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§ 55 

Val av protokolljusterare 

Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att utse ledamoten Lennart 

Thörnlund (S) att jämte ordföranden justera protokollet.  
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§ 56 

Fastställande av dagordning 

Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att fastställa dagordningen.  
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§ 57 

Information från Leaderprogram i 
Norrbotten 

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

lingarna.  

Ärendet 
Leaderprogram med verksamhet i Norrbotten informerar om sin verksamhet.  

  



PROTOKOLL 
Regionala utvecklingsnämnden 24 maj 2022  Sida 6 (31) 

 

DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN 

ARBGRP757-2093665656-145, 1.0 

§ 58 

Information om regionala 
utvecklingsnämndens finansiella 
verktyg 

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

lingarna.  

Ärendet 
Regionala utvecklingsdirektören informerar om regionala utvecklingsnämn-

dens finansiella verktyg. 

  



PROTOKOLL 
Regionala utvecklingsnämnden 24 maj 2022  Sida 7 (31) 

 

DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN 

ARBGRP757-2093665656-145, 1.0 

§ 59 

Delgivningar och avrapporteringar till 
regionala utvecklingsnämnden 2022-
05-24 
Dnr 165-2022 

Regionala utvecklingsnämndens beslut 
1. Regionala utvecklingsnämnden beslutat att godkänna delgivningarna. 

2. Energikontor Norr AB ska till 2022 redovisa progressionen i arbetsmil-

jöarbetet. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Linda Jonsson (V) föreslår ett tillägg om att Energikontor Norr AB till 2022 

ska redovisa progressionen i arbetsmiljöarbetet.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer det liggande förslaget under proposition och finner att 

regionala utvecklingsnämnden bifaller förslaget.  

Ordföranden ställer Linda Jonssons tillägg under proposition och finner att 

regionala utvecklingsnämnden bifaller tillägget.  

Protokoll 

Ägarsamråd BD Pop AB (Dnr 00087-2022) 

Ägarsamråd Energikontor Norr AB (Dnr 00084-2022) 

Begäran allmän handling - Protokollet från Energikontor Norrs ägarsamråd 

(Dnr 00084-2022) 

Ägarsamråd Filmpool Nord AB (Dnr 00086-2022) 

Ägarsamråd Investeringar i Norrbotten AB (Dnr 00152-2022) 

Ägarsamråd IT Norrbotten AB (Dnr 00095-2022) 

Nominering till ordförande Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland 2021-

2027 (Dnr 00099-2022) 

Prioriteringsmöte Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland 2022-04-06 

(Dnr 00105-2022) 

Protokoll Norrtåg AB styrelsemöte 2022-04-07 (Dnr 00175-2022) 

Protokoll Filmpool Nord AB Årsstämma 21 april 2022 (Dnr 00203-2022)  
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§ 60 

Delegationsbeslut anmälda till 
regionala utvecklingsnämnden 2022-
05-24 
Dnr 164-2022 

Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner de redovisade delegationsbesluten. 

Ärendet 
Följande delegationsbeslut redovisas: 

Beslutat av ordförande Regionala utvecklingsnämnden i enlighet med dele-

gationsordningen. 

 Promemoria Kompensation för höga drivmedelskostnader, (dnr 

00150-2022)  

 Betänkande SOU 2021:87, Granskning av utländska direktinveste-

ringar (dnr 00018-2022)  

 Ändring av Medfinansiering av projektet Midnattssolens trädgård, 

fördjupande förstudie (dnr 00624-2021) 

Beslutat av regionala utvecklingsdirektören i enlighet med delegationsord-

ningen.  

 Yttrande över Remiss gällande ändrade regler för fisk av lax i Öster-

sjön och fiske med fasta redskap (dnr 00160-2022) 

 Yttrande över samråd enligt 6 kap. miljöbalken avseende ny kraft-

ledning för 400 kV mellan en ny planerad transmissionsnätstation i 

Vitåfors och transmissionsnätstation i Porjusberget eller Messaure, i 

Jokkmokk och Gällivare kommuner, Norrbottens län (dnr 00158-

2022) 

Bilagor 

Delegationsbeslut kulturstöd mars-april 2022 

Delegationsbeslut regionala projektstöd mars-april 2022 

 

  



PROTOKOLL 
Regionala utvecklingsnämnden 24 maj 2022  Sida 9 (31) 

 

DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN 

ARBGRP757-2093665656-145, 1.0 

§ 61 

Regionala utvecklingsdirektörens 
rapport 24 maj 2022 
Dnr 166-2022 

Regionala utvecklingsnämndens beslut 

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

lingarna. 

Ärendet 
Regionala utvecklingsdirektörens rapport enligt bilaga. 
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§ 62 

Aktuell påverkan och samverkan 2022-
05-24 
Dnr 201-2022 

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

lingarna.  

Yttrande till beslutsförslaget 
Region Norrbotten arbetar för ett tydligt regionalt ledarskap. Tillsammans 

med andra aktörer driver regionen påverkansarbete så beslut på nationell och 

EU nivå ska vara gynnsamma för länet och organisationen. 

Sammanfattning 
Ärendet samlar Region Norrbottens aktuella påverkan och samverkan i reg-

ionala utvecklingsfrågor som har nationell och internationell karaktär. 

Ärendet 

Återrapportering av antagna positioner 

Europaforum norra Sverige (EFNS) tar men jämna mellan rum positioner i 

aktuella påverkansfrågor. Sedan förra RUN har EFNS antagit tre positioner.  

Position: Insatser för att främja Grön och Digital omställning i Norra Sverige  

EFNS föreslår följande:    

 Att EU i sitt beslutsfattande och sin utformning av stödinsatser för 

den gröna och digitala omställningen tar särskild hänsyn norra Sve-

riges särskilda förutsättningar i gleshet, små arbetsmarknader och 

mikroföretag.  

 Att främja testbäddar för skräddarsydda policy tillämpningar i linje 

med OECDs analyser och rekommendationer 

Position: GBER Artikel 27 som hinder för att bygga innovationskluster i 

Norra Sverige 

EFNS föreslår följande: 

 Att EU ska harmonisera gruppundantagen i GBER så att artikel 27 

för innovationskluster ger samma undantag för de ultraperifera och 

glest befolkade regionerna som övriga artiklar medger. 

 Ändrat regelverket som tillåter stödnivåer över 50 procent, så att 

olika offentliga resurser kan kombineras, för etablering och drift av 

innovationsinsatser/innovationskluster i de glest befolkade regioner-

na. 
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Position: EU-kommissionens förslag om förordning om utsläppande på un-

ionens marknad och export från unionen av vissa råvaror och produkter som 

är förknippade med avskogning och skogsförstörelse och om upphävande 

av förordning (EU) nr 995/2010 

EFNS ståndpunkter i korthet: 

 Förslag i EU:s tillväxtstrategi den gröna given och Fit for 55 får inte 

riskera att leda till matbrist eller ökad fattigdom i tredjeland. 

 Handel med trävaror bör inte försvåras när vi alla behöver ersätta 

fossila material med förnybara.  

 På de marknader där risken för avskogning är stor bör EU verka för 

återbeskogning genom skogsbruk.  

 Detaljreglering för hur hållbart skogsbruk bedrivs bör undvikas och 

terminologin behöver vara tydlig. 

 Med ett förändrat säkerhetsläge och befarad global matbrist är det 

fel att öka administration och kostnader för import av livsmedel till 

den inre marknaden.  

 

Aktuellt med koppling till de beslutade påverkansfrågorna 

Proposition om nya strandskyddsregler stoppad av riksdagen  

Den proposition om ett reformerat strandskydd som regeringen presenterade 

i mars kommer inte att få stöd i riksdagen efter att M, KD, SD och V medde-

lat att de kommer att rösta mot förslagen. Förslagen i propositionen innebär 

både lättnader och skärpningar jämfört med nuvarande regelverk. M, KD 

och SD tycker inte att förslagen är tillräckligt långtgående och ville se fler 

lättnader av strandskyddet. V tyckte i stället att förslagen går för långt. Nå-

got beslut om förändrade strandskyddsregler kommer därmed inte att ske 

innan valet i höst.  

Medskick till kommande möten 

Dagordningarna inför olika nationella och internationella möten kan komma 

med kort framförhållning och finns således inte med i kallelsen. Under 

denna punkt finns det möjlighet att muntligt lyfta och diskutera aktuella frå-

gor. 

Beslutsunderlag: 
EFNS position avskogningsförordningen 

EFNS position GBER artikel 27 hindrar innovationskluster 

EFNS position insatser för att främja grön och digital omställning 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regional utvecklingsdirektör 
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§ 63 

Regionala utvecklingsnämndens 
delårsrapport april 2022 
Dnr 204-2022 

Regionala utvecklingsnämndens beslut 
1. Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta att 

regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per april 2022 godkänns. 

2. Regionala utvecklingsnämnden uppdrar till Regionala utvecklingsdirek-

tören att säkerställa att Regionala Kollektivtrafiksmyndigheten inkom-

mer till Region Norrbotten med en åtgärdsplan för att hur myndigheten 

avser att få ett nollresultat för 2022. 

Reservation 

Helena Öhlund (S) och Lennart Thörnlund (S) reserverar sig mot beslutet 

med följande motivering: ”När regionens trafikbeställning kvarstår innebär 

det oförändrade kostnader för Regionala kollektivtrafikmyndigheten. Nollre-

sultat för 2022 är ej ett realistiskt mål”.  

Yttrande till beslutsförslaget 
Regionala utvecklingsnämndens verksamhet bidrar på ett tydligt och ända-

målsenligt sätt till Region Norrbottens strategiska mål om ett livskraftigt län. 

Sammanfattning 
Delårsrapporten redovisar händelser av väsentlig betydelse för perioden, 

ekonomiskt resultat, produktion och tillgänglighet samt måluppfyllelsen och 

förväntad utveckling. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Helena Öhlund (S) föreslår avslå punkt 2 i det liggande förslaget.  

Nils-Olov Lindfors (C), Lage Hortlund (SD) och Anders Josefsson (M) före-

slår bifalla det liggande förslaget.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer det liggande förslaget avseende punkt 1 under proposit-

ion och finner att regionala utvecklingsnämnden bifaller förslaget.  

Ordföranden ställer det liggande förslaget avseende punkt 2 mot Helena 

Öhlunds förslag och finner att regionala utvecklingsnämnden bifaller det 

liggande förslaget.  

Ärendet 

Händelser av väsentlig betydelse 
Under första delen av 2022 har det regionala utvecklingsarbetet framför allt 

kretsat kring uppstart av projektet The North Sweden green Deal som är ett 

gemensamt historisk projekt och åtagande tillsammans med Region Väster-
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botten. För Norrbottens del har vi skrivit formella samverkansavtal med de 

kommuner som är direkt berörda av etableringarna, nyindustrialiseringen 

och samhällsomvandlingen. Vi har även konkretiserat samverkan med LTU, 

Norrbottens kommuner, Länsstyrelsen och Swedish Lapland visitors board. 

De fokusområden som projektet ämnar att arbete med är Attraktionskraft, 

Kompetensförsörjning, Fysisk planering och Energisystem. Det är även värt 

att nämna att just vårt fokus på attraktionskraft – och härunder attraktiva 

gestaltade livsmiljöer, har skapat nya och helt avgörande samarbetsytor mel-

lan näringslivs- och samhällsenheten och kulturenheten. En yta som även 

behöver bli starkare ute i våra kommuner.    

Inom Näringsliv- och samhällsenheten har arbetet med färdigställandet av 

programmen för strukturfonderna intensifierats och befinner sig nu i sitt 

slutskede. I kölvattnet av detta arbete pågår en bred mobilisering av både 

privata och offentliga aktörer för att stå redo inför kommande programperiod 

så att vi tillsammans kan åstadkomma nya, spännande och innovativa projekt 

och investeringar som i linje med gällande regionala utvecklingsstrategi ska 

leda den regionala utvecklingen i Norrbotten framåt. Intresset är stort vilket 

speglar den framåtanda som håller på att slå rot i samhället överlag.  

Inom Region Norrbottens kulturarbete har det varit fullt fokus på framtagan-

det av en ny Kulturplan. Ett stort arbete har pågått sedan i höstas med att 

samla in, analysera och nu senast skriva fram ett gediget utkast som i skri-

vande stund är ute på remiss hos berörda aktörer. Både processen och inne-

hållet är mycket lovande för Region Norrbottens framtida kulturarbete. 

Kulturenheten har även strukturerat upp villkor och riktlinjer för hantering 

av de stöd som Region Norrbotten hanterar, och tack vara ambitiösa mål och 

bibehållen regional budgetram så har kulturrådet ökat det årliga anslaget till 

länet vilket skapar än bättre förutsättningar för framtidens kulturyttringar.  

Kollektivtrafiken har det tufft vilket inte minst återspeglas i den ekonomiska 

redovisningen. Orsaken till detta är främst att effekterna av pandemin kom-

mer till uttryck i fortsatt minskade biljettintäkter och höga bränslekostnader-

na får direkta konsekvenser för driften. Under 2022 ska arbetet med en ny 

trafikkarta och ett nytt trafikförsörjningsprogram redovisas och förhoppning-

en är att detta sammantaget kan leda till en effektivare och mer förutsägbar 

kollektivtrafik – både ekonomiskt men också för länets resenärer.  

Sammanfattande måluppfyllelse 
 

Perspektiv Regionens strategiska 

mål  

Bedömning 

Samhälle Ett livskraftigt län  

Medborgare Trygg norrbottning med 

god livskvalitet 

 

Verksamhet Behovsstyrd regional ut-

veckling i samverkan 
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Perspektiv Regionens strategiska 

mål  

Bedömning 

Ekonomi Långsiktig hållbar eko-

nomi 

 

Samhälle 

Målet följs inte upp per april men arbete pågår med samtliga delar under 

detta målområde. Besked om flera etableringar och investeringar i länet un-

der 2021 bidrar till att Norrbotten upplevs attraktivt i arbetet med samhällets 

omställning. Koordinerande insatser från Region Norrbotten som regionalt 

utvecklingsansvarig efterfrågas i hög grad och mynnar ut i flertalet nätverk 

som samverkan allt mer och på ett mer avancerat sätt.  

Medborgare 

Målet följs inte upp per april men arbete pågår med samtliga delar under 

detta målområde. Arbetet med att ta fram en trafikkarta och ett trafikförsörj-

ningsprogram för att optimera trafiken i länet är viktigt. Kulturinsatserna är i 

full gång och omfattande planer för året är färdigställda. Insatser görs för att 

utveckla och stärka arrangörsledet i Norrbotten. Det finns ett strukturerat 

arbete för dialoger med nationella minoriteter och insatser inom bland annat 

Polarbibblo som sammantaget stärker språkutvecklingen. De satsningar 

inom kompetensförsörjningsområdet som genomförs har ett positivt utfall.  

 

Verksamhet 

Målet följs inte upp per april men arbete pågår med samtliga delar under 

detta målområde. Verk-samheten har en god struktur för samverkan med 

andra aktörer. Behovet från externa aktörer att nyttja regionen som möjliggö-

rare med anledning av de aviserade etableringarna ökar och verksamheten 

märker av den ökade efterfrågan och kan komma att påverka verksamhetens 

samlade förmåga att leverera utifrån upp-satta mål. Arbetet med att genom-

föra regionala strategier, planer och program fortlöper. Arbetssätt och meto-

der utvecklas. Samtliga projektstöd hanteras nu inom ramen för Tillväxtver-

kets system Nyps i och med att kulturstöden gått över till Nyps. 

Ekonomi  

Den samlade bedömningen är att målet är delvis uppnått för perioden. Kul-

turinstitutionerna har flertalet vakanta tjänster som inte har tillsatts och har 

inte kunnat bedriva ordinarie verksamhet vilket resulterar i ett överskott. 

Kollektivtrafikmyndighetens nuvarande prognos pekar mot ett underskott. 

Differensen mellan Länstrafikens budget och Regionala utvecklingsnämn-

dens bidrag har jämnats ut. Målet bedöms vara delvis uppnått vid årets slut. 

Ekonomiskt utfall  

Nämndens resultat per april visar på ett överskott om 6,8 miljoner kronor. 

Samtliga kulturinstitutioner redovisar ett överskott till perioden. I och med 

att restriktionerna gällande pandemin släpptes i början av februari har kul-

turverksamheterna börjat att återgå till normal verksamhet. Kulturinstitution-



PROTOKOLL 
Regionala utvecklingsnämnden 24 maj 2022  Sida 15 (31) 

 

DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN 

ARBGRP757-2093665656-145, 1.0 

erna har flertalet vakanta tjänster som inte tillsatts och har därför inte kunnat 

bedriva ordinarie verksamhet fullt ut, vilket resulterar i ett överskott.  

Prognosen för helåret visar på 25,3 miljoner i underskott, där Länstrafiken 

står för nästan 29 miljoner kronor. Underskottet beror på lägre biljettintäkter 

än budgeterat. Differensen om 26,5 miljoner kronor mellan RKM och Reg-

ionala utvecklingsnämnden har jämnats ut avseende finansieringsnivån till 

Länstrafiken 2022.  

Ekonomiskt resultat 

Periodens utfall 

(mnkr) Utfall 

2022-04 

Budget 

2022-04 

Utfall 

2021-04 

Regionbidrag 112 112 104 

Statliga medel 20 19 17 

Övriga intäkter 9 6 10 

Verksamhetens intäkter 141 137 131 

Personalkostnader -17 -18 -17 

Lokalhyra -4 -4 -4 

Lämnade bidrag -105 -104 -93 

Övriga kostnader -16 -19 -10 

Verksamhetens kostnader -142 -145 -124 

Avskrivningar 0 0 0 

Resultat -1 -8 7 

 

(tkr) Avvikelse 

2022-04 

Norrbottensmusiken 4 128 

Norrbottens museum 1 797 

Regionbiblioteket 359 

Kulturfrämjande verksamhet 549 

Kulturbidrag 0 

Infrastruktur/kollektivtrafik 0 

Näringslivsutveckling 0 

SUMMA 6 833 
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Årsprognos 

(mnkr) Års- 

prognos 

2022 

Årsbud-

get 2022 

Utfall 

2021 

Regionbidrag 355 355 344 

Statliga medel 60 59 61 

Övriga intäkter 22 18 35 

Verksamhetens intäkter 437 432 439 

Personalkostnader -49 -51 -49 

Lokalhyra -13 -12 -12 

Lämnade bidrag -342 -312 -328 

Övriga kostnader -57 -56 -52 

Verksamhetens kostnader -461 -431 -441 

Avskrivningar -1 -1 -1 

Resultat -25 0 -3 
 

(tkr) Avvikelse 

2022 

Norrbottensmusiken 850 

Norrbottens museum 2 300 

Regionbiblioteket 150 

Kulturfrämjande verksamhet 400 

Kulturbidrag 0 

Infrastruktur/kollektivtrafik -28 993 

Näringslivsutveckling 0 

SUMMA -25 293 
 

Regionala utvecklingsnämndens årsresultat pekar på ett underskott om 25,3 

miljoner kronor. Samtliga kulturinstitutioner bedömer att de kommer att göra 

ett överskott vid årets slut. 

RKM gör bedömningen att Länstrafikens underskott för 2022 blir ca 44,8 

miljoner kronor. Regionens andel av underskottet bedöms uppgå till ca 29 

miljoner kronor. Skillnaden av 2022 års beslutade finansiering mellan RKM 

och regionala utvecklingsnämnden om 26,5 miljoner kronor har jämnats ut. 

Riskanalys för årsprognosen 
Inom kulturinstitutionerna finns fortfarande vakanta tjänster vilket riskerar 

att leda till försämrad arbetsmiljö eller sänkt ambitionsnivå för verksamhet-

erna. Osäkerhet kring Länstrafikens ekonomiska resultat är kopplat till lägre 

biljettintäkter samt hur avtalskostnaderna faller ut resterande halvår. 
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Återrapportering av uppdrag från RUN-planen 
Regionala utvecklingsnämnden tilldelades följande särskilda uppdrag från 

strategiska planen 2022-2024: 

 Färdigställa den år 2019 påbörjade omställningen för en ekonomi i 

balans. En kontinuerlig process som innebär såväl kostnadsminsk-

ningar som intäktsökningar. (RS, RUN). 

o Bedömningen är att detta arbete är klart eftersom att organi-

sationen är fastställd och att de ekonomiska effektiviseringar 

som ålagdes nämnden är implementerade. 

 Omställningen ska leda till en modernare organisation som ökar del-

aktigheten för medarbetare. (RS, RUN). 

o Bedömningen är att detta arbete är delvist klart med tanke 

på att enheterna näringsliv och samhällsplanering slogs ihop 

och att den kulturfrämjande enheten lagdes direkt under kul-

turchefen. Det som återstår är färdigställandet av en genom-

lysning av kulturinstitutionerna.  

 Säkerställa tillgången till ökad beredskap för framtida kriser (RS, 

RUN). 

o Ett pågående arbete där regionala utvecklingsnämnden som 

ett led i detta har ställt sig bakom den regionala livsmedels-

strategi, Nära mat, som bland annat syftar till att öka den 

regionala självförsörjningen. 

 Fortsätta utveckla förslag i samverkan med länets kommuner om hur 

kollektivtrafiken och myndighetsutövningen i Norrbotten kan utfor-

mas utifrån ansvar och organisation. (RS, RUN). 

o Ett pågående arbete där den Regionala kollektivtrafiksmyn-

digheten arbetar fram en ny trafikkarta och trafikförsörj-

ningsprogram. När det gäller myndighetsutövningen är Reg-

ion Norrbotten engagerat i sammanslutningen AGON (Ac-

celererad grön omställning i Norrbotten) vars syfte är att ge-

nom dialog och samverkan effektivisera de samhällsproces-

ser som kräver tillståndsprövningar. 

 Prioritera satsningar inom regional utveckling baserad på de stora 

investeringarna i länet. (RS, RUN) 

 Utreda och prioritera satsningar inom kulturen. (RS, RUN) 

o Med de beslut regionfullmäktige har fattar om satsningar på 

Regionala utvecklingsavdelningen så finns det goda möjlig-

heter att lyckas med ovanstående uppdrag. Det som återstår 

är en tydlig plan för och själva verkställandet av kultursats-

ningarna. Vidare pågår arbetet med att förstärka personal-

styrkan inom näringsliv och samhällsplaneringen. 

 Implementera jämställdhetsstrategin i styrande dokument. (RS, 

RUN) 

o Ett pågående arbete som kommer att komma till uttryck i 

den RUN-plan som ska gälla för 2023. 
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 Integrera Regional överenskommelse om samverkan sluten mellan 

Region Norrbotten, civilsamhället och Länsstyrelsen i verksamhet-

ernas styrande dokument. (RS, RUN). 

o I samband med projektet The North Sweden Green Deal ar-

betas det på att involvera civilsamhället lokalt under fokus-

området attraktionskraft.  

Uppföljning av internkontroll  
Regionala utvecklingsnämnden kommer att utföra två internkontroller under 

året. Den ena handlar om att säkerställa att utbetalningar från både ERP och 

1:1 anslag går till rätt projektägare. Den andra om att Kulturkansliet utarbe-

tar en rutin för uppföljning av sökandes medelsanvändning av kulturstöd. 

Social hållbarhet 

Delårsrapporten visar att nämnden under perioden har genomfört aktiviteter 

som bidrar till social hållbarhet. Här kan satsningar på överenskommelsen 

med civilsamhället nämnas. 

Miljömässig hållbarhet 

Delårsrapporten visar att nämnden under perioden har genomfört aktiviteter 

som bidrar till miljömässig hållbarhet. Här kan utvecklingen av hållbarhets-

verktyget nämnas. 

Ekonomisk hållbarhet 

Delårsrapporten visar att nämnden under perioden har genomfört aktivitet 

som bidrar till ekonomisk hållbarhet. Här kan arbetet med att färdigställa 

kommande EU-program nämnas. 

Beslutsunderlag: 

Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per april 2022. 

Protokollsutdrag skickas till: 
Ekonomidirektör 

Regiondirektör 

Regional utvecklingsdirektör 
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§ 64 

Uppsikt över hel- och delägda bolag 
2021 
Dnr 174-2022 

Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen att besluta:  

1. Att verksamheten i det delägda bolaget BD Pop AB under 2021 be-

drivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och befo-

genheter. 

2. Att verksamheten i det delägda bolaget Energikontor Norr AB under 

2021 bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och 

befogenheter. 

3. Att verksamheten i det delägda bolaget Filmpool Nord AB under 2021 

bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och befo-

genheter. 

4. Att verksamheten i det delägda bolaget InformationsTeknik i Norr-

botten AB under 2021 bedrivits i enlighet med det fastställda kommu-

nala ändamålet och befogenheter. 

5. Att verksamheten i det delägda bolaget Investeringar i Norrbotten AB 

under 2021 bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamå-

let och befogenheter. 

6. Att verksamheten i det delägda bolaget Almi Nord Företagspartner AB 

under 2021 bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamå-

let och befogenheter. 

7. Att verksamheten i det delägda bolaget Norrbotniabanan AB under 2021 

bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och befo-

genheter. 

8. Att verksamheten i det delägda bolaget Arctic Business Incubator AB 

under 2021 bedrivits i enlighet med de för bolaget fastställda styrdoku-

menten. 

Yttrande till beslutsförslaget 
De region- och kommunägda bolagen bidrar med sin verksamhet till Norr-

bottens utveckling. Efter genomgång av bolagens årsbokslut, årsredovis-

ningar och revision kan konstateras att bolagen i sin helhet bedrivs utifrån 

fastställda styrande dokument.   

Sammanfattning 
Regionstyrelsen ska årligen pröva om verksamhet som bedrivits i hel- eller 

delägda bolag under föregående år varit förenligt med de fastställda kommu-

nala ändamålen och befogenheterna. Prövningen omfattar åtta delägda bolag. 

Utifrån genomförd granskning bedöms verksamheten som respektive bolag 

bedrivit under föregående år ha varit förenligt med det kommunala ändamå-

let och befogenheter. 
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Ärendet 
Det finns en lagstadgad skyldighet i kommunallagen (6 kap 9-10§§ KL) för 

regionstyrelsen att pröva om de kommunala bolagen (här avses både hel- och 

delägda bolag, se 10 kap § 2 KL) följt kommunala ändamål och befogenhet-

er. I årliga beslut ska varje aktiebolag prövas om den verksamhet som bedri-

vits varit förenligt med de fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är 

fallet, ska den lämna förslag till full-mäktige om nödvändiga åtgärder. 

Enligt regionstyrelsens reglemente 5 § ska styrelsen senast 30 maj pröva om 

den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som regionen helt eller delvis 

äger under föregående kalenderår varit förenligt med de fast-ställda kommu-

nala ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

Prövningen av 2021 års verksamhet omfattar de delägda bolagen BD Pop 

AB, Energikontor Norr AB, Filmpool Nord AB, InformationsTeknik i Norr-

botten AB, Investeringar i Norrbotten AB, Almi företagspartner Nord AB, 

Norrbotniabanan AB och Arctic Business Incubator AB 

Bedömningen görs utifrån bolagsordning och ägardirektiv samt information 

inhämtat från årsredovisningar och uppföljning av ägardirektiv. 

Prövning avseende regionens delägda bolag: 

BD Pop AB organisationsnummer 556841-3438 

Bolagets ändamål är att med iakttagande av kommunal likställighets- själv-

kostnads- och lokaliseringsprincip främja regionens utveckling ge-nom att 

stödja talanger, stärka den regionala musikbranschen samt simulera tillväxt 

av kulturella och kreativa näringar inom regionen. 

Nettoomsättningen var under året 311 626 kronor och resultatet efter finan-

siella poster blev 357 281 kronor. Verksamheten har varit i linje med ägardi-

rektiven. Vid årsstämman beviljades bolagets verkställande direktör och 

styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. BD Pop AB bedöms ha be-

drivit sin verksamhet enligt det fastställda kommunala ändamålet och befo-

genheter.  

Energikontor Norr AB organisationnummer556595-9151 

Bolagets ändamål är att med iakttagande av kommunal likställighets- själv-

kostnads- och lokaliseringsprincip arbeta för en ökad andel av förnybar 

energi och energieffektivisering, bidra till utvecklingen av sam-verkan inom 

energi- och klimatområdet samt stödja och utveckla regionsamverkan i ett 

internationellt perspektiv.  

Nettoomsättningen var under året 14 995 000 kronor och resultatet efter 

finansiella poster blev 193 000 kronor. Verksamheten har varit i linje med 

ägardirektiven. Vid årsstämman beviljades bolagets verkställande direktör 

och styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Energikontor Norr AB 
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bedöms ha bedrivit sin verksamhet enligt det fastställda kommunala ändamå-

let och befogenheter.  

Filmpool Nord AB organisationsnummer 556529-8790 

Bolagets ändamål är att med iakttagande av kommunal likställighets- själv-

kostnads- och lokaliseringsprincip främja regionens utveckling ge-nom att 

utveckla den regionala filmbranschen och intresset för film och audiovisuell 

produktion, som en viktig kulturnäring. Satsningarna ska ge direkta och indi-

rekta intäkter till länets näringsliv.  

Nettoomsättningen var under året 28 023 485 kronor och resultatet efter 

finansiella poster blev 530 849 kronor. Verksamheten har varit i linje med 

ägardirektiven. Vid årsstämman beviljades bolagets verkställande direktör 

och styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Filmpool Nord AB be-

döms ha bedrivit sin verksamhet enligt det fastställda kommunala ändamålet 

och befogenheter.  

InformationsTeknik i Norrbotten AB organisationsnummer 556537-6877 

Bolagets ändamål är att med iakttagande av kommunal likställighets- själv-

kostnads- och lokaliseringsprincip främja regionens utveckling och tillväxt 

inom bolagets verksamhetsområden. Bolaget ska verka för att det länsge-

mensamma nätet kommer till en praktisk användning för nä-ringsliv och 

offentlig service så att en mångfald av tjänster skapas.  

Nettoomsättningen var under året 42 626 000 kronor och resultatet efter 

finansiella poster blev 82 000 kronor. Verksamheten har varit i linje med 

ägardirektiven. Vid årsstämman beviljades bolagets verkställande direktör 

och styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. InformationsTeknik be-

döms ha bedrivit sin verksamhet enligt det fastställda kommunala ändamålet 

och befogenheter.  

Investeringar i Norrbotten AB organisationsnummer 556903-8119 

Bolagets ändamål är att med iakttagande av kommunal likställighets- själv-

kostnads- och lokaliseringsprincip främja regionens utveckling ge-nom att 

importera etablerare och investerare till Norrbottens län.  

Nettoomsättningen var under året 3 438 000 kronor och resultatet efter fi-

nansiella poster blev 835 000 kronor. Verksamheten har varit i linje med 

ägardirektiven. Vid årsstämman beviljades bolagets verkställande direktör 

och styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Investering-ar i Norrbot-

ten AB bedöms ha bedrivit sin verksamhet enligt det fast-ställda kommunala 

ändamålet och befogenheter.  

Almi Nord Företagspartner AB organisationsnummer 556735-6398 

Almi Företagspartner Nord Aktiebolag är ett regionalt dotterbolag inom 

Almikoncernen. Bolaget har sitt säte i Västerbottens län, Umeå kommun och 
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verksamheten bedrivs i Umeå, Skellefteå samt Luleå. Almis uppdrag är att 

stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för hållbar tillväxt 

genom att medverka till att utveckla och finansiera små och medelstora före-

tag med lönsamhets- och tillväxtpotential. Verksamheten ska utgöra ett 

komplement till den privata marknaden och vara tillgänglig i hela landet.  

Almi Företagspartner Nord Aktiebolag ägs till 51 procent av moderbolaget i 

Almikoncernen Almi Företagspartner AB, 556481-6204, till 24,5 procent av 

Region Norrbotten, 232100-0230, och till 24,5 procent av Region Västerbot-

ten, 222000-2436. 

Rörelsens intäkter var under året 27 426 000 kronor och resultatet efter fi-

nansiella poster blev -874 000 kronor. Verksamheten har varit i linje med 

ägaranvisning. Vid årsstämman beviljades bolagets verkställande direktör 

och styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Almi Nord Företagspart-

ner AB bedöms ha bedrivit sin verksamhet enligt det fastställda kommunala 

ändamålet och befogenheter. 

Norrbotniabanan AB organisationsnummer 556755-2517  

Bolagets ändamål är att arbeta för att en ny järnväg (Norrbotniabanan) byggs 

sträckan mellan Umeå och Haparanda samt därmed förenlig verk-samhet.  

Balansomslutning var under året 130 089 000 kronor och resultatet efter 

finansiella poster blev 382 000 kronor. Verksamheten har varit i linje med 

ägardirektiven. Årsstämma hålls den 9 juni 2021. Norrbotniabanan AB be-

döms ha bedrivit sin verksamhet enligt de för bolaget fastställda styrdoku-

menten. 

Arctic Business Incubator AB organisationsnummer 556668-3198 

Bolaget ska bistå entreprenörer och potentiella tillväxtföretag med aktiv och 

anpassad managementsupport, finansiella, tekniska och kommersiella nät-

verk, en kreativ tillväxtmiljö och även idka därmed förenlig verksamhet. 

Majoriteten av bolaget är privat, Region Norrbotten äger 9 procent.  

Rörelseintäkterna var under året 17 510 000 kronor och resultatet efter finan-

siella poster blev 2 321 000 kronor. Verksamheten har varit i linje med ägar-

direktiven. Årsstämma hålls den 1 juni 2022, kl. 0800 - 0900 

Arctic Business Incubator AB bedöms ha bedrivit sin verksamhet enligt de 

för bolaget fastställda styrdokumenten. 

Beslutsunderlag: 

Årsredovisning 2021 BD Pop AB (Dnr 00087-2022) 

Årsredovisning 2021 Energikontor Norr AB (Dnr 00084-2022) 

Årsredovisning 2021 Filmpool Nord AB (Dnr 00086-2022) 

Årsredovisning 2021 InformationsTeknik i Norrbotten AB (Dnr 00095-2022) 

Årsredovisning 2021 Investeringar i Norrbotten AB (Dnr 00152-2022) 
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Årsredovisning 2021 Almi Företagspartner Nord AB (Dnr 00178-2022) 

Årsredovisning 2021 Norrbotniabanan AB (Dnr 00170-2022) 

Årsredovisning 2021 Arctic Business Incubator AB (Dnr 00177-2022) 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regiondirektör 

Regional utvecklingsdirektör 

Ekonomi- och planeringsdirektör 
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§ 65 

Nytt aktieägaravtal – Investeringar i 
Norrbotten AB 
Dnr 200-2022 

Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige att anta aktieägar-

avtalet för Investeringar i Norrbotten AB. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Investeringar i Norrbotten AB utgör en central del i regionens arbete med 

innovationssystemets utveckling, eftersom en strävan av att vara världsle-

dande inom ett flertal stärka områden kräver också tillgång till kapital och 

samarbeten. 

Sammanfattning 
Ett nytt aktieägaravtal har upprättats för Investeringar i Norrbotten AB då 

det tidigare löpt ut 30 december 2020. Det nya aktieägaravtalet föreslås inte 

vara tidsbegränsat, övriga med kommunerna gemensamt ägda bolag har inte 

någon tidsbegränsning i sina aktieägaravtal.  

Ärendet 
Det gällande aktieägaravtalet mellan ägarna i Investeringar i Norrbotten AB 

har löpt ut.  

I det utgångna avtalet, första paragraf andra stycket, redogörs för ägarfördel-

ningen. Region Norrbotten äger 75,8 % av aktierna, Luleå kommun, Piteå 

kommun och Bodens kommun äger 3,4 % vardera. Älvsbyns kommun, Ar-

vidsjaurs kommun, Övertorneå kommun, Överkalix kommun, Kalix kom-

mun, Arjeplogs kommun, Jokkmokks kommun, Pajala kommun, Gällivare 

kommun och Haparanda kommun äger 1,4 % vardera. Tillsammans utgör 

kommunernas ägarandel 24,2 % av aktierna. 

I det utgångna avtalet, nionde paragrafen fanns en avtalstid, förslaget är att ta 

bort tidsbegränsningen och denna paragraf. 

Bilagor: 

Aktieägaravtal Investeringar i Norrbotten AB, inför undertecknande (2022) 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regional utvecklingsdirektör 
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§ 66 

Revisionsrapport Grundläggande 
granskning av regionala 
utvecklingsnämnden 2021 
Dnr 202-2022 

Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden instämmer i revisorernas rekommendationer 

och beslutar att godkänna de föreslagna åtgärder som ligger inom nämndens 

kompetens. 

Yttrande 
De förtroendevalda revisorerna har granskat om den Regionala utvecklings-

nämnden (RUN) har utfört sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt med till-

räcklig internkontroll.  

Mot bakgrund av revisionens rekommendationer finner Regionala utveckl-

ingsnämnden att åtgärder behöver vidtas. 

Sammanfattning 
Revisionsrapporten påpekar vissa brister i Regionala utvecklingsnämndens 

arbete. Det gäller verksamhetens- och den ekonomiska måluppfyllelsen samt 

att internkontrollen inte utgår ifrån riskanalyser gällande de strategiska må-

len.   

Att nämnden har ändamålsenliga, för verksamheten relevanta och uppfölj-

ningsbara mål är avgörande för att ledamöternas möjlighet att följa upp 

nämndens arbete. De nuvarande mål och indikatorer bör ses över och på ett 

tydligare sätt svara upp mot de uppdrag som åligger nämnden att hantera. 

Regionala kollektivtrafikmyndigheten är en egen myndighet och styrs inte 

direkt av Region Norrbotten. Underskottet hos Regionala kollektivtrafik-

myndigheten beror på pandemins effekter och minskade biljettintäkter. Ett 

underskott som Region Norrbotten behöver täcka enligt gällande samver-

kansavtal. Regionala Utvecklingsnämnden efterfrågar av den anledningen 

bättre prognoser inför budgetarbetet för att undvika framtida underskott. 

Inför 2023 års internkontroll har det tagits fram en Regionövergripande in-

ternkontrollplan i vilken det framgår delar som Regionala utvecklingsnämn-

den under hösten ska fatta beslut om och då säkerställa att även strategiska 

mål ingår.     

Ärende 
I revisionsrapporten Grundläggande granskning av regionala utvecklings-

nämdnen har revisorerna granskat om RUN har utfört sitt uppdrag på ett 
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ändamålsenligt och ur en ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De 

revisionella samlade bedömningen är att: 

 Regionala utvecklingsnämnden bedriver verksamheten på ett inte helt 

ändämålsenligt sätt.  

 Regionala utvecklingsnämnden bedriver verksamheten på ett inte helt 

ekonomiskt tillfredsställande sätt.  

 Regionala utvecklingsnämnden bedriver verksamheten med en i allt 

väsentlig internkontroll.  

Granskningen visar att nämnden har planerat och utfört sin verksamhet i 

enlighet med gällande reglemente och fullmäktiges beslut, och att det finns 

en heltäckande verksamhetsplan innehållande strategiska mål för verksamhet 

och ekonomi. 

Nämnden bedöms delvis ha vidtagit tillräckliga åtgärder för att nå fastställda 

mål för veksamhet och ekonomi. För helåret redovisar nämnden delvist 

måluppfyllelse för de strategiska målen. Nämnden visar på ett underskott för 

året som i första hand kan härledeas till kollektivtrafiken. Nämnden bedöms 

i stort att följa fullmäktiges direktiv om interkontroll. Revisorerna noterar att 

internkontrollplanen inte omfattar kontrollmoment utifrån risknalays för de 

strategiska målen.  

Revisorerna lämnar följande rekommendationer:  

 Att RUN vid behov fattar beslut för att nå verksamhetsmässiga och 

ekonomiska mål, samt tydliggör de åtgärder som syftar att öka målupp-

fyllelsen  i samband med måluppfyllelsen i delårsrapporten. 

 Att RUN säkerställer ett internkontrollarbete i enlighet med gällande 

direktiv. 

Föreslagna åtgärder 
 De nuvarande mål och indikatorer i RUN-planen bör ses över under 

kommande mandatperiod och på ett tydligare sätt svara upp mot de 

uppdrag som åligger nämnden att hantera. 

 Regionala Utvecklingsnämnden efterfrågar bättre prognoser av region-

ala kollektivtrafikmyndigheten inför budgetarbetet för att undvika 

framtida underskott. 

 RUN kommer under hösten 2022 fatta beslut om nya internkontroll-

moment som omfattar kontrollmoment utifrån risknalays för de strate-

giska målen. 

Bilagor 

Revisionsrapport Grundläggande granskning av Regionala utvecklings-

nämnden 2021 

Beslutet skickas till 

Regionens revisorer 

Regiondirektören 

Regionala utvecklingsdirektören  
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§ 67 

Förlängning av förstudie – 
Kultursamlande verksamhet för 
tornedalingar, kväner och lantalaiset 
Dnr 31-2020 

Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att 

1. Förstudien förlängs och beviljas medel för ett tredje år.  

2. 520 000 kr anvisas från kulturenhetens befintliga ram. 

3. Återkoppling till nämnden ska ske hösten 2022.  

Yttrande till beslutsförslaget 
I dagsläget saknas en kultursamlande verksamhet för tornedalingar, kväner 

och lantalaiset vilket minoritetsgruppen uttryckt ett starkt behov av. Under 

två år har en förstudie genomförts för att se över innehåll och utformning av 

en kultursamlande verksamhet. För att förankra och implementera förstudi-

ens resultat ser Region Norrbotten ett behov att förlänga projektet med ett 

tredje år. 

Sammanfattning 
Behovet av en kultursamlande verksamhet för tornedalingar, kväner och 

lantalaiset bedöms vara stort både inom gruppen och i samhället i stort. För-

studien Kultursamlande verksamheter för tornedalingar, kväner och lantalai-

set har genomförts sedan september 2020 och kommer presentera sina för-

slag under hösten 2022. Förstudien har tittat närmare på tre delar varav ett 

informationscentrum är en del och ett museum och mötesplats en annan del. 

Förstudien har även tittat på förutsättningar för att bedriva forskning på om-

rådet.  

Region Norrbotten ser ett stort behov av att dialog och förankring inom den 

berörda gruppen får fortsätta. Vidare behöver förstudiens förslag implemen-

teras samt huvudmannaskap och framtida finansiering utredas närmare. Där-

för avsätter Region Norrbotten medel inom kulturenhetens befintliga ram för 

att slutföra förstudien under ett tredje verksamhetsår. 

Ärendet 
Regionstyrelsen fick i uppdrag av regionfullmäktige att tillsammans med 

myndigheter och kulturrådet undersöka möjligheter att stödja tillkomsten av 

en kulturinstitution för meän- och lannankielitalande i Norrbotten. Arbetet 

skulle ske i samarbete med berörd minoritet, dnr 3957-2017. 

Region Norrbotten undersökte behovet av en kultursamlande verksamhet för 

tornedalingar, kväner och lantalaiset och det bedömdes vara stort både inom 
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minoritetsgruppen och myndigheter på nationell, regional och kommunal 

nivå. Utifrån de inspel som inkom ska verksamheten ha en samlande funkt-

ion för området och exempelvis kunna vara ett kunskapscenter om Torneda-

len och dess kultur och språk, en mötesplats samt en plattform för nya pro-

jekt och samarbeten. Vikten av symbolvärdet lyfts fram och verksamheten 

ska kunna bidra till en stärkt självkänsla för den unga generationen samt öka 

ungas delaktighet. Inflytande och självbestämmande är en central fråga för 

området. 

Förstudien 

För att undersöka möjligheterna kring en framtida kulturinstitution i Norr-

botten beslutade regionala utvecklingsnämnden 24 mars 2020 om att genom-

föra en förstudie med namnet Kultursamlande verksamhet för tornedalingar, 

kväner och lantalaiset, dnr 00031-2020. Förstudiens projekttid är september 

2020 till och med augusti 2022. Arbetet med förstudien har efter sitt första år 

presenterats vid regionala utvecklingsnämnden 9 november 2021. 

Förstudiens uppdrag är att ta fram förslag på hur en kultursamlande verk-

samhet för tornedalingar, kväner och lantalaiset kan utformas. En projektle-

dare på totalt 50 % tjänst har anlitats på Svenska Tornedalingar Riksförbund 

– Tornionlaaksolaiset (STR-T) under perioden september 2020-maj 2021 

och sedan på Föreningen Norden Norrbotten från juni 2021 och pågående till 

förstudiens andra år avslutas 31 augusti 2022. 

Förstudiens uppdrag har varit att; identifiera samverkanspartners och skapa 

hållbara strukturer kring samverkan, roller, uppdrag och ansvar mellan par-

terna; gemensamt arbeta fram verksamhetens organisationsstruktur och in-

nehåll, mål och syfte; föreslå verksamhetens organisationsform och place-

ring, ledning, ägandeskap och ansvar; ta fram förslag för långsiktig finansie-

ring. Allt arbete med förstudien ska ske i samverkan och dialog med den 

berörda minoriteten.  

Förstudien har tydliggjort tre olika områden som särskilt undersökts. Det 

handlar om möjligheten att inrätta ett informationscentrum, huvudmuseum 

och mötesplatser samt att bedriva forskning. Förstudiens förslag är att det 

bör inrättas ett informationscentrum till uppgift att sprida kunskap om torne-

dalingar, kväner och lantalaiset via en webbplats samt att samordna inform-

ationskampanjer i samarbete med andra aktörer.  

Det finns även utarbetade men ännu inte presenterade förslag på den del som 

rör huvudmuseum och mötesplatser. Förslagen kommer att presenteras under 

hösten 2022. Den tredje delen som rör forskning är minst utvecklad och inga 

färdiga förslag på hur det kan omhändertas finns utformade. Inom förstudien 

har man sett ett behov av att gå i takt med den av regeringen inrättade san-

nings- och försoningskommissionen som har flera forskare på området 

knutna till sig. Ett samarbete är etablerat och kommer att fortsätta. 

Region Norrbotten har tillsammans med styrgruppen och projektledaren 

gjort bedömningen att det finns behov av att förlänga förstudien under ett 
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tredje år. Detta för att återföra och förankra förstudiens förslag inom minori-

tetsgruppen samt föra dialoger kring huvudmannaskap, finansiering och 

fortsatt omhändertagande av förstudiens resultat. Sedan hösten 2021 finns en 

kulturpolitisk referensgrupp tillsatt med syfte att förankra och föra vidare 

förstudiens förslag. Även den tredje delen av förstudien kring forskning 

skulle då få möjlighet att utvecklas i samverkan med sannings- och förso-

ningskommissionens arbete.  

Förstudiens tredje år kommer att genomföras av Föreningen Norden Norr-

botten under tiden 1 september 2022-31 augusti 2023 med en projektledare 

anställd på 40% i tät dialog med referens- och styrgrupp, kulturpolitisk refe-

rensgrupp samt kulturenheten på avdelningen för regional utveckling.  

Under hösten 2022 kommer förstudiens förslag att presenteras och förank-

ring och dialog med berörda parter genomföras. En rapport kommer sedan 

att färdigställas och presenteras.  

Regionala utvecklingsnämnden kommer att få en delrapport efter att förstu-

diens andra år genomförts under hösten 2022.  

Finansiering 

Region Norrbotten avsätter medel från kulturenhetens befintliga ram med 

100 procent av projektets totala kostnad om 520 000 kronor.  

Finansiär Sökt belopp 

Region Norrbotten 520 000 

  

Total projektbudget 520 000 

 

Hållbarhetsintegrering 

Kultursamlande verksamhet bidrar till social hållbarhet då projektet vill 

skapa mångfald och inkludering inom och med den nationella minoritets-

gruppen tornedalingar, kväner och lantalaiset. Det är en förutsättning för att 

projektet ska lyckas. Kultursamlande verksamhet skapar förutsättningar för 

den tornedalska kulturen att stärkas och utvecklas i Norrbotten och bidrar i 

högsta grad till nya samarbeten med syfte att lösa samhällsutmaningar. För-

studien tittar särskilt på möjliga digitala lösningar, det gäller både utbud och 

förmedling av kultur. Större delen av projektet hittills har genomförts digi-

talt. Projektet bedöms ekonomiskt hållbart då det bidrar till en långsiktig 

satsning på en stärkt infrastruktur med potential att skapa fler arbetstillfällen 

inom kultursektorn i Norrbotten.  

Protokollsutdrag skickas till: 
Regional utvecklingsdirektör 

  



PROTOKOLL 
Regionala utvecklingsnämnden 24 maj 2022  Sida 30 (31) 

 

DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN 

ARBGRP757-2093665656-145, 1.0 

§ 68 

Revisionsrapport – Kulturplanen och 
kulturstödens styrning och kontroll 
Dnr 585-2021 

Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar godkänna vidtagna och pågående 

åtgärder enligt delrapporteringen. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Regionala utvecklingsnämnden har tagit del av delrapporteringen av det 

uppföljande arbetet kopplat till revisionsrapporten för kulturplanen och kul-

turstödens styrning och gör bedömningen att utvecklingsarbetet genomförs 

och fortgår enligt plan. 

Sammanfattning 
Regionens revisorer genomförde under 2021 en granskning av kulturplanen 

och kulturstödens styrning och kontroll. Nämnden tog till sig av revisorernas 

rekommendationer och har påbörjat arbete med åtgärder enligt revisionsrap-

portens synpunkter och rekommendationer. Åtgärder har utförts eller är på-

gående. 

Ärendet 
Regionens revisorer genomförde under 2021 en granskning av kulturplanen 

och kulturstödens styrning och kontroll: Revisionsrapport Kulturplanen och 

kulturstödens styrning och kontroll, dnr 00585-21. Revisorernas samlade 

bedömning var att regionala utvecklingsnämnden inte helt säkerställde ett 

ändamålsenligt arbete med kulturplanen avseende tillämpning, verkställande 

och uppföljning samt att den interna kontrollen vad gäller hantering, upp-

följning och rapporteringen av kulturstöden ej var tillräcklig.  

Avdelningen för regional utveckling har påbörjat arbete med åtgärder enligt 

revisionsrapportens synpunkter och rekommendationer samt beslut i Region-

ala utvecklingsnämnden 2021-12-07. 

I Regionala utvecklingsnämndens plan för 2022-2024 finns fastlagt att Reg-

ion Norrbotten ska göra en översyn av regionens arbete med kulturstöd. Som 

ett led i det arbetet har en översyn och revidering av riktlinje och villkor 

kopplat till stöd kultur och fritid genomförts. Syftet var att förenkla för såväl 

sökande från kultur- och fritidsområdet som vid beredning och beslut samt 

tydliggöra Regionala utvecklingsnämndens intentioner och ambitioner med 

stöden. 

Regionala utvecklingsnämnden inför 2023 fleråriga verksamhetsstöd för 

kultur- och fritidsverksamheter som beviljas verksamhetsstöd under 

100 000kr årligen. Fleråriga verksamhetsstöd bidrar till minskad administrat-
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ion för verksamheterna, skapar en ökad ekonomisk trygghet och kontinuitet 

som stärker organisationernas verksamhet och utvecklingsarbete och bidrar 

därmed till ökad hållbarhet. Fleråriga verksamhetsstöd innebär också mins-

kad handläggning och administration jämfört med årliga ansökningar och 

beslut.  

Ansökningarna för verksamhetsstöd kommer att införlivas i ansökningssy-

stemet Min ansökan våren 2022 inför verksamhetsår 2023. Detta innebär att 

alla handlingar samlas i samma system som förenklar arbetet med uppfölj-

ning, bidrar till ökad spårbarhet, minskar personberoende samt minskar ad-

ministration och arbetsmoment i hanteringen av verksamhetsstöd. 

Delegationsbeslut för Snabba ryck dokumenteras sedan 2022 i enlighet med 

delegationsordningen. Inför beslut av ny kulturplan kommer ärende och 

beslut att tas av regional utvecklingsnämnd, regionstyrelse och regionfull-

mäktige hösten 2022. 

En behovsinventering pågår rörande behovet av resurser kopplat till moment 

vid hantering av samtliga kulturstöd från ansökan till slutredovisning inklu-

sive kontroller. Behovsinventeringen kommer ligga till grund för resurstill-

sättning och prioriteringar i arbetet framöver. 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regional utvecklingsdirektör 

 

 

 


