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§ 108 

Val av protokolljusterare 

Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att utse Nils-Olov Lindfors (C) att 

jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 109 

Fastställande av slutlig 
föredragningslista 

Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan. 

Ärendet 
Ärendena om verksamhetsbidrag till rättighetscentrum och IUC tas bort från 

dagordningen för dagens sammanträde då regionfullmäktige i förra veckan 

beslutat att återremittera den strategiska planen.  
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§ 110 

Tema: Regional kompetensförsörjning 

Ärendet 
Eva Jonsson informerar nämnden om regionens arbete med kompetensför-

sörjning inbegripet det regionala kompetensförsörjningsrådet, utvecklingen 

av lärcentrum, valideringscentrum norr och ESF-projektet för kompetensut-

veckling av personal i ekonomiskt utsatta branscher. 

Rebecca Pebe och Linda Stensson från Piteå kommun berättar för nämnden 

om kommunens arbete med en validerings- och kompetensutvecklingspro-

cess för personal inom äldreomsorgen. 

Kristiina Starck Enman från Industriellt utvecklingscentrum (IUC Norr) 

delger nämnden information om verksamhetens mål, prioriteringar, metoder 

och utförda insatser. 
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§ 111 

Tema: Överenskommelse med 
civilsamhället (SÖK-projektet) 

Ärendet 
Lena Kandelin berättar för nämnden om SÖK-projektet som drivs tillsam-

mans med Länsstyrelsen i Norrbotten och Samforma. Nämnden får informat-

ion om hur arbetet fortskrider bl.a. med kartläggning och framtagande av 

nationell- samt regional överenskommelse om formerna för samarbete med 

civilsamhällets aktörer. 
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§ 112 

Information: Länstrafiken informerar 

Ärendet 
Mats Aspemo och Ingela Karlsson från Länstrafiken informerar nämnden 

om organisationens utmaningar, uppdraget och verksamheten.   
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§ 113 

Delgivningar och avrapporteringar till 
regionala utvecklingsnämnden 2020-
11-03 
Dnr 00524-2020 

Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och 

lägga ärendet till handlingarna 

Ärendet 

Genomförda möten 

 Regional musik och scenkonst 

 CPMR BSC generalförsamling 

 

Protokoll 

 Internationella beredningens protokoll 2020-10-08 

 Tillväxtberedningens protokoll och bilaga 2020-01-17 

 Tillväxtberedningens protokoll 2020-05-15 
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§ 114 

Delegationsbeslut anmälda till 
regionala utvecklingsnämnden 2020-
11-03 
Dnr 00518-2020 

Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att lägga redovisade delegationsbe-

slut till handlingarna. 

Ärendet 
Följande delegationsbeslut redovisas: 

Avdelningen för regional utveckling 

 Delegationsbeslut regionala projektstöd, september 2020 

 Delegationsbeslut, kulturstöd, 20200916-20201006 
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§ 115 

Regionala utvecklingsdirektörens 
rapport 2020-11-03 
Dnr 00517-2020 

Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att lägga informationen till hand-

lingarna. 

Ärendet 
Regionala utvecklingsdirektörens rapport enligt bilaga. 

Bilaga: 

Regionala utvecklingsdirektörens rapport 2020-11-03 
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§ 116 

Yttrande över strategisk plan 2021-2023 
Dnr 00504-2020 

Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att tillstyrka förslag till strategisk 

plan 2021-2023. 

Ärendet behandling vid sammanträdet 
Jan-Anders Perdahl (V) yrkar +50 Mkr/år till kollektivtrafiken. Utökad ram 

för RUN +50 Mkr/år som tas från den samlade regionbudgeten genom sänkt 

avkastningskrav på den. 

Helena Öhlund (S) yrkar avslag till det liggande förslaget och bifall till Soci-

aldemokratiska förslaget till strategisk plan, i de delar som omfattar RUN. 

Vidare yrkar Helena om samma tillägg som vid regionfullmäktiges samman-

träde den 28/10, tillskott av Region Norrbotten för att täcka effekter av Co-

rona på 30 miljoner 2021. 

Lage Hortlund (SD) yrkar bifall till det liggande förslaget. 

Nils-Olov Lindfors (C) yrkar bifall till det liggande förslaget. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att det liggande försla-

get vinner nämndens bifall. 

Reservationer 

Helena Öhlund (S) reserverar sig till förmån för det egna förslaget. 

Jan-Anders Perdahl (V) reserverar sig till förmån för det egna förslaget. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Region Norrbotten behöver effektivisera sin verksamhet under åren 2020-

2022. Alla verksamheter behöver bidra till effektiviseringen. 

Sammanfattning 
Regionfullmäktige beslutade om minoritetsåterremiss och regionala nämn-

den har berett ärendet och gjort en konsekvensbeskrivning av uteblivna utö-

kade ekonomiska ramar till regionala kollektivtrafikmyndigheten. 

Ärendet 

Bakgrund 

Enligt reglementet för regionala utvecklingsnämnden (Allmänt om nämn-

dens uppgifter 1§) har nämnden ett helhetsansvar för regionens arbete med 

regional utveckling, kultur, trafik och infrastruktur. Nämnden yttrar sig uti-

från sitt uppdrag över förslag till strategisk plan.  
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Regionfullmäktige beslutade 28 oktober att återremittera ärendet om strate-

gisk plan 2021-2023 för att ytterligare bereda frågan om en reviderad och 

utökad budget för kollektivtrafik för åren 2021 och 2022, samt att genomföra 

en konsekvensanalys om förslaget av en minskad budget för kollektivtrafi-

ken i Norrbotten kvarstår. 

Av regionala utvecklingsnämndens plan 2020-2022 (RUN 30 september 

2019) framgår det hur nämndens effektiviseringskrav på 30 mnkr ska förde-

las mellan verksamhet och fördelat år. Ramen avseende infrastruktur mins-

kade med 5 mnkr för 2021 och ytterligare 5 mnkr 2022. 

I förslag till regionala utvecklingsnämndens plan 2021-2023 har effektivise-

ringen inom infrastruktur fördelats med 5 mnkr för 2021 lagts på Länstrafi-

ken i Norrbotten AB. Till detta kommer även en minskning av medel till 

buss till förmån för tåg som en konsekvens av beslutet om persontrafik på 

Haparandabanan (RS 2015-09-30 § 204). 

Detta har kommunicerats med regionala kollektivtrafikmyndigheten och 

Länstrafiken i Norrbotten AB. Regionala kollektivtrafikmyndigheten redovi-

sade detta på direktionens möte 20 oktober 2020 tillsammans med förslag på 

åtgärder för att minska kostnaderna. Direktionen beslutade att inte godkänna 

förslagen och uppdra till Länstrafiken i Norrbotten AB att delge regionen 

behovet av 110 mnkr för 2021. 

Konsekvensanalys 

En utebliven revidering av regionala utvecklingsnämnden ramen innebär att 

nämndens förslag till fördelning för 2021 kvarstår, dvs att länstrafiken tillde-

las 79,5 mnkr. 

Kollektivtrafiken i Norrbotten hanteras av flera aktörer med olika roller och 

uppdrag. Regionala kollektivtrafikmyndigheten ska samordna, effektivisera 

och utveckla kollektivtrafiken i länet. Region Norrbotten och kommunerna i 

länet är finansiärer av lokal och regional kollektivtrafik. Länstrafiken i Norr-

botten och Norrtåg AB är utförare. 

När det gäller kostnadsfördelningen finansierar Region Norrbotten all reg-

ional tågtrafik samt busstrafik över kommungränser och kommunerna finan-

sierar inomkommunal busstrafik, dvs busstrafik inom kommunen. Gemen-

samma kostnader som inte direkt går att hänföra till trafikproduktion delar 

huvudmännen på enligt en fördelningsmodell. 

Länstrafiken i Norrbotten AB är ett aktiebolag. Enligt Aktiebolagslagen 

svarar styrelsen för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets an-

gelägenheter. Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets och, om bolaget 

är moderbolag i en koncern, koncernens ekonomiska situation. Bolagets 

styrelse behöver ta fram förslag på åtgärder för att kunna lägga en budget i 

balans.  
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Länstrafiken i Norrbotten AB har tagit fram förslag till förändringar i linjer 

och turtäthet för att kunna hantera det minskade anslaget. Förslag som rör 

turtäthet och linjenedläggning ska beslutas av regionala kollektivtrafikmyn-

dighetens direktion.  

Regionala kollektivtrafikmyndighetens direktion beslutade 20 oktober 2020 

att inte godkänna föreslagna åtgärder utan istället uppdra Länstrafiken i 

Norrbotten AB att återkomma till regionen om behov av en utökad ram med 

30 mnkr, dvs totalt 110 mnkr. Någon formell förfrågan har inte inkommit till 

regionen. 

Direktionen beslutade även att ge myndighetschefen i uppdrag at ta fram en 

kollektivtrafikkarta som ska presenteras för direktionen under tredje tertialet 

2021. Regionen välkomnar beslutet om en trafikkarta men anser att en sådan 

inte kommer ge önskade ekonomiska effekter förrän tidigast 2022 eller 2023. 

Enligt samarbetsavtalet ansvarar regionala kollektivtrafikmyndighetens med-

lemmar för underskottstäckning. Regionens ansvar är den regionala tågtrafi-

ken och stomlinjetrafiken. Under åren 2017-2019 har regionen tillskjutit 

extra medel på grund av underskott med 42,7 mnkr till Länstrafiken i Norr-

botten AB. 

 2017 2018 2019 Totalt  

Tillskott pga underskott (mnkr) 15,4 7,9 19,4 42,7 

 

Revisorerna riktar kritik mot regionala kollektivtrafikmyndighetens direktion 

för att inte ha utfört verksamheten på ett för ekonomisk synpunkt tillfredstäl-

lande sätt. Beslut har inte vidtagits för att minska förlusterna. Förbundets 

medlemmar har tvingats kompensera förbundet och dess företag med väsent-

ligt ökade bidrag.  

Pandemin har påverkar samhället och kollektivtrafiken stort under 2020 och 

fortsätter sannolikt även under 2021. Antalet resenärer har minskat och där-

med intäkterna. Regeringen har under 2020 tillskjutit medel som ska lindra 

konsekvenserna för kollektivtrafiken. Det har aviserats att medel tillskjuts 

även under 2021. I december förväntas det bli klart hur kollektivtrafiken i 

Norrbotten kompenseras för 2020. 

Om regionala utvecklingsnämnden beslutar att tilldela Länstrafiken i Norr-

botten AB 110 mnkr för 2021 från ram innebär det att 30,5 mnkr behöver 

omfördelas från kultur och näringsliv till infrastruktur. 

Region Norrbotten har ett stort spar på 700 mnkr som ska genomföras under 

perioden 2020-2022. Det innebär att alla verksamheten behöver arbeta med 

effektiviseringen. Regionala utvecklingsnämnden beslutade 30 september 

2019 om effektivisering med 10 mnkr vardera på kultur och näringsliv förde-
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lat över åren 2020-2022. Effektiviseringen fördelades utifrån kulturinstitut-

ionerna möjlighet till omställning samt kända omvärldshändelser som till 

exempel EU:s nya programperiod 2021-2027. Målsättningen var att inte 

förlora utvecklingskraft. Ett beslut om utökad effektivisering för kultur och 

näringsliv för 2021 med 30,5 mnkr medför stora konsekvenser för stödmot-

tagarna. 

En konsekvensbeskrivning avseende försämringar i trafikutbud kan inte och 

ska inte regionen genomföra då det är Länstrafiken i Norrbotten AB:s upp-

drag att föreslå och regionala kollektivtrafikmyndighetens uppdrag att be-

sluta. 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regiondirektör 

Ekonomidirektör 

Regional utvecklingsdirektör 
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§ 117 

Ansvarsfrihet för år 2019 avseende 
Kommunalförbundet Norrbottens läns 
kollektivtrafikmyndighet (RKM) 
Dnr 00495-2020 

Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att  

1. Föreslå regionfullmäktige besluta att bevilja direktionen samt de en-

skilda ledamöterna för Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektiv-

trafikmyndighet ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. 

2. Meddela RKM vikten av att de brister som framförts av revisionen åt-

gärdas skyndsamt och att återkoppling sker till regionala utvecklings-

nämnden. 

Ärendets behandling vid sammanträdet 
Helena Öhlund (S), Anita Gustavsson (S) och Kenneth Backgård (SJVP) 

anmäler jäv och deltar inte under ärendets handläggning. 

Martin Åström (SJVP) ersätter Kenneth Backgård (SJVP). 

Tomas Vedestig (SJVP) yrkar om att ett medskick görs till RKM att nämn-

den påpekar vikten av att de brister som framförts av revisorerna åtgärdas 

skyndsamt samt återkopplar till regionala utvecklingsnämnden. 

Ordförande ställer det liggande förslaget med tilläggsyrkandet under propo-

sition och finner att nämnden lämnar sitt bifall. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Revisorerna utsedda av regionfullmäktige, tillstyrker enligt revisionsberättel-

sen för 2019 att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen 

samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Sammanfattning 
Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyn-

dighet ska enligt förbundsordningen beslutas av varje medlems fullmäktige. 

Ärendet 
Enligt förbundsordningen §13 ska förbundets revisorer granska verksamhet-

en och lämna en revisionsberättelse till varje medlems fullmäktige som be-

slutar om ansvarsfrihet. Enligt samma paragraf är det direktionen som god-

känner årsredovisningen och översänder den till revisorerna för granskning. 

Vid direktionsmötet 10 juni 2020 godkändes årsredovisningen av förbunds-

direktionen och den 20 augusti 2020 skickade Kommunalförbundet Norrbot-
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tens läns kollektivtrafikmyndighet revisionsberättelse, gransknings- och 

revisionsrapporter samt årsredovisningar för verksamhetsåret 2019 till full-

mäktige i Norrbottens 14 kommuner samt fullmäktige i Region Norrbotten.  

I revisionsberättelsen, 2020-06-12, framgår revisorernas bedömning av 

kommunalförbundet enligt nedan: 

 Att förbundsdirektionen inte utfört verksamheten på ett för ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt. Till följd av ett mycket svagt ekonomiskt 

resultat för den samlade verksamheten har förbundets medlemmar tving-

ats kompensera förbundet och dess företag med väsentligt ökade bidrag.  

 Att förbundsdirektionens interna kontroll endast delvis har varit tillräck-

lig. 

 Att förbundsdirektionen endast delvis har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt sätt. 

 Att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

 Att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med de verk-

samhetsmål och finansiella mål som direktionen uppställt.  

Regionala utvecklingsnämnden förutsätter att Kommunalförbundet Norrbot-

tens läns kollektivtrafikmyndighets direktion fortsätter/vidtar de åtgärder 

som behövs gällande ledning, styrning, internkontroll och uppsiktsplikt i 

enlighet med revisionsberättelsen. 

Revisorerna underlag för revisionell bedömning samt förslag till utveckl-

ingsområden redovisas i sin helhet i bifogade granskningsrapporter.  

Bilagor: 
 

1. Revisionsberättelse RKM 2019 

2. Yttrande över revisionsberättelse RKM 2019 

3. Granskningsrapport Bussgods i Norrbotten AB 2019 

4. Granskningsrapport Länstrafiken i Norrbotten AB 2019 

5. Granskningsrapport Serviceresor i Norr AB 2019 

6. Granskningsrapport Norrtåg AB 2019 

7. Revisionsrapport, Granskning av årsredovisning RKM 2019 

8. Revisionsrapport, Grundläggande granskning RKM 2019 

9. Revisionsrapport, Styrning och kontroll för att nå en ekonomi i balans 

inom förbundets samlade verksamhet 



PROTOKOLL 
Regionala utvecklingsnämnden 2020-11-03  Sida 17 (26) 

 

 DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN 

ARBGRP757-2093665656-84, 1.0 

10. Bilaga till Revisionsrapport, Styrning och kontroll för att nå en ekonomi 

i balans inom förbundets samlade verksamhet 

11. Årsredovisning RKM 2019 

12. Årsredovisning Bussgods i Norrbotten AB 2019 

13. Årsredovisning Länstrafiken i Norrbotten AB 2019 

14. Årsredovisning Norrtåg AB 2019 

15. Årsredovisning Serviceresor i Norr AB 2019 

16. Missiv till medlemmarna i RKM  

Protokollsutdrag skickas till: 
Regional utvecklingsdirektör 

info@rkmbd.se 

  

mailto:info@rkmbd.se
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§ 118 

Ansvarsfrihet för år 2019 avseende 
Kommunalförbundet Konstmuseet i 
Norr 
Dnr 00308-2020 

Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta 

att bevilja direktionen samt de enskilda förtroendevalda vid Kommunalför-

bundet Konstmuseet i Norr ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. 

Ärendets behandling vid sammanträdet 
Tomas Vedestig (SJVP) och Helena Öhlund (S) anmäler jäv och deltar inte 

under ärendets behandling. 

Martin Åström (SJVP) ersätter Tomas Vedestig (SJVP). 

Regionala utvecklingsnämnden utser Kenneth Backgård (SJVP) till ordfö-

rande under ärendets behandling. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Revisorerna, varje förbundsmedlem utser en revisor vardera, tillstyrker en-

ligt revisionsberättelsen 2019 att direktionen samt de enskilda förtroende-

valda beviljas ansvarsfrihet.  

Sammanfattning 
Efter förbundsdirektionens godkännande av årsredovisning och verksam-

hetsberättelse skall handlingarna överlämnas till respektive medlemsfull-

mäktige för hantering av ansvarsfrihet. Revisorerna riktar kritik med direkt-

ionens bokföring av konst och regionala utvecklingsnämnden bistår reviso-

rernas bedömning att följa RKR R4 avseende bokföring av konst.  

Ärendet 
Enligt förbundsordningen §15 ska förbundets årsredovisning och verksam-

hetsberättelse godkännas i direktionen senast 15 april året efter det år som 

redovisningen avser och därefter överlämnas till respektive medlemsfull-

mäktige för hantering av ansvarsfrihet. Vid direktionsmötet 11 mars 2020 

godkändes årsredovisningen av förbundsdirektionen och den 19 mars 2020 

skickade Kommunalförbundet Konstmuseet i Norr revisionsberättelse och 

årsredovisning för verksamhetsåret 2019 till Region Norrbotten.  

I revisionsberättelsen, 2020-03-19, framgår revisorernas bedömning av 

kommunalförbundet enligt nedan: 
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 Att räkenskaperna inte i allt väsentligt är rättvisande då förbundet avvi-

ker mot Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationen R4 

avseende bokföring av konst. 

 Att vi inte kan uttala oss om utfallet är förenligt med de mål för god 

ekonomisk hushållning som antagits i verksamhetsplanen 2019 då di-

rektionen inte genomför någon uppföljning av dessa mål. 

 Att direktionen i övrigt i tillräcklig utsträckning bedrivit verksamheten 

på ett ändamålsenligt sätt. Det finns dock utvecklingspotential kopplat 

till internkontroll, uppföljning av verksamhetsmål och mål för god eko-

nomisk hushållning. 

 Att direktionen i tillräcklig utsträckning bedrivit verksamheten från ett 

ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

 Att direktionens interna kontroll i begränsad utsträckning har varit till-

räcklig. 

Regionala utvecklingsnämnden förutsätter att Konstmuseet i Norrs direktion 

säkerställer att årsredovisningen för 2019 rättas och följer revisorernas re-

kommendationer att följa RKR R4 avseende bokföring av konst.  

Revisorernas underlag för revisionell bedömning samt förslag till utveckl-

ingsområden redovisas i bifogade granskningsrapporter 

Bilagor: 

Revisionsberättelse 2019 

Revisionsrapport, Granskning av årsredovisning 2019 

Revisionsrapport, Grundläggande granskning 2019 

Årsredovisning Konstmuseet i Norr 2019 

Protokollsutdrag skickas till: 
Regional utvecklingsdirektör 

info@konstmuseetinorr.se 

  

mailto:info@konstmuseetinorr.se
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§ 119 

Revidering av fördelning anslag 1:1 
Regionala Tillväxtåtgärder 2020 
Dnr 00525-2020 

Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att 

1. Beslutsbudget av statligt anslag 1:1 fastställs enligt förslag. 

2. Regionala utvecklingsnämndens ordförande får i delegation att vid be-

hov reglera beslutsbudgeten för att säkra fullt anslagsutnyttjande ef-

tersom anslagssparande inte är tillåtet. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Regionen ansvarar för att statliga regionala utvecklingsmedel nyttjas för 

regionens bästa. Det statliga anslaget möjliggör inte anslagssparande och 

Region Norrbotten är mån om att anslaget nyttjas i den utsträckning som 

Riksdagen avsett. Revideringen möjliggör ett bättre resursnyttjande och 

skapar därför bättre förutsättningar för arbetet med regional utveckling. 

Ärendet 
I det av regeringen årligen fastställda regleringsbrevet för budgetåret 2020 

avseende anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder anges att Region Norrbotten 

tilldelas en anslagsbudget 130 625 tkr och ett beställningsbemyndigande om 

300 000 tkr under 2020 för sitt arbete med regionala tillväxtåtgärder. Reg-

ionen beslutar sedan själv hur dessa medel ska fördelas mellan regionala 

företagsstöd och projektverksamhet 

Regionala utvecklingsnämnden beslutade 23 januari fördelningen mellan 

regionala företagsstöd och projektverksamhet för verksamhetsåret 2020. 

Fördelningen baserades på det prognostiserade behov som fanns under året, 

utbetalningar av beviljade stöd samt en möjlighet att medfinansiera EU-

programmen. Beslutet vilade på en tidsperiod för innevarande år.  

Under året har stora utbetalningar av beviljade projekt gjorts vilket påverkar 

möjligheten att fatta nya beslut. Vidare har anspråken på nya projektbeslut 

ökat pga stora behov av insatser för omställning bland de branscher som har 

blivit hårt drabbade av pandemin. Detta medför att en revidering av budge-

ten behövs för att dels möta de krav på projektfinansiering som finns i länet 

men även att de medel vi har tillgängliga blir beslutade i enlighet med den 

uppsatta bemyndiganderamen.  

Regionen har på anmodan från näringsdepartementet ansökt om att bemyn-

diganderamen för 2020 ska öka med 10 mnkr. Om hemställan godkänns av 
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regeringen kommer bemyndiganderamen kunna utökas med ytterligare 10 

mnkr. 

Av ovanstående skäl föreslås en revidering med utökad budget för projekt-

verksamhet med 35 miljoner kronor. 

Åtgärd Liggande budget (tkr) Reviderad budget (tkr) 

Regionalt företagsstöd 

inkl kommersiell service 

70 000 70 000 

Projektverksamhet 90 000 125 000 

Summa 160 000 195 000 

 

 

Beslutsunderlag 

Anslag regional tillväxt  

Protokollsutdrag skickas till: 

Regional utvecklingsdirektör 
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§ 120 

Ansökan om statligt anslag till regional 
kulturverksamhet 2021 inom ramen för 
kultursamverkansmodellen 
Dnr 00523-2020 

Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att 

1. Ansöka om en uppräkning av 2020 års anslag för 2021 från Statens Kul-

turråd enligt en generell pris- och löneomräkning. 

2. Beslutet tas med omedelbar justering. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Kulturutvecklingen i Norrbotten har påverkats av coronapandemin. Utbudet 

och tillgängligheten till kultur har begränsats. Norrbottens kulturorganisat-

ioner har arbetat med att ställa om och säkerhetsanpassa verksamheterna. 

Bedömningen är att utmaningarna kvarstår för 2021. För att säkerställa en 

utveckling av kulturområdet i Norrbotten behövs en uppräkning av de stat-

liga anslagen enligt en generell pris- och löneuppräkning.  

Sammanfattning 
Region Norrbotten äskar om utökade statliga medel inom ramen för kultur-

samverkansmodellen från Statens Kulturråd med Kulturplan för Norrbotten 

2018-2021, uppföljningen av dess utvecklingsinsatser samt sammanfattning-

en Regional kulturutveckling i Norrbotten 2020 och 2021 som grund. 2020 

har definierats av coronapandemin, som fått stora konsekvenser för hela 

kultursektorn. Arbetet 2021 kommer innebära fortsatt fokus på digitalisering 

och anpassningar i verksamheterna. Region Norrbotten gör genom ompriori-

tering en särskild satsning på Regionbibliotek Norrbotten för säkerställande 

av projektet Polarbibblos tredje år. Regionen ansöker om en generell upp-

räkning av 2020 års anslag för 2021. 

Ärendet 
Kulturplan för Norrbotten 2018-2021 är utgångspunkt för den kulturpolitik 

och det kulturarbete som bedrivs i regionen. Planen som fastställdes av reg-

ionfullmäktige november 2017, samspelar med Region Norrbottens övriga 

styrande dokument såsom Regional utvecklingsstrategi och Regionala ut-

vecklingsnämndens plan. Kulturplanen är en del av den nationella kultur-

samverkansmodellen och styrs av förordningen (2010:2012) om fördelning 

av statsbidrag till regional kulturverksamhet.  

2020 har definierats av coronapandemin, som fått stora konsekvenser för 

hela kultursektorn. Norrbottens kulturverksamheter har jobbat intensivt med 
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att ställa om. Det har inneburit inställda och framflyttade aktiviteter, anpass-

ningar, särskilda insatser samt nya arbetssätt och lösningar. Trots omfattande 

anpassningar och säkerhetsarbete för medarbetare och publik är kultursek-

torn fortfarande starkt påverkad av pandemin och utbudet av och tillgången 

till kultur har minskat. Tillgängligheten till kultur bedöms fortsätta att vara 

begränsad så länge pandemin pågår och restriktioner kopplat till publika 

sammankomster ligger fast. Arbetet 2021 kommer innebära fortsatt digitali-

sering och anpassningar i verksamheterna.   

Inför årets ansökan om statliga anslag för 2021 inom ramen för kultursam-

verkansmodellen har Regionen Norrbotten summerat utvecklingen som skett 

2020 och prioriteringarna inför 2021 enligt bilaga. Inför 2021 så gör Region 

Norrbotten genom omprioritering en särskild satsning på Regionbibliotek 

Norrbotten för säkerställande av projektet Polarbibblos tredje år. Projektet 

Polarbibblo, centrum för barns berättelser och skapande på meänkieli, sa-

miska språk och svenska genomförs med Sametinget, Svenska Tornedaling-

ars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, kommuner i Norrbotten samt med 

medel från Statens Kulturråd. Utvecklingen av webbplatsen bidrar till att 

stärka de nationella minoriteternas språk, kultur och identitet och till att fler 

barn i landet erbjuds en plats för berättande, läs- och skrivaktiviteter och 

skapande.  

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat om ett spar omfattande 10 mil-

joner kronor för kulturenheten under åren 2019-2022. Inför 2022 så avser 

Region Norrbotten att äska för statligt utökad ram för permanentning av 

Polarbibblo på fler minoritets- och varieteter av urfolks språk. 

Fokus i bilagan är områdena kopplat till kultursamverkansmodellen och 

särskilt för de verksamheter som har del av de statliga medlen, det vill säga 

Norrbottensteatern och Riksteatern Norrbotten, Regionbibliotek Norrbotten 

och Resurscentrum för litteratur, Norrbottensmusiken, Norrbottens museum, 

Norrbottens Föreningsarkiv, Dans i Nord och länsdanskonsulent, Länskonst-

hall Havremagasinet, Resurscentrum för konst och länskonstkonsulent, läns-

hemslöjdskonsulent, nationella minoriteter, Filmresurscentrum Filmpool 

Nord, Norrlands nätverk för musikteater och dans samt Konstmuseet i Norr. 

För att kunna leva upp till kulturplanen och dess prioriteringar äskar Region 

Norrbotten om en generell uppräkning av 2020 års anslag för 2021. Verk-

samheternas arbete 2021 kommer att utgå från uppföljningen av arbetet med 

utvecklingsinsatser i Norrbottens kulturplan 2018-2019 som gjordes under 

2020. 

I för ärendet bifogat beslutsunderlag redovisas regional kulturutveckling i 

Norrbotten 2019 och 2020. 

Social hållbarhet 

Kulturplanen arbetas fram i dialog och samverkan med kommuner och kul-

turlivets aktörer. Den dockas även till Regionala utvecklingsstrategins in-

satsområde hög livskvalitet i attraktiva livsmiljöer. 
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Miljömässig hållbarhet 

Ett flertal av kulturplanens utvecklingsinsatser påskyndar verksamheternas 

digitaliseringstakt och digitala mognad, vilket bidrar till miljömässig håll-

barhet. 

Ekonomisk hållbarhet 

Arbetet med kulturplanen stödjer ekonomisk hållbarhet utifrån ett samord-

nings- och samverkansperspektiv. 

Beslutsunderlag: 

Regional kulturutveckling i Norrbotten 2020 och 2021 

Uppföljning av utvecklingsinsatser 2018-2019- Kulturplan 2018-2021   

Protokollsutdrag skickas till: 

Regional utvecklingsdirektör 
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§ 121 

Driftsbidrag Norrbotniabanan AB 
Dnr 00377-2020 

Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att  

1. Norrbotniabanan AB får ett årligt driftsbidrag om 1 000 000 kr för peri-

oden 2021-2023. 

2. Medlen inarbetas i regionala utvecklingsnämndens plan 2021-2023. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Norrbotniabanan är en prioritering för Norrbotten sedan många år tillbaka. 

Arbetet har pågått under en längre tid och målsättningen är att snabba på 

byggstarten Skellefteå-Luleå. Norrbotniabanan befinner sig i ett skarpt läge. 

Sammanfattning 
Norrbotniabanan AB söker driftbidrag då verksamheten går in i ett nytt in-

tensivt läge och den externa EU-finansieringen upphör.  

Ärendet 

Bakgrund 

Regionen har tidigare beslutat att ge Norrbotniabanan AB ett årligt driftsbi-

drag om 1 000 000 kr för åren 2008-2010 (landstingsstyrelsen 2008-06-17, 

§166). Regionen fortsatte att årligen avsätta 1 000 000 kr till Norrbotniaba-

nan AB i ramen för regional utveckling. Syftet var att visa ett uttalat intresse 

för genomförandet samt att jobba med tänkbara finansieringslösningar för 

planering, byggande och drift av banan är det som står i beslutet. Dessa me-

del har inte rekvirerats och finns reserverade hos regionala utvecklings-

nämnden. 

Bolaget har under åren 2011-2020 istället kunnat nyttja ca 2 000 000 kr till 

verksamheten från EU-medel som avsatts för planeringen av sträckan Umeå-

Skellefteå. Bolaget har också haft möjlighet att utan kostnader kunnat nyttja 

resurser och kompetens från Trafikverket. Tjänster som bolaget annars 

skulle ha tvingats köpa från andra konsulter. 

Sammantaget innebär detta att Norrbotniabanan AB:s finansiering upphör 

från årsskiftet. Samtidigt som järnvägsprojektet befinner sig i ett skarpt läge. 

Bolaget har vid ägarsamråden de senaste åren uppmärksammat bolagets 

styrelse att denna situation kommer att uppstå när nuvarande EU-projekt 

avslutas. Ägarna har också vid dessa diskussioner allmänt uttalat sig vara 

positiva till att tillföra bolaget de resurser som behövs för dess fortsatta verk-

samhet. 
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Finansiering 

Finansieringen från bolagets ägare fördelas enligt följande: 

Ägare Belopp (kr) 

Region Norrbotten 3 x 1 000 000 = 3 000 000 

Region Västerbotten 3 x 1 000 000 = 3 000 000 

Umeå kommun 3 x 583 000 = 1 750 000 

Skellefteå kommun 3 x 583 000 = 1 750 000 

Luleå kommun 3 x 583 000 = 1 750 000 

Piteå kommun 3 x 583 000 = 1 750 000 

Haparanda kommun 3 x 167 000 = 500 000 

Kalix kommun 3 x 167 000 = 500 000 

Bodens kommun 3 x 167 000 = 500 000 

Robertsfors kommun 3 x 167 000 = 500 000 

Totalt belopp 3 x 5 000 000 = 15 000 000 

 

Beslutsunderlag: 

Hemställan från Norrbotniabanan AB 

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomi- och planeringsdirektör 

Regional utvecklingsdirektör 


