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§1

Val av protokolljusterare
Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att utse Nils-Olov Lindfors (C) till
att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
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§2

Fastställande av slutlig
föredragningslista
Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan.
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§3

Utbildning: Det regionala
utvecklingsuppdraget
Ärendet
Anna, Patrik och Kristina ger nämnden en översiktlig presentation av det
regionala utvecklingsuppdraget, organisationen och de olika verksamheterna
som bedrivs vid den regionala utvecklingsavdelningen.
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§4

Information: Reglab ny
verksamhetsperiod 2019-2020
Ärendet
Nämnden informeras om Reglab som är ett forum för kunskaps- och kompetensutveckling inom regional utveckling. Reglab drivs gemensamt av Sveriges regioner,
Vinnova, Tillväxtverket och SKL och fokuserar på att stärka regionernas utvecklingskapacitet. Region Norrbotten bidrar med 102 600 kronor per år.
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§5

Information: Villkorsbeslut och
regleringsbrev för budgetåret 2019
Ärendet
Nämnden informeras om Regeringens villkorsbeslut för budgetåret 2019
rörande bl.a. 1:1-medel för regionala tillväxtåtgärder. Redovisning av medlen ska ske i fem omgångar enligt av regeringen beslutade återrapporteringskrav.
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§6

Val förrättade av regionala
utvecklingsnämnden 2019-01-22
Dnr 00015-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att förrätta val i enlighet med förteckningen i denna skrivelse.

Sammanfattning
I samband med ny mandatperiod har partierna i regionala utvecklingsnämnden lämnat in nomineringar till de organ nämnden har att utse ledamöter och
ersättare i.

Ärendet
Tillväxtberedningen
Tjänstgöringsperiod 2019-2022, 7 ledamöter + 7 ersättare
Ledamöter
Kenneth Backgård (SjvP)

Anders Öberg (S)

Anders Rönnqvist (SjvP)

Helena Öhlund (S)

Anders Josefsson (M)

Lennart Thörnlund (S)

Nils-Olov Lindfors (C)
Ersättare
Anders Sundström (SjvP)

Johannes Sundelin (S)

Martin Åström (SjvP)

Bente Moen Åkerholm (S)

Tomas Vedestig (SjvP)

Daniel Persson (S)

Linda Frohm (M)

Kulturberedningen
Tjänstgöringsperiod 2019-2022, 9 ledamöter
Ledamöter
Tomas Vedestig (SjvP)

Helena Öhlund (S)

Anders Sundström (SjvP)

Johannes Sundelin (S)

Refika Maglic (SjvP)

Anita Gustavsson (S)

Birgit Meier-Thunborg (M)

Kati Jääskeläinen (V)

Ove Bucht (C)
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§7

Regionala utvecklingsnämndens
sammanträdesplan 2019
Dnr 00008-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att fastställa föreslagna sammanträdestider för år 2019.

Ärendet
Följande sammanträdestider föreslås för regionala utvecklingsnämnden under 2019:
22 januari
26 februari
19 mars
23 april
28 maj
30 september
5 november
12 december
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§8

Regionala utvecklingsnämndens
delegationsordning
Dnr 00013-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden fastställer regionala utvecklingsnämndens
delegationsordning.

Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade 2018-11-21/22 § 117 om en ny politisk organisation från och med 1 januari 2019, vilket föranlett att ett antal styrande dokument behövt upprättas eller uppdateras. Regionala utvecklingsnämnden
har nu att fastställa delegationsordning.

Ärendet
Med utgångspunkt i kommunallagen och gällande reglemente har regionstyrelsen att delegera delar av sin beslutanderätt.
Enligt regionfullmäktiges beslut om ny politisk organisation (§ 117 2018)
inrättas under regionfullmäktige, utöver regionstyrelsen och patientnämnden,
en ny regional utvecklingsnämnd. Den regionala utvecklingsnämnden kommer att ha ett helhetsansvar för frågor rörande regional utveckling, kultur,
trafik och infrastruktur. Vidare ska nämnden också ha uppsikt över regional
verksamhet som bedrivs i region- och kommunägda bolag, stiftelser och
kommunalförbund.
Ändringar i den politiska organisationen föranledde att ett flertal styrande
dokument behövde upprättas alternativt uppdateras. Regionfullmäktige beslutade den 21-22 november 2018 (dnr. 3757-2018 och 3966-2018, § 119
och §120) att fastställa reglementen för bl.a. regionstyrelsen och regionala
utvecklingsnämnden.
Till följd av den uppdatering som skett i regionstyrelsens reglemente samt
det upprättade reglementet för regionala utvecklingsnämnden har en uppdatering gjorts av regionstyrelsens delegationsordning samt upprättande av en
ny delegationsordning för regionutvecklingsnämnden.
Delegation av beslutanderätten har i huvudsak två syften:
1. Avlasta nämnden i rutinärenden. Detta för att skapa utrymme för mer
omfattande behandling av betydelsefulla och principiella ärenden.
2. Möjliggöra en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare
Delegation innebär följande:
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Det är uppgifter som delegeras och inte ansvaret som sådant. Delegaten
har det fulla ansvaret för handläggning och beslutsfattande i de ärenden
som delegationen omfattar.
Den delegerande, nämnden, har kvar sitt övergripande ansvar för sakområdet och kan ta tillbaka delegationen, också för ett enstaka ärende, och
kan följa delegatens hantering av sitt uppdrag genom återrapportering.
När det gäller myndighetsutövning eller tillämpning av lag följer det
redan av grundlagen att någon inblandning i beslutsfattandet ett särskilt
ärende inte får ske. Skulle det uppstå en situation när delegaten av något
skäl inte anser sig kunna besluta i ärendet ska frågan hänskjutas till den
som lämnat delegationen.
Det är således nämnden som avgör frågan om eventuell delegering ska
ske under förutsättning att det kan ske inom de ramar som lagen tillåter.

Bilagor:
Regionala utvecklingsnämndens delegationsordning

Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektören
Biträdande regiondirektör
Avdelningsdirektörer
Divisionschefer
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§9

Regionala utvecklingsnämndens
dataskyddsombud
Dnr 00014-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden utnämner John Sandberg till nämndens dataskyddsombud.

Ärendet
Den regionala utvecklingsnämnden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker inom myndighetens ansvarsområde.
Myndighet som behandlar personuppgifter är skyldig att utnämna ett dataskyddsombud.
Regionens dataskyddsombud John Sandberg som arbetar vid kanslienheten
under avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd bör utnämnas till dataskyddsombud för regionala utvecklingsnämnden.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
John Sandberg

DOKUMENT-ID
ARBGRP757-2093665656-39, 0.1

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionala utvecklingsnämnden

Sida 13 (29)

§ 10

Villkor för kulturstöd
Dnr 00004-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden fastställer villkor för kulturstöd.

Yttrande till beslutsförslaget
I samband med att olika stödformer inom kulturområdet beviljas medel är
det viktigt med tydligt uppsatta krav för de sökande, beskrivna som villkor.
Då det handlar om offentliga medel är det viktigt att dessa villkor efterlevs.

Sammanfattning
I samband med ansökan och beviljande av stöd inom kulturområdet ställs
krav på den sökande. Dessa krav beskrivs i Villkor för kulturstöd.

Ärendet
Stöd till olika insatser inom kulturområdet är ett viktigt verktyg i regional
kulturutveckling. Region Norrbotten finansierar därför olika insatser inom
detta område, t ex projektstöd till kulturinsatser.
I Villkor för kulturstöd beskrivs ett antal krav som ställs på den sökande i
samband med ansökan samt vid beviljande av stöd.
Regionstyrelsen beslutade den 31 januari 2018 (§34) om Regler för stödformer inom kulturområdet. När den regionala utvecklingsnämnden tar över
ansvaret från styrelsen gällande de regionala utvecklingsfrågorna finns skäl
för nämnden att fatta nytt beslut om Villkor för kulturstöd. Dokumentet har i
samband med detta reviderats och bytt namn.
Beslutsunderlag:
Villkor för kulturstöd
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 11

Riktlinje gällande kulturstöd
Dnr 00005-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden fastställer riktlinje gällande kulturstöd.

Yttrande till beslutsförslaget
Riktlinjen förbättrar inre processarbete, utgör grund för kulturstödsprioriteringar samt fundament i utåtriktad kommunikation.

Sammanfattning
En revidering av Riktlinjer för Region Norrbottens insatser inom kultur,
kultur och hälsa samt folkhälsa har skapats för att utgöra grund för prioriteringar gällande kulturstöd samt för att länka samman nivåer av styrande dokument.

Ärendet
Kulturenheten vid Avdelningen för regional utveckling fördelar årligen stöd
till kultur samt kultur och hälsa. Som stöd i besluten om medelsfördelningen
finns förutom de styrande förutsättningarna i Kulturplan för Norrbotten
2018-2021 även riktlinjer samt generella och specifika villkor.
Regionstyrelsen beslutade 2017-02-01 om Riktlinjer för Region Norrbottens
insatser inom kultur, kultur och hälsa samt folkhälsa. Dessa riktlinjer har i
dokumentet Riktlinje gällande kulturstöd reviderats dels i syfte att som tidigare utgöra grund för prioriteringar gällande kulturstöd men nu även för att
länka samman olika nivåer av styrande dokument och på så vis få en tydligare bild av Region Norrbottens stödinsatser som del av den regionala kulturutvecklingen.
Beslutsunderlag:
Riktlinje gällande kulturstöd
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 12

Villkor för regionala projektstöd
Dnr 00005-2018

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden fastställer villkor för regionala projektstöd.

Yttrande till beslutsförslaget
I samband med att regionala projektstöd beviljas är det viktigt att ha tydligt
uppsatta villkor för de sökande. Då det handlar om offentliga medel är det
viktigt att dessa följs.

Sammanfattning
En projektsökande av regionala projektstöd har vissa krav att följa vid beviljande av stöd. Dessa beskrivs i Villkor för regionala projektstöd.

Ärendet
Projektstöd är ett viktigt verktyg i det regionala utvecklingsarbetet. Region
Norrbotten medfinansierar projekt som ska bidra till att realisera målen i den
regionala tillväxtpolitiken. Projekt bidrar till att omvandla delstrategier och
prioriterade områden i den regionala utvecklingsstrategin till faktiska resultat.
I Villkor för regionala projektstöd beskrivs ett antal krav som ställs på en
projektsökande som beviljas regionala projektstöd.
Regionstyrelsen beslutade om dessa villkor den 31 januari 2018 (§33). Nu
när den regionala utvecklingsnämnden tar över ansvaret från styrelsen gällande de regionala utvecklingsfrågorna måste nämnden fatta nytt beslut om
Villkor för regionala projektstöd. Dokumentet har i samband med detta i viss
mån reviderats/uppdaterats.
Beslutsunderlag:
Villkor för regionala projektstöd
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 13

Långsiktig regional fondstruktur
Dnr 00010-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna bildandet av en långsiktig fondstruktur samt att därigenom låta den nuvarande återbetalningsskyldigheten upphöra.

Ärendets behandling under sammanträdet
Hans Strandberg (M) anmäler jäv, lämnar sammanträdeslokalen och deltar
därmed inte i ärendets handläggning.

Yttrande till beslutsförslaget
Partnerinvest har under den senaste 10 åren visat på ett behov av riskvilligt
kapital i Norrbotten. De investeringar som möjliggjorts via bolagets tillkomst har skapat sysselsättning och tillväxt i länet. De föreslagna förändringarna innebär att Partnerinvest erbjuds möjligheten att fortsätta verka i
länet under lång tid, samtidigt som länets tillväxtföretag erbjuds en långsiktigt trovärdig partner som komplement till nuvarande riskkapitalmarknad.
För att dra nytta av uppbyggt kapital och fortsatt möjliggöra investeringar i
små och medelstora bolag i tidiga faser är det centralt att Partnerinvest når en
långsiktig fondstruktur.

Ärendet
Under 2009 upprättades en fond där Länsstyrelsen i Norrbotten, som dåvarande Regionalt Utvecklingsansvarig bidrog med knappt 18 miljoner kronor
av det statliga 1:1 anslaget. Då detta ansvar överförts till Region Norrbotten
och det i de särskilda villkor som upprättades i samband med fondens
bildande finns en återbetalningsskyldighet från fondförvaltaren Partnerinvest
till staten via den regionalt utvecklingsansvariga har en förfrågan om att låta
denna återbetalningsskyldighet utgå inkommit till Region Norrbotten.
De medel som avsattes 2009 hade som syfte att investeras i små och medelstora företag i regionen i en tillväxtfas och på grund av rådande regelverk
satts ett datum för fondens avveckling, den 30 september 2020. Nu vill Partnerinvest flytta över tillgångarna i denna fond till en fond med samma investeringsperspektiv och uppdrag som nuvarande men utan ett slutdatum, en sk
Evergreen-fond. Denna inriktning kräver att finansiärerna av fonden avsäger
sig den villkorliga återbetalningsskyldigheten. Ett sådant beslut har övriga
finansiärer redan fattat, dvs Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbotten.
Region Norrbottens kapitalinsats är baserad på anslag 1:1 och en eventuell
återbetalning skulle återföras till statskassan i enlighet med de regler som
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styr anslagsformen. Genom att fullfölja intentionen som fanns vid fondens
uppstart, dvs. att skapa en evergreen-struktur, så kvarstannar/återanvänds
kapitalet i regionen och möjliggör nya investeringar.
Investeringen i en fond för riskkapital har visat sig efterfrågat, då fonden
stängde för nyinvesteringar (2015-09-30) hade efterfrågan gjort att allt kapital var investerat. Totalt har Partnerinvest investerat 179,5 miljoner kronor.
Idag har fonden ett värde på sitt innehav på ca 60 miljoner kronor och en
exitlikvid på cirka 100 miljoner kronor.
För fonden har Partnerinvest som mål att uppnå 291 miljoner kronor i privat
medfinansiering fram till fondens stängning 2020-09-30. Den 2017-12-31
har portföljbolag attraherat ca 330 miljoner kronor i privat kapital.
Partnerinvest är också fondförvaltare för ytterligare en fond med liknande
upplägg som föreskrivits i denna ärendebeskrivning, men med ett senare
avslutningsdatum (år 2027). Partnerinvest har för avsikt att återkomma med
en liknande förfrågan för den fonden då datum för likvidation närmar sig.
Beslutsunderlag:
Långsiktig regional fondsstruktur Partnerinvest
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 14

Fördelning anslag 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder
Dnr 00011-2019

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

Yttrande till beslutsförslaget
Den föreslagna fördelningen speglar planerade satsningar inom området
regional utveckling. Under år 2020 och 2021 förväntas behovet av anslaget
vara stort då europiska medfinansieringsmöjligheter för utvecklingsarbete är
lägre mellan programperioder, därför tar också förslaget hänsyn till en ökad
efterfrågan senare under mandatperioden.

Sammanfattning
I det av regeringen årligen fastställda regleringsbrevet för budgetåret 2019
avseende anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder anges att Region Norrbotten
tilldelas en anslagsbudget 130 625 tkr och ett beställningsbemyndigande om
280 000 tkr under 2019 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 290 000 tkr under 2019.
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, det
finns en osäkerhet kring exempelvis Interreg Nords ökade budgetutrymme
och förväntad efterfrågan på medel.
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 145 000 tkr
kan göras för 2019. Följande beslutsbudget för nya beslut 2019 föreslås.
Åtgärd

Andel %

Belopp (tkr)

Regionalt företagsstöd
inkl kommersiell service

49,3

71 500

Projektverksamhet

49,3

71 500

Uppföljning och utvärdering

1,4

2 000

Summa

100

145 000

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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§ 15

Områdesavgränsning för regionalt
bidrag till företagsutveckling
Dnr 00001-2018

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden antar områdesavgränsningar för regionalt
bidrag till företagsutveckling enligt bilagor.

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. Stöden fyller därför en viktig funktion i områden där företag har
sämre förutsättningar att starta och bedriva verksamhet. Områdesavgränsningarna ger möjlighet att rikta stöd till de områden i länet som har störst
behov av stöd. Företag i Luleå kommun, Piteå kommun och Boden kommun
har därigenom lägre stödnivåer. I Luleå tätort är endast stödtypen innovationsbidrag och konsultcheck möjlig.

Sammanfattning
Regionstyrelsen beslutade om denna områdesavgränsning den 31 oktober
2017 som ett led i att Region Norrbotten övertog det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen. Vilka delar av länet som bedöms tillhöra glesbygd respektive landsbygd har betydelse för hur stor andel stöd ett företag
kan beviljas.
När den regionala utvecklingsnämnden tar över ansvaret från styrelsen gällande de regionala utvecklingsfrågorna måste nämnden fatta nytt beslut om
områdesavgränsningarna.

Ärendet
Enligt förordningen om statligt stöd till regionala investeringar (SFS
2015:211) kan den organisation som har regionalt utvecklingsansvar, efter
att ha gett Tillväxtverket och angränsande läns länsstyrelser möjlighet att
yttra sig, meddela föreskrifter om vilka områden inom ett län som enligt
denna förordning ska anses som glesbygd. Den senast gällande områdesavgränsningen för regionalt bidrag till företagsutveckling beslutades av Länsstyrelsen Norrbotten 2014-11-24. Region Norrbotten har från och med 201701-01 övertagit det regionala utvecklingsansvaret i Norrbottens län.
Enligt 19§ i förordningen om statligt stöd till regionala investeringar (SFS
2015:211) gäller följande: Investeringsstöd till små och medelstora företag
får lämnas med högst ett belopp som motsvarar 50 procent av de utgifter
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som godkänts för investeringen om investeringen sker i glesbygd. Om investeringen sker i stödområde A som inte utgör glesbygd, får investeringsstöd
lämnas med högst 40 procent av utgifterna. Om investeringen sker i stödområde B som inte utgör glesbygd, får investeringsstöd lämnas med högst 35
procent av utgifterna. Utanför stödområden eller glesbygd får investeringsstöd lämnas med högst 25 procent av utgifterna.
Stödområde A är alla länets kommuner förutom Piteå kommun och Luleå
kommun som är stödområde B. I Luleå tätort inkluderas även Gammelstad,
Södra och Norra Sunderbyn, Karlsvik, Bergnäset och Storheden med omnejd, se bifogad karta. Där är endast stödtypen innovationsbidrag och konsultcheck möjlig.
Inga förändringar avseende områdesavgränsningar föreslås då Region Norrbottens förslag är likstämmigt med länsstyrelsens tidigare beslut.
Beslutsunderlag:
Karta över Luleå tätortsområde
Karta över stödområde A och B
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
Tillväxtverket
Region Västerbotten
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§ 16

Medfinansiering av projekt Smarta
hållbara byar - Piloter
Dnr 00012-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att:
1. Projektet Smarta hållbara byar-piloter beviljas 2 858 284 kr i medfinansiering, under förutsättning att övriga finansiärer bidrar så att förväntade
resultat kan uppnås.
2. Medlen anvisas ur 1:1 anslaget med 2 858 284 kr.
3. Region Norrbottens riktlinjer för projektstöd ska följas.

Yttrande till beslutsförslaget
I den digitala samhällstransformationen är det viktigt att kommersiell och
offentlig service, företagstjänster samt samordning av transporter ska digitaliseras. Att Norrbotten blir det första länet som tar ett helhetgrepp om digitalisering av service i byar på landsbygder är i samklang med önska om att öka
tillgängligheten i Norrbotten. Tillgång till service i kommunerna kan vara
avgörande för privatpersoner när gäller val av plats för att bo, arbeta och
leva. Projektet stärker också Norrbotten som testlän genom att prova nya
lösningar som digitaliserar landsbygden.

Sammanfattning
Projektet fokuserar på att testa e-tjänster för service i byar i Norrbotten. De
ska vara lokalt anpassade lösningar för de utvalda byarna. Även logistiklösningar i form av samordnade transporter testas som en e-tjänst. I förstudien
framkom tydligt att det även var viktigt att skapa attraktiva mötesplatser i
form av servicepunkter där ny digital och existerande lösningar samverkar.
Projektet samverkar med lanthandlare/servicepunkter i byar, samt med de
kommunala landsbygdsutvecklarna.

Ärendet
Bakgrund
Projektet bygger vidare på de erfarenheter från den förstudie som genomförts och som har identifierat ett antal framgångsnycklar som till exempel
samordning av transporter, paketlogistik, medborgardialoger, digital kunskap
och anpassad design av servicepunkter för att kunna erbjuda samordning av
digitala tjänster. I nästan alla kommuner saknas det digitala servicepunkter
som erbjuder service i form av uppkoppling till samhällstjänster som till
exempel läkare, möjlighet att skriva ut dokument eller tillgång till det digitala samhället i allmänhet. Det finns även stora behov av att samordna och
effektivisera befintliga transporter i länet. Det kan till exempel handla om att
i realtid kunna följa bussen eller att skicka mindre paket med skolskjuts,
privatpersoner, bussen eller andra transportslag som ändå passerar byn.
Generellt sett så visar förstudien att det saknas mycket kunskap om hur
transporter i glesbygden skulle kunna samordnas och av vem. En möjlig
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aktör i arbetet att samordna dessa behov är de fysiska servicepunkterna i
kombination med digitala lösningar.
Syfte
Syftet är att testa och validera av digitala tjänster för service i byar på landbygder i Norrbotten, samt att utforma servicepunkter anpassade efter dessa
tjänster.
Genomförande
Projektet kommer drivas stegvis inom alla arbetspaket där det tidigt provas,
utvärderas och förbättras inför nytt prov.
Arbetet är indelat i olika områden:
•
•
•

•

Projektledning
Metoder and analys
Samhällets digitalisering. I detta arbetspaket undersöker vi människors
syn på attraktiva, smarta hållbara byar, deras digitala transformation och
samordnade transporter.
Piloter, det innebär all testverksamhet i projektet. I förstudien har informanterna identifierat mer specifika digitala tjänster utifrån sina behov,
dessa tjänster ska testas i pilotbyar och erfarenheterna från testerna samlas in och analyseras. Design av servicepunkter ingår här. En servicepunkt kan utformas som en buss som kör runt i byarna, som en specifik
plats, eller som en del av en existerande och väl fungerande plats.

Det är positivt att så många kommuner har valt att delta i projektet, totalt är
12 av 14 kommuner med i projektet. Initialt görs pilottester i 2-3 olika byar
och ambitionen är att under projektets gång inkludera fler byar. Alla kommuner kommer kunna ta del av resultatet för att använda goda exempel i sin
kommun.
Finansiering
Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT) vid Luleå tekniska universitet är projektledare för projektet och söker medfinansiering från Region
Norrbotten med 2 858 284 kr. Projektets totala budget är 12 041 612 kr.
Projekttiden är 2019-01-01 till 2021-10-31.
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Finansiär

Sökt belopp

Region Norrbotten (1:1 medel)

2 858 284 kr

Tillväxtverket (lokala servicelösningar)

6 669 328 kr

Kommuner: Arvidsjaur, Boden,
Gällivare, Haparanda, Kalix, Luleå,
Jokkmokk, Pajala, Piteå, Älvsbyn.
Övertorneå, Överkalix

2 514 000 kr

Total projektbudget

12 041 612
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Förväntade resultat av projektet
Projektet kommer att ta fram minst 6 olika digitala tjänster som testas på
olika platser i länet. Tjänsterna kan vara implementerande, driftsatta och
utvärderade efter projektets genomförande. Projektet kommer att kunna visa
olika digitala lösningar som gör vardagen för medborgare och företag enklare på landsbygd.
Kartläggning av digitala tjänster och lösningar för samordnade transporter
anpassas för landsbygd. Projektet dokumenteras i framtagen process för
Smarta hållbara byar så att detta kan spridas vidare och tas upp av andra byar
så att en gemensam strategi kan utvecklas
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 17

Medfinansiering av projekt
Kompetensresan
Dnr 00001-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att
1. Projektet Kompetensresan beviljas medfinansiering med 1 560 tkr, under
förutsättning att övriga finansiärer bidrar så att förväntade resultat kan
uppnås
2. Medlen anvisas ur det statliga anslaget 1:1
3. Region Norrbottens villkor för regionala projektstöd ska följas

Yttrande till beslutsförslaget
Kompetensförsörjning är ett av de prioriterade områdena i den regionala
utvecklingsstrategin. En hållbar tillväxt och näringslivsutveckling är beroende av arbetskraft med rätt kompetens. Projektet förväntas bidra till möjligheterna för Norrbottens industri att stärka sin attraktionskraft genom kunskapslyft, nya perspektiv, konkreta strategiska verktyg och mötesplatser.

Sammanfattning
Projektet är en del i omställningen till en smart industri i Norrbotten i enlighet med Tillväxtverkets utlysning Smart industri i regionerna 2.0. Projektet
syftar till att öka antalet attraktiva arbetsgivare i länet som stimulerar och
säkrar upp framtidens industriella och tekniska kompetenser. Genom behovsstyrda aktiviteter ska Norrbottens industriföretag få ökad kunskap om
hur de själva kan arbeta med sin strategiska kompetensförsörjning.

Ärendet
Bakgrund
Små och medelstora företag inom industrisektor i regionen har stora rekryteringsbehov. När länets företagsledare tillfrågats om vilka som är de största
hindren för tillväxt i företagen, kommer med god marginal, svar som rör
kompetens, utbildning och kompetensförsörjning. Några konkreta utmaningar är tidsbrist hos företagsledningen, alltför operativa Vd:ar, bristande kunskap om dagens arbetsmarknad, generationsväxling och en ökad konkurrens
om arbetskraften där företag ofta rekryterar enbart från varandra. Erfarenheter från IUC:s tidigare projekt (exempelvis MångVäx och Komptenslyft industri) visar att företag ofta saknar strategier och en långsiktighet i hur dessa
frågor ska hanteras.
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Syfte
Projektets huvudsyfte är att långsiktigt bidra till att öka antalet attraktiva
arbetsgivare i länet som stimulerar och säkrar upp framtidens industriella
och tekniska kompetenser.
Genomförande
Projektet är uppdelat i de tre faserna analys, attraktiv arbetsgivare och ”time
to recruit”. I ansalysfasen kommer bland annat samverkan att ske med näringslivsansvariga i kommunerna för att hitta de företag som anses ha störst
nytta av projektet. Under fasen attraktiv arbetsgivare kommer företag att
erbjudas att ta del av specialistkompetenser för behov som tidigare identifierats. Sista fasen innehåller exempelvis deltagande på rekryteringsmässor.
Primär målgrupp är små och medelstora företag i industrisektorn. Målsättningen är att genomföra två omgångar med tio företag i varje.
Finansiering
IUC Norr AB söker medfinansiering med 1 560 tkr. Projektets totala budget
är 5 200 tkr och projekttiden är 1december 2018 till 15 november 2020. Tillväxtverkets medfinansiering är 70 procent. Deltagande företag bidrar med
600 tkr i deltagaravgifter.
Finansiär

Sökt belopp

Region Norrbotten (1:1)

1 560 000 kr

Tillväxtverket

3 640 000 kr

Total projektbudget

5 200 000 kr

Förväntade resultat av projektet
Projektet förväntas leda till fler hållbara och jämställda rekryteringar i regionens små och medelstora företag, att antalet attraktiva arbetsgivare ökat,
att projektets metoder och verktyg kartläggs och fortlever efter projektslutet
samt att det finns genomförbara och effektiva individuella handlingsplaner
för varje deltagande företag.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 18

Medfinansiering av projekt Socialt
entreprenörskap Norrbotten
Dnr 00002-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att
1. Projektet Socialt entreprenörskap Norrbotten beviljas medfinansiering
med 852 352 kr
2. Medlen anvisas ur det statliga anslaget 1:1
3. Region Norrbottens villkor för regionala projektstöd ska följas

Yttrande till beslutsförslaget
Projektet förväntas möjliggöra framväxten av nya – och bidra till att stärka
utvecklingen av befintliga sociala företag och sociala entreprenörer i länet så
att dessa även i framtiden kan fortsätta skapa samhällsnytta och inkludering
för fler människor. Genom målet bidrar projektet till hållbar utveckling i
Norrbotten och till en positiv samhällsutveckling för uppfyllnad av Agenda
2030.

Sammanfattning
Socialt entreprenörskap Norrbotten är ett projekt inom Tillväxtverkets utlysning riktat till regionalt utvecklingsansvariga aktörer för att stärka förutsättningarna för socialt entreprenörskap i regionerna. Projektet ägs och leds av
Region Norrbotten och genomförs i samverkan med Coompanion Nord.
Syftet är att stärka sociala entreprenörer och de sociala företagens affärsutveckling, bygga hållbara strukturer mellan intressenter och främjare i länet,
bredda marknaden samt strategiskt förankra och höja kunskapen runt social
företagande och entreprenörskap.

Ärendet
Bakgrund
Region Norrbotten genomförde 2017- 2018 samverkansprojektet Socialt
affärsperspektiv Norrbotten (SAN) tillsammans med Coompanion Nord och
Sociala arbetskooperativ i länet (SAL). Detta var ett av tolv projekt i Sverige
som genomfördes med stöd av Tillväxtverket med syfte att stärka arbetsintegrerade sociala företag.
I början av 2018 antog regeringen en ny strategi för sociala företag vilket
medförde att Tillväxtverkets gavs uppdrag att arbeta vidare med socialt entreprenörskap med ett bredare perspektiv under 2019-2020. Som en av insatserna har Tillväxtverket valt att utlysa medel som regionalt utvecklingsansvariga aktörer kan söka för att stärka förutsättningarna för socialt entreprenörskap i sina regioner.
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Region Norrbotten har sökt ett fortsättningsprojekt inom denna utlysning då
detta ligger i linje med lärdomarna från det tidigare projektet som bland annat visar på att det finns ett behov att bredda målgruppen och i och med detta
även arbeta bredare i större delar av regionen. Sociala företag och entreprenörer kännetecknas också av en gemensam drivkraft att erbjuda en lösning
på en eller flera samhällsutmaningar. Norrbotten har därför mycket att vinna
på att bli bättre på att ta tillvara den potential och nytta som det sociala företagandet tillför.
Syfte
Projektets syfte är att stärka sociala entreprenörer och de sociala företagens
affärsutveckling, samt att bygga hållbara strukturer mellan intressenter och
främjare i länet. Projektet syftar vidare till att bredda marknaden samt strategiskt förankra och höja kunskapen runt social företagande och entreprenörskap bland annat genom ökat regionalt utbyte.
Genomförande
Projektet ska arbeta inom de tre områdena (1) affärsutveckling sociala företag (2) effektiva strukturer för fler och starka sociala företag samt (3) bredare
marknad för större spridning av samhällsnyttiga affärer.
Huvudaktiviteter är länssamverkan företagsfrämjare, utvecklingsforum för
sociala entreprenörer, samverkan med Luleå tekniska universitet, kunskapskanalisering - digitala verktyg, forum för möten mot näringsliv, offentlig
sektor och civilsamhället, regionalt kunskapsutbyte, referensgrupp samt projektledning och organisering.
Projektets primära målgrupp är sociala entreprenörer och sociala företag,
både som deltagare för vissa aktiviteter och som viktig del i genomförandet
av andra. Då projektet vill främja deras utvecklingsmöjligheter och möjligheter för framväxt av nya består målgruppen ytterligare av det övriga näringslivet, offentlig sektor, företagarföreningar och rådgivarföreningar.
Finansiering
Region Norrbotten söker medfinansiering med från 1:1 medlen med 852 352
kronor. Projektets totala budget är 2 841 173 kronor och projekttiden är 1
februari 2019 till 31 oktober 2020. Tillväxtverket har beviljat medfinansiering med 70 procent.
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Finansiär

Sökt belopp

Region Norrbotten (1:1)

852 352 kr

Tillväxtverket

1 988 821 kr

Total projektbudget

2 841 173 kr
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Förväntade resultat av projektet
Projektet förväntas bidra till att:
•
•
•
•
•

sociala företag i större utstäckning finns som affärspartners till offentlig
sektor och till näringslivet än tidigare
det finns ett ökat och mer regionalt spritt arbete finns för att skapa förutsättningar för fler sociala företag i länet
främjarsystemet är bättre mobiliserat kring hur det kan möte de sociala
företagens behov
deltagande sociala entreprenörer/företag har utvecklat sin affärsmässighet och stärks av projektet
socialt entreprenörskap i större utsträckning är en naturlig del av det
regionala tillväxtarbetet

Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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