslås nedanstående vidarefördelning
KULTUR

Förändring jmf
2018 exkl

2019

2018

prisförändring
Verksamhetsbidrag - Kulturinstitutioner
Norrbottens föreningsarkiv

680,0

680,0

1)

Dans i Nord

1 850,0

2 100,0

1)

Havremagasinet

3 062,0

3 122,0

1)

600,0

650,0

1)

19 702,0

20 072,0

1)

1 420,0

1 420,0

1)

Giron Sámi Teáhter

460,0

500,0

1)

TOTE-Tornedalsteatern

735,0

735,0

0,0

6 600,0

6 600,0

28 509,0

35 879,0

6 600,0

8 230,0

9 230,0

1 200,0

1 300,0

9 430,0

10 530,0

Silvermuseet
Norrbottensteatern
Ájtte fjäll- och samemuseum

Konstmuseet i Norr
Summa Kulturinstitutioner

1)
1) 6)

Verksamhetsbidrag - Folkbildning
Norrbottens folkbildningsråd

1 000,0 1) 7) 8)

Interkommunal ersättning för studerande norrbottningar vid folkhögskolor utanför länet enligt
regelverk, 400 kr/vecka, s.k. Mobilitetsstöd
Summa Folkbildning

1)

1 000,0

Verksamhetsbidrag - Länsövergripande organisationer inom Kultur och fritid
Sv Folkdansringen Övre Norrlands distrikt
Dansinitiativet - NY SÖKANDE 2019
SVEROK Norrbotten

35,0

5)

0,0

300,0

1)

70,0

70,0

5)

Friluftsfrämjandet Norrbotten

125,0

125,0

4)

4H

270,0

125,0

1)

Unga Örnar

250,0

125,0

1)

Norrbottens parasportförbund

560,0

570,0

1)

2 750,0

2 800,0

1)

30,0

0,0

Norrbottens hemslöjdsförening

40,0

40,0

5)

Konstnärscentrum Nord

20,0

20,0

5)

Konstnärer i Norrbotten (KiN)

45,0

45,0

5)

9)

Norrbottens idrottsförbund inkl. FaR , varav 150,0 tkr till Norrbottens Ridsportförbund
Norrbottens Schackförbund - EJ ANSÖKT 2019

SKR Norrbotten (Sveriges Konstföreningar Norrbotten)
Galleri Syster, inkl. Galleri Lillasyster
Svensk Form Norrbotten
Bygdegårdarnas riksförbund
Norrbottens hembygdsförbund
Siknäsfortet
Försvarsmuseum Boden

60,0

60,0

5)

210,0

210,0

4)

30,0

75,0

1)

25,0

25,0

5)

100,0

100,0

5)

30,0

30,0

5)

405,0

405,0

1)

Sveriges körförbund

30,0

30,0

5)

Norrbottens körsångarförbund

63,0

63,0

5)

SFRF (Sverige-Finska Riksförbundet)

40,0

40,0

5)

Jord

90,0

90,0

5)

Samernas utbildningscentrum

150,0

150,0

4)

STR-T Svenska Tornedalningars Riksförbund

110,0

110,0

4)

Föreningen Norden

195,0

195,0

4)

Bágo cállidsiebrie - EJ ANSÖKT 2019

15,0

0,0

Met Nuoret

50,0

50,0

3)

Sáminuorra - NY SÖKANDE 2019

0,0

30,0

3)

70,0

70,0

5)

NMD

100,0

100,0

5)

Kulturföreningen Ebeneser

150,0

150,0

4)

Korpilombolo Kulturförening

100,0

0,0

Folkets Hus och Parker Norrbottensdelen

100,0

100,0

Skådebanan
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2018

Förändring jmf
2018 exkl
prisförändring

2019

Verksamhetsbidrag - Länsövergripande organisationer inom Kultur och fritid
Kontaktnätet Region Norra Norrland

30,0

0,0

Teatercentrum

50,0

50,0

5)

ATR Amatörteatrarna

90,0

90,0

5)

Teater Mila

100,0

100,0

5)

Teaterföreningen Bröt, Kalix

140,0

0,0

Lule Stassteater, varav 150,0 tkr till Sjukhusclowner

480,0

520,0

1)

Teater Scratch

320,0

320,0

1)

Riksteatern Norrbotten

450,0

550,0

1)

Filmskaparna Norr - EJ ANSÖKT 2019
Summa Länsövergripande org inom kultur och fritid

100,0

0,0

8 078,0

7 968,0

Sveriges Pensionärsförbund, SPF

108,0

105,5

1)

Svenska Kommunalpensionärernas förbund, SKPF

189,0

191,5

1)

Pensionärernas Riksförbund, PRO Norrbotten

378,0

378,0

Summa pensionärsorganisationer

675,0

675,0

Barnens rätt i samhället (BRIS, Nord)

70,0

70,0

5)

FAMY Norrbotten

22,0

22,0

5)

FMN – Föräldraföreningen mot narkotika

32,0

32,0

5)

Hjärtebarnsfonden Norr

35,0

35,0

5)

IOGT-NTO Norrbotten

90,0

90,0

5)

IOGT-NTO Norrbotten, Juniordistrikt

30,0

30,0

5)

130,0

130,0

4)

7,0

7,0

5)

200,0

200,0

4)

0,0

Verksamhetsbidrag - Pensionärsorganisationer

1)

0,0

Verksamhetsbidrag - Länsövergripande HSO-kompletterande organisationer

Kvinno- och tjejjourer i Norrbotten
Norrbottens Stamningsförening
NTF Norrbotten (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande)
UNF Norrbotten
Summa länsövergripande HSO-kompletternade organisationer
SUMMA VERKSAMHETSBIDRAG

5)

28,0

28,0

644,0

644,0

0,0

47 336,0

55 696,0

7 600,0

PROJEKTSTÖD
Projektstöd - egna initiativ

500,0

1 760,9

Projektstöd - övriga

7 000,0

7 000,0

Turnéstöd

1 500,0

1 500,0

Arrangörsstöd för unga "Snabba ryck"

100,0

100,0

Mobilitesstöd konst och litteratur

350,0

350,0

Kulturstrategiskt utvecklingsstöd

1 150,0

0,0

Kultur för barn och ungas hälsa

0,0

1 000,0

10 600,0

11 710,9

Rubus Arcticus

400,0

400,0

Idrotts- samt heders- och förtjänsstipendium

100,0

100,0

Summa projektstöd

0,0

STIPENDIER

Idrottsledarstipendium

30,0

30,0

Summa stipendier

530,0

530,0

Kultur för barn och ungas hälsa

1 000,0

0,0

Konstmuseet i Norr

5 150,0

0,0

932,4

0,0

7 082,4

0,0

-5 150,0

65 548,4

67 936,9

2 450,0

0,0

SÄRSKILDA SATSNINGAR 10)

Särskilda förstärkningsinsatser
Summa särskilda satsningar

SUMMA KULTURSTÖD
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1) Beslutet är 1-årigt och tilldelas organisationen för 2019 års verksamhet
2) Beslutet är 2-årigt och tilldelas organisationen för 2019-2020 års verksamhet, under förutsättning att de ekonomiska villkor som ligger till grund för bidraget inte förändras
3) Beslutet är 3-årigt och tilldelas organisationen för 2019-2021 års verksamhet, under förutsättning att de ekonomiska villkor som ligger till grund för bidraget inte förändras
4) Beslutet som fattades 2018 är 2-årigt och tilldelas organisationen för 2018-2019 års verksamhet, under förutsättning att de ekonomiska villkor som ligger till grund för bidraget inte förändras
5) Beslutet som fattades 2018 är 3-årigt och tilldelas organisationen för 2018-2020 års verksamhet, under förutsättning att de ekonomiska villkor som ligger till grund för bidraget inte förändras
6) Konstmuseet i Norr tillförs 1 450 tkr, se Regionstyrelsens plan 2019-2021 sid.32. Region Norrbottens andel av årsbudget uppgår till 6 600 tkr
7) Verksamhetsbidragens fördelning till folkhögskolor och studieförbund sker utifrån fördelningsmodell enligt beslut i RS 171003 § 176
8) Folkbildningen tillförs 1 000 tkr, se Regionstyrelsens plan 2019-2021 sid.32
9) Fysisk aktivitet på Recept
10) Särskilda satsningar har omfördelats till Verksamhetsbidrag - Kulturinstitutioner och Projektstöd

Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 67

Medfinansiering av Digitala kontoret
Dnr 04902-2018

Regionutvecklingsutskottets beslut
Regionutvecklingsutskottet beslutar att
1. Projektet Digitala kontoret beviljas 1 792 032 kr i medfinansiering, under förutsättning att övriga finansiärer bidrar så att förväntade resultat
kan uppnås.
2. Medlen anvisas ur 1:1 anslaget.
3. Region Norrbottens riktlinjer för bidrag ska följas.

Yttrande till beslutsförslaget
Projektet ligger i linje med den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) då
projektet innebär att stärka en digital affärsrådgivning och kunskapshöjande
insatser kopplat till digitalisering och finansiering mot Norrbotten och Västerbottens små och medelstora företag.
Enligt Norrbottens Innovationsstrategi (NIS) måste företagens förutsättningar att nyttja digitaliseringens möjligheter stärkas för att behålla sin konkurrenskraft. Det vill säga, projektets syfte att stärka företagarens kunskap och
medvetenhet i två centrala tillväxtfrågor, finansiering och digitalisering ökar
näringslivets konkurrenskraft och bidrar därmed till tillväxt i Norrbotten.

Sammanfattning
Almi företagspartner Nord är projektägare och kommer att samverka med
andra företagsfrämjande organisationer såsom lärcentra, näringslivskontor
och Företagarna till exempel. Syftet med projektet är främst att stärka konkurrenskraften hos Norr-, och Västerbottens små och medelstora företag
genom att erbjuda kvalificerad tillväxtrådgivning digitalt. Inom ramen för
rådgivningen adresseras två centrala tillväxtutmaningar; finansiering och
digitalisering. Projektet skall därvid öka förståelse för hur en tillväxtresa kan
finansieras samt öka den digitala mognaden hos deltagande företag. Vid
sidan om tillväxtrådgivningen som främst riktar sig mot etablerade företag
avser projektet även adressera målgruppen tidiga företagare. Detta görs genom seminarieserier som behandlar företagandets primära frågeställningar.
Företagare i tidiga skeden innehåller en större andel underrepresenterade
grupper, så som kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Genom digital rådgivning minskas de geografiska hindren och påverkan på miljö samt
att projektet även blir mer kostnadseffektivt.

Ärendet
Den ökade globaliseringen kräver att regionens företag ständigt stärker sin
konkurrenskraft och kompetens kring digitaliseringens möjligheter och hur
man finansierar sin tillväxtresa. Fram till nyligen har storbankerna och risk-
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kapital varit de dominerande alternativen för att hitta finansiering. Den digitala utvecklingen har medfört att flertalet nya aktörer har växt fram vilket
medfört att alternativen ökat och utvecklat en ny finansieringskarta, båda vad
gäller alternativ till upplåning eller lösningar för riskvilligt kapital.
Digitala lösningar för små företag för att söka, bli hittad, göra affärer digitalt
och att tillvarata sociala medier ur affärssynvinkel är viktigt för att öka konkurrenskraften. Ökad digital mognad är en förutsättning för att företagen
framåt skall hålla sig konkurrenskraftiga och kunna bidra med fortsatt tillväxt i regionen. Det krävs dock medvetenhet om möjligheterna och motivation för att ta steget att utveckla sitt företag digitalt. Projektet skall ge inspiration och kunskap om möjligheterna att aktivt arbeta med företagets digitala
möjligheter samt fördjupad kunskap kring affärsutveckling och hur man
finansierar sin tillväxtresa. I projektet finns målet att genomföra drygt 2 500
insatser riktade mot personer/företag i allt ifrån ett kortare möte till längre
programdeltagande.
Genomförande
Inom projektet ska följande genomföras:
1. I samverkan med partners identifiera och informera företag/personer
som står inför att utveckla sina företag och matchas mot projektets utvecklingsaktiviteter.
2. En digital seminarieserie för att delge kunskap och inspiration i tidiga
skeden. Genomförs digitalt i samverkan med partners såsom lärcentra,
Nyföretagarcentrum och/eller kommunernas näringslivsfunktioner. Lokal coach utbildas av projektet. På respektive ort samlas deltagarna och
deltar i seminariet under ledning av den lokale coachen.
3. Digitala workshops som främst riktas mot målgruppen tidiga företag
med tillväxtpotential eller innovativ höjd. I workshopen nyttjas metodik
för att verifiera affärsidén, göra konkurrentanalyser och utarbeta säljoch prissättningsstrategi.
4. Individuell- och grupprådgivning mot etablerade företag med ett identifierat behov av tillväxtrådgivning. Inom ramen för aktiviteten planeras
att sätta samman en grupp bestående av ledare från åtta företag med tydlig tillväxtagenda. Formatet innebär att ledarna träffas vid lika många
tillfällen som deltagande företag. Mötena sker digitalt och hela processen beräknas pågå under ca 12 månader.
5. Digital finansieringsrådgivning på olika nivåer, grund och fördjupning.
6. I sin grund erbjuds tjänsten individuellt. Syftet är här att identifiera delar
i erbjudandet som kan erbjudas digitalt i grupp. Till exempel att synliggöra information om vilka finansieringsformer som finns tillgängliga,
genomgång av relevanta nyckeltal.
7. Digitalakademin är ett initiativ i samverkan mellan Almi och Google.
Syftet är att stärka deltagarnas webbkunskaper, stärka sitt företag och
därmed konkurrenssituationen globalt. Inom ramen för projektet erbjuds
akademin på två nivåer.
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Onlineutbildning som inleds med introduktionsseminarier vilket
är en kort introduktion till egenstudier som finns på digitalakademiens webb.
Digitalakademi som föreläsning. Ett omfattande utbildningspaket
om fyra tillfällen på ca tre timmar.

Finansiering
Almi Företagspartner Nord söker medfinansiering från 1:1 medlen med
1 792 032 kr. Projektets totala budget är 7 168 128kr och projekttiden är
2019-01-01 till och med 2020-12-31
Finansiär

Summa

Region Norrbotten (1:1 medel)

1 792 032

Region Västerbotten

1 792 032

Almi Företagspartner Nord

3 584 064

Summa

7 168 128

Förväntade resultat av projektet
Förväntade resultat av projektet är att ha stärkt konkurrenskraften hos många
avregionens små- och medelstora företag. Projektdeltagarna ska ha fått ökad
kunskap avseende finansiella alternativ, stöd att omsätta allmänna tillväxtteorier till sin egen verksamhet samt effektiva möjligheter till digitalt buret
nätverkande. Projektet resulterar troligtvis också i att projektägaren, projektdeltagare, samarbetspartners samt kommunernas näringslivsfunktioner som
involveras i utförandet får ökad förståelse, acceptans och kunskap inom området digitala möten.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional Utvecklingsdirektör
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§ 68

Medfinansiering av COLDTECH –
Kompetenscentrum för teknik och
samhälle i kallt klimat
Dnr 04833-2018

Regionutvecklingsutskottets beslut
Regionutvecklingsutskottet beslutar att
1. Region Norrbotten undertecknar en avsiktsförklaring för Luleå tekniska
universitets ansökan till Vinnova om att bli ett Kompetenscentrum för
teknik och samhälle i kallt klimat. Region Norrbottens avsikt är att avsätta 3 miljon kronor 2020-2023 i medfinansiering. Efter tredje året görs
en utvärdering med möjlighet till att ansöka om ytterligare två års finansiering.
2. Medlen anvisas ur det statliga anslaget 1:1

Yttrande till beslutsförslaget
Arktiska tester har en stor tillväxtpotential. Norrbottens naturliga förutsättningar, i kombination med kompetens och teknikhöjd, utgör viktiga konkurrensfördelar. Projektet Coldetch handlar om att bygga upp ett samhälle i kallt
klimat. Detta leder till att regionens förutsättningar att bli ett Arktiskt testlän
och att utvidga testverksamheten till andra områden stärks.

Sammanfattning
Coldtech har som mål att bedriva forskning och utbildning kring frågor som
är kopplade till snö, is och kyla. Verksamheten ska bedrivas som ett kompetenscentrum enligt Vinnovas modell vilket innebär en trepartsfinansiering
där Vinnova, akademin (LTU och Mittuniversitetet) och näringsliv/samhälle
(privata företag och offentliga organisationer) bidrar med lika delar till
finansieringen.

Ärendet
Luleå tekniska universitet avser att tillsammans med Mittuniversitetet söka
inom Vinnovas utlysning Kompetenscentrum 2020 för att kunna etablera ett
kompetenscentrum inom snö, is och kyla. Kompetenscentret ska syfta till att:
•
•
•
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Arbetet ska organiseras i sex arbetspaket:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vintertester av fordon, däck och fordonssystem
Vintersport och utomhusaktiviteter i vintermiljö
Vintersamhälle och hälsa kopplad till vintermiljö
Energi i kallt klimat
Snöakademin
Koordinering och nätverksbyggande

Finansiering
Luleå tekniska universitet avser att söka medfinansiering från Region Norrbotten med 3+2 miljoner kronor. Projektets totala budget beräknas vara 108
miljoner kronor för femårsperioden 2020-01-01—2024-12-31. Övrig finansiering söks från LTU, Vinnova, Mittuniversitetet, Luleå kommun, Piteå
kommun, Arctic falls, Ice Makers, SLAO (liftägarnas riksorganisation), Vattenfall, Goodyear, Snow Makers International, Region Jämtland- Härjedalen,
Östersunds kommun, Volvo Lastvagnar och Trafikverket.
Förväntade resultat av projektet
Satsningen väntas resultera i en ökad forskningsbas med åtta nya doktorander, fyra examensarbeten per år, forskarutbyten och med en ökad kunskap
hos deltagande företag. Därutöver ger kometenscentrat höjd status för Luleå
tekniska universitet samt förbättrad infrastruktur för experimentell verksamhet kopplad till snö, is och kyla.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 69

Medfinansiering av Teknikcollege
Norrbotten – framtidssäkrad
kompetens för industrin
Dnr 04832-2018

Regionutvecklingsutskottets beslut
Regionutvecklingsutskottet beslutar att
1. Projektet Teknikcollege Norrbotten - framtidssäkrad kompetens för industrin beviljas medfinansiering med 1 800 000 kr, under förutsättning
att övriga finansiärer bidrar så att förväntade resultat kan uppnås.
2. Medlen anvisas ur det statliga anslaget 1:1
3. Region Norrbottens riktlinjer för bidrag ska följas

Yttrande till beslutsförslaget
Projektet överensstämmer med den regionala utvecklingsstrategin, fokusområdet Teknik- och tjänsteutveckling inom industrin och det prioriterade området Kompetens- och arbetskraftsförsörjning. Projektet ska bidra till en
ökad och effektiviserad kompetensförsörjning av Norrbottens små- och medelstora industriföretag samt till en utökad samverkan omkring utbildning
och kompetensförsörjning för branschen.

Sammanfattning
Projektet syftar till att skapa en hållbar långsiktig verksamhet för Teknikcollege Norrbotten. Centralt i arbetet är samverkan mellan skola och näringsliv,
det entreprenöriella lärandet och den röda tekniktråden. Projektet ska bidra
till att skapa en ökad attraktionskraft för industrin där fler unga ser möjligheterna att skapa sig en framtid i det Norrbottniska näringslivet.

Ärendet
Teknikcollege Norrbotten startades 2010 och består av Strömbackaskolan i
Piteå, Furuhedsskolan i Kalix, Björknäsgymnasiet i Boden samt Luleå gymnasieskola. Teknikcollege är en samverkansplattform mellan skola, näringsliv och offentlig sektor som kvalitetssäkrar industriella och tekniska utbildningar. Teknikcollege är en nationell förening som finns i 25 regioner
spridda över landet. Ägare till Teknikcollege är industrirådet. Syftet med
konceptet är att skapa en gemensam plattform för en hållbar och långsiktig
kompetensförsörjning för Sveriges industri och teknikföretag.
Under september 2017 till november 2018 drevs Teknikcollege Norrbotten
som ett projekt inom Tillväxtverkets nationella pilotsatsning ”Samverkan
skola och industri” med finansiering från Tillväxtverket och Region Norrbotten. Under denna tid har en mängd aktiveter genomförts för att skapa ökad
attraktionskraft och stärkt regional samverkan. Vid projektslut har antalet
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sökande generellt ökat till utbildningarna varav det är en markant ökning av
antalet tjejer.
Mål
Projektmål är:
•

Skapa en hållbar långsiktig struktur och finansieringsmodell för Teknikcollege Norrbotten
• Ge barn och unga kunskap om teknik och industri så att de har förutsättningar att göra upplysta yrkesval och utbildningsval till gymnasiet och
högre utbildning
Målgrupper är barn och ungdomar från sex år och till och med gymnasiet,
föräldrar, företag, lärare och studie- och yrkesvägledare, offentlig sektor till
exempel BUN och näringslivskontor.
Genomförande
Projektet ska arbeta med att utforma en långsiktig verksamhet och kommer
att skapa och stärka befintliga samt nya relationer med länets industri och
teknikföretag. En finansieringsmodell med exempelvis frivilliga medlemsavgifter kommer att utvärderas.
För att unga ska kunna göra medvetna val, visar tidigare projekt att det är
viktigt att skapa intresse för teknik i ett tidigt skede. Projektet ska därför
arbeta med att utveckla den ”röda tekniktråden” och höja kunskapen om
teknik, industriella näringar samt innovation och entreprenörskap från förskola till gymnasiet. Detta sker bland annat genom en fortsatt och fördjupad
samverkan med Teknikens hus och Ung företagsamhet, utbildningsinsatser
för lärare och studie- och yrkesvägledare samt teknikcollegeambassadörer
som informerar och inspirerar yngre elever.
För att gymnasieelever på teknikcollege i högre utsträckning ska vilja arbeta
inom industri- och teknikbranschen eller studera vidare inom området och
helst stanna kvar i länet, kommer ett fördjupat samarbete ske med Luleå
tekniska universitet. Samarbete kommer att ske kring studiebesök, mentorskap och samverkan i skolundervisningen.
Då det är många som påverkar ungas yrkesval kommer även aktiviter som
kan nå en bredare allmänhet och då framför allt föräldrar att genomföras och
utvecklas i projektet, till exempel en årlig teknikfestival och industrinatten.
Finansiering
IUC Norr AB söker medfinansiering från Region Norrbotten med 1 800 000
kr. Projektets totala budget är 3 600 000 kr för projekttiden 2019-01-07 till
2021-12-31.
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Finansiärer

Sökt belopp

Boden kommun, Kalix kommun,
Luleå kommun, Piteå kommun

900 000 kr

Industriföretag i Norrbotten

900 000 kr

Total projektbudget

3 600 000 kr
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Förväntade resultat av projektet
Projektet förväntas resultera i en tio procentig ökning av antalet sökande till
industrirelevanta gymnasieutbildningar. Andelen sökande tjejer ska ha ökat
med femton procent. Företagens ökade samverkan med utbildningsväsendet
har lett till ökning av antalet kvalificerade sökande till utlysa tjänster.

Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 70

Norrbottens innovationsstrategi (NIS)
Dnr 04517-2018

Regionutvecklingsutskottets beslut
Regionutskottet beslutar att
1. Remissutgåvan för den Regionala Innovationsstrategin godkänns.

Yttrande till beslutsförslaget
Norrbottens innovationsstrategi blir ett värdefullt verktyg i arbetet med att
stärka Norrbottens redan höga innovationsgrad. Såväl näringsliv som offentlig sektor står inför stora utmaningar. Norrbotten har genom samverkan med
universitet och strategin som grund goda förutsättningar att stärka länets
innovationsklimat och förmåga och att positionera Norrbotten som en stark
innovativ region i Europa.

Sammanfattning
En regional innovationsstrategi för Norrbotten har tagit fram i syfte att stärka
länets arbete med innovationer. Visionen för länets innovationsarbete är att
Norrbotten ska vara en permanent världsutställning för en hållbar och innovativ framtid. Visionen kräver samhandling bland de regionala aktörerna och
att alla sluter upp bakom styrke- och fokusområden där länet har unika eller
särskilt utmärkta förutsättningar. Detta ska lägga grunden för fortsatt arbete
för förnyelse och på sikt leda till stärkt innovativ förmåga, omställning, entreprenörskap och tillväxt.
Strategin fokuserar på Norrbottens utmaningar och den ska användas för ett
effektivt användande av offentliga medel och stödja norrbottniska aktörer
som söker finansiering i EU:s stora forsningsprogram Horisont Europa.
Begreppet smart specialisering innebär att en region satsar på sitt styrkeområde för att stärka konkurrenskraften. För Norrbottens del är det av vikt att
specialiseringsarbetet bidrar till att nya styrkeområden utvecklas. Därför är
Norrbottens innovationsstrategi utformad för är att främja smart diversifiering. Ett viktigt område är den offentliga sektorn som står inför stora utmaningar framöver.

Ärendet
En regional innovationsstrategi för Norrbotten har tagit fram i syfte att stärka
länets arbete med innovationer. Strategin fokuserar på Norrbottens utmaningar och den ska användas för ett effektivt användande av offentliga medel
som understödjer innovationsutvecklingen i länet. Den ska även användas
vid prioriteringar av idéer och projekt. Innovationsstrategin är också en del i
genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin och bidrag till programmeringsarbete inför nästa strukturfondsperiod. Därutöver ska innovat-
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ionsstrategin stödja norrbottniska aktörer som söker finansiering i EU:s stora
forsningsprogram Horisont Europa.
Framgångsrikt innovationsarbete kännetecknas av att det finns ett tydligt
ledarskap, ett tillåtande klimat, dynamik, en mångfald av idéer och företag
som är villiga att satsa på forskning. Ledarskapet kan utövas av en eller flera
personer eller organisationer. Huvudsaken är att alla brinner för att främja
regionens utveckling. För att få effekt i innovationsarbetet är det viktigt att få
alla ledare att stå upp för regionen och att arbeta tillsammans för regionens
utveckling. De handlar om mångfald av parallella sätt att arbeta som alla
inblandade parter strävar mot för att nå det gemensamma målet. Det är också
viktigt för den regionala utvecklingen att alla aktörer som arbetar med länets
utveckling är tydliga ledare inom sitt respektive område och stöttar den gemensamma regionala innovationsprocessen.
Begreppet smart specialisering förekommer inom EU:s strukturfonder och
innebär att en region ska satsa på det som man är bäst på för att på så sätt
stärka den regionala, nationella och europeiska konkurrenskraften. För Norrbottens del är det av vikt att specialiseringsarbetet bidrar till en smart specialisering, dvs att nya styrkeområden utvecklas. Därför är Norrbottens innovationsstrategi utformad för är att främja smart diversifiering, med utgångspunkt i tydliga nischer, för att stimulera utvecklingen av nya specialiseringar
och kunskapsområden.
Att ekonomin förnyas genom kunskapsspridning mellan närliggande verksamheter har uppmärksammats av forskare som en drivkraft för regional
utveckling av etablerade branscher och kunskapsområden. Centralt blir därför uppgiften att stötta innovation och utvecklingsaktivitet med anknytning
till branscher och verksamheter i Norrbotten. Det är inom och mellan dessa
regionalt förankrade områden som potentialen för nya områden är störst.
Region Norrbottens tolkning av smart specialisering är: ”Smart specialisering är smarta sätt att aktivt, effektivt och dynamiskt främja oväntade möten mellan vår naturbaserade ekonomi med sin matchande infrastruktur och
våra arktiska förutsättningar och andra relaterade områden. Tillsammans kan
de skapa en mer varierad näringslivsstruktur och samtidigt leva upp till den
vision och de mål som vi har satt upp.”
Smart specialisering ska inte enbart ses som en strategi för att genomföra
regionala projekt. Det är också en metod som används för att påverka den
regionala och den nationella politiken och för att underlätta deltagande i
andra framtida Europadrivna program som till exempel regionalfondsprogrammen, Interreg, Europeiska socialfondsprogrammet och Horisont
Europe. Utformningen av den regionala strategin har tagit sin utgångspunkt i
regionens förutsättningar att utveckla konkurrenskraften. EU-kommissionen
beskriver översiktligt i sin guide till Smart specialisering metoden enligt
följande:
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1. Analys av regionens styrkor med särskilt fokus på regionala tillgångar,
europeisk och internationella konkurrenskraft och länkar till andra
marknader.
2. Förankring och delaktighet från både marknads- och kundperspektiv.
Utöver traditionellt triple helix-arbete ska även samhälle och kunder involveras för att få en så bred syn som möjligt, antingen genom direkt inflytande och delaktighet eller indirekt genom representation av intresseorganisationer.
3. Formulering av övergripande vision för regionen.
4. Identifiering av de områden som ska prioriteras genom matchning av ett
uppifrån-ned-perspektiv med ett nedifrån-upp perspektiv.
5. Planer för genomförande. Strategin implementeras genom handlingsplaner, i vilka det är viktigt att lämna utrymme för experimenterande.
6. Plan för lärande och uppföljning för att följa upp hur väl målen i strategin nås. Ett exempel på arbetssätt är så kallade peer reviews – en speciell
typ av extern granskning – då man matchar regionen mot andra regioner.
Strategin ska bidra till att stärka Norrbottens redan höga innovationsgrad
inom många branscher men även in offentlig sektor. Den offentliga sektorn
står inför stora utmaningar till följd av demografin men också teknikutvecklingen. Flera stora utmaningar behöver mötas. Offentlig sektor är en värdefull
innovationsmiljö, då den har en naturlig tillgång till samhällskontakter, fysiska platser och en bred verksamhet. Här finns människorna och verksamheterna som har behov av välfärdsteknik och upplevelser i både fysisk och
digital form.
Region Norrbotten ser möjligheter i att se den demografiska utvecklingen
som en möjlighet till förnyelse, innovationer och nytänk. Att vända utmaningen till ett försprång. De demografiska utmaningar som kommer att
tvinga fram förnyelse och utveckling av effektiva samhällstjänster inom
ramen för det offentliga åtagandet, oavsett om de utförs i privat eller offentlig regi. Det är dessa förutsättningar som gör offentlig sektor i Norrbotten till
ett spännande innovationsområde under den kommande tioårsperioden.
Bilagor:
Norrbotten innovationsstrategi, remissutgåva
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 71

Regional utvecklingsstrategi för
Norrbotten 2030
Dnr 01401-2018

Regionutvecklingsutskottets beslut
Regionutvecklingsutskottet föreslår regionstyrelsen att
1. Förslaget till regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030 godkänns.
2. Föreslå att regionfullmäktige godkänner Regional utvecklingsstrategi för
Norrbotten 2030.

Yttrande till beslutsförslaget
Den regionala utvecklingsstrategin är ett viktigt och övergripande styrdokument för Norrbottens utveckling och tillväxt, som arbetats fram tillsammans
med länets aktörer.
En bred dialog har resulterat i ett förslag till en ny regional utvecklingsstrategi, som lägger grunden för regionens arbete med hållbar regional utveckling. Efter en remissrunda från juni till september 2018, har 65 svar
inkommit på remissen. De har granskats och bidragit till en välstrukturerad
regional utvecklingsstrategi.

Sammanfattning
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) ska fastställas av regionfullmäktige och innehåller mål och långsiktiga prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet. Den har utarbetats i en bred samverkan med kommuner, länsstyrelse och andra berörda statliga myndigheter. Även näringslivet och det civila samhällets organisationer i länet har medverkat i framtagningen.
Den regionala utvecklingsstrategin ligger till grund för prioriteringar av strategiska satsningar men också utformning av kommande strukturfondsprogram. Strategin är övergripande och andra styrande dokument som strategier,
program och handlingsplaner ska förhålla sig till den regionala utvecklingsstrategin.
Intresset och engagemanget har varit stort för att delta i dialogen om den
Regionala utvecklingsstrategin 2030, som är ett levande verktyg för alla som
gemensamt vill vara med och forma Norrbottens framtid. Region Norrbotten
bjuder därför in till en fortsatt bred dialog och samverkan i länet efter att
beslutet om strategin tagits av regionfullmäktige.
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Ärendet
Bakgrund
Framtagandet av en ny och omarbetad regional utvecklingsstrategi är en
viktig del av det regionala utvecklingsansvaret som regeringen beslutade att
Region Norrbotten ska ansvara för från och med 2017.
Den nuvarande regionala utvecklingsstrategin fastställdes i slutet av 2011.
Det har gått ett antal år och omvärlden har förändrats på många sätt. Norrbotten ställs inför nya möjligheter och utmaningar som behöver avspeglas i
en förnyad och omarbetad strategi
Strategin som ska fastställas av regionfullmäktige, har tagits fram i bred
samverkan. I uppdraget ingår även att ta fram förslag på hur strategin ska
genomföras, följas upp och revideras löpande.
Den regionala utvecklingsstrategin ligger till grund för prioriteringar av strategiska satsningar men också utformning av kommande strukturfondsprogram. Strategin är övergripande och andra styrande dokument som strategier,
program och handlingsplaner ska förhålla sig till den regionala utvecklingsstrategin.
Den regionala utvecklingsstrategin är vägledande för aktörer på nationell och
regional nivå, stödjande för dem som verkar på kommunal och lokal nivå
och inspirerande för näringslivet och den ideella sektorn.
Process för framtagande
Underlaget till den nya regionala utvecklingsstrategin har förankrats löpande
i tillväxtberedningen och regionalt forum. Regionutvecklingsutskottet har
varit styrgrupp.
Den regionala utvecklingsstrategin har upprättats utifrån analyser av de särskilda förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet.
Innehållet i den regionala utvecklingsstrategin har genom dialoger och
workshops utarbetas i samverkan med berörda kommuner, länsstyrelse,
andra berörda statliga myndigheter samt akademi, näringslivet och det civila
samhällets organisationer i länet.
En remissversion av regional utvecklingsstrategi 2030 har tagits fram, och
varit på remiss från juni till september 2018, 65 svar inkommit på remissen.
De har granskats noga och bidragit till en välstrukturerad regional utvecklingsstrategi.
Genomförande
Intresset och engagemanget har varit stort för att delta i dialogen om den
regionala utvecklingsstrategin 2030, som är ett verktyg för alla som gemensamt vill vara med och forma Norrbottens framtid. Region Norrbotten kommer bjuda in till fortsatt bred dialog och samverkan kring genomförandet av
strategin.
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En årlig konferens om regional utveckling planeras där genomförandet av
strategin har en naturlig plats. Arbetet bygger på en fortsatt bred och lyhörd
samverkan mellan aktörer på lokal och regional nivå i Norrbotten där kunskap och nya perspektiv ständigt tillförs. Det krävs att samtliga aktörer tar
ansvar för sina respektive ansvarsområden och att norrbottningarna engageras i arbetet.
Region Norrbotten svarar för årlig uppföljning av hur regionen utvecklas
utifrån angivna insatsområden, effektmål, indikatorer och förslag till åtgärder, med utgångspunkt från handlingsplaner, resultatinriktat genomförande
och uppföljningsdokument för strategin.
Bilagor:
Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
Regionstyrelsen
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