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§ 40 

Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030        
Dnr 1401-2018 

Regionstyrelsens förslag till beslut  
1. Regionstyrelsen godkänner förslag till regional utvecklingsstrategi för 

Norrbotten 2030. 

2. Regionstyrelsen föreslår fullmäktige godkänna Regional utvecklingsstra-

tegi för Norrbotten 2030. 

Reservation 
Glenn Berggård (V) reserverar sig mot beslutet. 

Yttrande till beslutsförslaget 
En bred dialog har resulterat i ett förslag till en ny regional utvecklingsstra-

tegi, som lägger grunden för regionens arbete med hållbar regional utveckl-

ing. Den regionala utvecklingsstrategin har samlat många aktörer som bidrar 

till hållbar regional utveckling och lyfter fram prioriterade utvecklingsområ-

den och förslag till åtgärder för hållbar utveckling de närmaste åren. 

Sammanfattning 
Den regionala utvecklingsstrategin fastställs 2019 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 sam-

hällets organisationer i länet har medverkat i framtagningen. 

Den regionala utvecklingsstrategin ligger till grund för vilka prioriteringar 

som ska göras i besluten om det regionala utvecklingskapitalet till struktur-

fondsprogram, tillväxtprogram och andra insatser. Den är övergripande; 

andra styrande dokument, strategier, program och konkreta handlingsplaner 

beaktas och kopplas till den regionala utvecklingsstrategin. 

Regionutvecklingsutskottet har 2018-11-27 § 71 föreslagit fullmäktige god-

känna Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030. 

Sammanträdet  
Glenn Berggård (V) föreslår avslå punkt 1 i regionutvecklingsutskottets för-

slag.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer regionutvecklingsutskottets förslag mot Glenn Berg-

gårds förslag och finner att regionstyrelsen bifaller regionutvecklingsutskot-

tets förslag.   
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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. Norr-

botten ställs inför nya möjligheter och utmaningar som behöver avspeglas i 

en förnyad och omarbetad strategi 

Strategin ska fastställas av regionfullmäktige 2019 men tas fram i bred sam-

verkan. I uppdraget ingår även att ta fram förslag på hur strategin ska ge-

nomföras, följas upp och revideras löpande. 

Den regionala utvecklingsstrategin ska vara en samlad och sektorsövergri-

pande strategi för det regionala tillväxtarbetet i ett eller flera län och inne-

hålla mål och långsiktiga prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet. Stra-

tegin ska bidra till sektorsövergripande samverkan mellan aktörer på lokal, 

regional, nationell och internationell nivå. Den ska ligga till grund för struk-

turfondsprogrammen inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning 

och inom målet Europeiskt territoriellt samarbete, och beaktas när andra 

regionala strategier och program tas fram. 

Process för framtagande 
Underlaget till den nya regionala utvecklingsstrategin har förankrats löpande 

i avdelningens ledningsgrupp, och politiskt i Regionutvecklingsutskottet, 

Tillväxtberedningen och Regionalt Forum. 

Den regionala utvecklingsstrategin har upprättats utifrån analyser av de sär-

skilda 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. Stra-

tegin ska fastställas av regionfullmäktige i början av 2019. Innan beslutet ska 

strategin förankras under 2018 genom en bred remissomgång bland länets 

aktörer. 

Bilagor:  
Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 

Regionutvecklingsutskottets protokoll 2018-11-27 § 71 

Protokollsutdrag skickas till:  
Regional utvecklingsdirektör 


