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§ 66

Val av protokolljusterare
Agneta Granström (MP) utses till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
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§ 67

Fastställande av slutlig
föredragningslista
Föredragningslistan fastställs.
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§ 68

Regional utvecklingsstrategi för
Norrbotten – lägesrapport
Dnr 4598-2017

Regionutvecklingsutskottets beslut
1. Tidsplanen fastställs
2. Strategins målbild ska vara för år 2030
3. Arbetet ska ta hänsyn till andra strategiska arbeten

Sammanfattning
Arbetet med att ta fram en regional utvecklingsstrategi pågår. Regionutvecklingsutskottet är styrgrupp för arbetet och kommer att få löpande information om arbetet.
Målsättningen är att strategin ska antas på det första regionfullmäktige 2019
efter hantering i styrelsen. Tidsplan och årtal för målbild behöver fastställas
och vilka angränsade strategiska arbeten som arbetet ska ta hänsyn till.

Ärendet
Regionutvecklingsutskottet är styrgrupp för processen att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för Norrbotten och ska under processens gång få
information och göra vägval i processen.
I november anordnades en kick-off för arbetet med en konferens med stort
antal deltagare som arbetar med lokal och regional utveckling. De var från
stora delar av länet och representerade näringslivsfrämjande verksamhet,
offentlig sektor, myndigheter och akademin.
Tidsplan
Förslag till tidsplan:
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Norrbottenskonferens 26 januari för lokala och regionala politiker.
Workshops/seminarier under perioden januari till mars 2018 för inhämtning av input inom områdena attraktiva livsmiljöer, innovationer, entreprenörskap, kompetensförsörjning, tillgänglighet och gränsöverskridande samverkan. Dessa ska vara framåtsyftande.
Problembeskrivning, målformulering, förslag till inriktningar sammanställs under april 2018 till ett remissförslag.
Remissperiod från maj till september.
Erbjudande till aktörer/organisationer att med stöd av material framtaget
av regionen genomföra egna workshoppars för dels inspel inför remiss
och sedan kring remissen under perioden januari till september.
Sammanställning och prioriteringar under september och oktober
Remisskonferens november 2018.
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Färdigställande av förslag till regional utvecklingsstrategin under november och december 2018.
 Beslut av regionfullmäktige februari 2019.
Under perioden fram till färdig plan kommer ett antal beslut om vägval behöva tas av styrgruppen. Dialog och förankring med länets kommuner och
andra regionala utvecklingsaktörer är viktigt och här är Tillväxtberedningen
och Regionalt forum viktiga mötesplatser.
Inriktning
I juni kom en ny förordning för det regionala tillväxtarbetet (SFS 2017:586)
som reglerar regionalt utvecklingsansvariges arbete med att ta fram en regional utvecklingsstrategi. Därutöver ska arbetet med strategin ta hänsyn till
följande andra aktuella strategiska arbeten:






Region Norrbottens interna strategiarbete för utmaningar 2035
Norrbottens politiska plattform för Arktisk
OECD Territorial Reviews: Northern Sparsely Populated Areas
Agenda 2030
Stad och land-perspektiv

Årtal för målbilden
Dagens regionala utvecklingsstrategi har år 2020 som målbild. Den nya strategin föreslås ha år 2030 som målbild för att ligga i fas med Agenda 2030
och kommande strukturfondsperiod.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 69

Vidarefördelning av ramen för
kulturstöd
Dnr 4455-2017

Regionutvecklingsutskottets beslut
1. Vidarefördelningen av ramen för kulturstöd godkänns.
2. Ökad ram till Norrbottensteatern/Ung Scen Norr om 950 tkr under förutsättning att Luleå kommun bidrar med 690 tkr och Norrbottensteatern
med 2 000 tkr.

Yttrande till beslutsförslaget
Projektet har ökat tillgången till professionell scenkonst för unga i länet och
har varit ett forum där unga kunnat påverka och göra sina röster hörda. Projektet Ung Scen Norr har även ökat möjligheten för unga i Norrbotten att
utöva teater på fritiden inte minst genom projektets teaterledarutbildningar.

Sammanfattning
Regionutvecklingsutskottet har fått i uppdrag att vidarefördela ramen för
kulturstöd 2018. Totala ramen för kultur, 116 377 tkr, godkändes vid RS
2017-12-19. Ramen till kulturstöd uppgår till 65 548,4 tkr. Norrbottensteatern har tilldelats en ökad ram om 950 tkr för att etablera Ung Scen Norr
2018. Förutsättningen för ökningen är att Luleå kommun bidrar med 690 tkr
och Norrbottensteatern 2 000 tkr.

Ärendet
Ramen för kulturstöd 2018 godkändes vid RS 2017-12-19 enligt nedan.
Kulturstöd

2017

2018

Verksamhetsbidrag

45 584,9

47 336,0

Projektstöd

10 600,0

10 600,0

530,0

530,0

Särskilda satsningar

3 350,0

7 082,4

Summa kulturstöd

60 064,8

65 548,4

Stipendier

Av ramen för kulturstöd fördelas 47 336 tkr till verksamhetsbidrag till 78
organisationer. I bedömningen har verksamhetens länsspridning och verkansgrad beaktats.
Från och med 2018 införs fleråriga beviljanden, upp till tre år, för de organisationer som erhåller ett lägre verksamhetsbidrag.
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Norrbottensteatern/Ung Scen Norr
Projektet Ung Scen Norr har pågått mellan åren 2015-2017. Region Norrbotten stödjer etableringsfasen av Ung Scen Norr med inledning 2018.. Under
etableringsfasen är det viktigt med tydlig uppföljning och utveckling samt
med särredovisning av verksamheten.
Resterande medel inom kulturstöd fördelas till projektstöd 10 600 tkr, stipendier 530 tkr samt särskilda satsningar 7 082,4 tkr.
Av den godkända ramen föreslås nedanstående vidarefördelning.
2017

Kultur

Förändring jmf 2017 exkl
prisförändring

2018

Omfördelat

Ökat/minskt

VERKSAMHETSBIDRAG - KULTURINSTITUTIONER
Norrbottens föreningsarkiv
Dans i Nord
Havremagasinet
Silvermuseet
Norrbottensteatern 1)
Ájtte fjäll- och samemuseum
Giron Sámi Teáhter
TOTE-Tornedalsteatern
Summa Kulturinstitutioner
VERKSAMHETSBIDRAG - FOLKBILDNING 2)
Folkuniversitetet
Arbetarnas bildningsförbund, ABF Norr
Framnäs folkhögskola
Kalix folkhögskola
Kulturens bildningsverksamhet
Malmfältens folkhögskola
Medborgarskolan
Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV
Sensus studieförbund
Studiefrämjandet, SFR
Studieförbundet Bilda Nord
Studieförbundet vuxenskolan
Sunderby folkhögskola
Sverige-Finska folkhögskolan
Tornedalens folkhögskola
Älvsby folkhögskola
Mobilitetsstöd för studerande norrbottningar
vid folkhögskolor utanför länet enligt regelverk,
400 kr/vecka, (benämndes tidigare
interkommunal ersättning)
Summa Folkbildning

680,0

680,0

4)

1 850,3

1 850,0

4)

3 012,0

3 062,0

4)

513,0

600,0

4)

18 407,5

19 702,0

1 409,0

1 420,0

4)

450,0

460,0

4)

725,0

735,0

27 046,8

28 509,0

4)

475,0

4)

475,0

0,0

25,0

4)

1 504,8

4)

642,3

4)

574,0

4)

175,2

4)

508,3

4)

208,0

4)

162,3

4)

290,5

4)

464,0

4)

268,1

4)

1 063,7

4)

783,3

4)

545,9

4)

334,3

4)

430,3

4)

1 500,0

1 200,0

9 480,0

9 430,0

4)

0,0

0,0

VERKSAMHETSBIDRAG - LÄNSÖVERGRIPANDE ORGANISATIONER INOM KULTUR OCH FRITID
35,0
Sv Folkdansringen Övre Norrlands distrikt
35,0
20,0
Vi Unga Norrbotten - EJ ANSÖKT 2018
0,0
57,8
Hela Sverige ska leva - EJ ANSÖKT 2018
0,0
70,0
SVEROK Norrbotten
70,0
125,3
Friluftsfrämjandet Norrbotten
125,0
241,0
4H
270,0
385,6
Unga Örnar
250,0
550,0
Norrbottens parasportförbund
560,0
Norrbottens idrottsförbund, varav 150,0 tkr till
Norrbottens Ridsportförbund. 3)
Norrbottens Schackförbund - NY SÖKANDE
2018
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Förändring jmf 2017 exkl
prisförändring

2018

Omfördelat

Ökat/minskt
6)

Norrbottens hemslöjdsförening
Konstlängan AB - EJ ANSÖKT 2018
Konstnärscentrum Nord

40,0

40,0

10,0

0,0

20,0

20,0

6)

Konstnärer i Norrbotten (KiN)
SKR Norrbotten (Sveriges Konstföreningar
Norrbotten)
Galleri Syster, inkl. Galleri Lillasyster
Svensk Form Norrbotten - NY SÖKANDE
2018
Bygdegårdarnas riksförbund
Norrbottens hembygdsförbund
Siknäsfortet
Försvarsmuseum Boden
Sveriges körförbund
Norrbottens körsångarförbund
SFRF (Sverige-Finska Riksförbundet)
Jord
Samernas utbildningscentrum
STR-T Svenska Tornedalningars Riksförbund
Föreningen Norden
Vår Kulturvagga - NY SÖKANDE 2018
Bágo cállidsiebrie - NY SÖKANDE 2018
Met Nuoret - NY SÖKANDE 2018
Skådebanan
NMD
Kulturföreningen Ebeneser
Korpilombolo Kulturförening

40,0

45,0

6)

60,0

60,0

6)

200,0

210,0

5)

30,0

4)
6)

70,0

25,0
100,0

20,0

30,0

6)

410,0

4)

28,9

405,0
30,0

62,7

63,0

6)

38,6

40,0

6)

90,0

90,0

6)

96,4

150,0
110,0

5)

100,0
192,8

195,0

5)

Folkets Hus och Parker Norrbottensdelen
Kontaktnätet Region Norra Norrland - NY
SÖKANDE 2018
Teatercentrum
ATR Amatörteatrarna
Teater Mila
Teaterföreningen Bröt, Kalix
Lule Stassteater inkl. Sjukhusclowner (150 tkr)
Teater Scratch
Riksteatern Norrbotten
Filmskaparna Norr - NY SÖKANDE 2018

24,1

6)

5)

0,0
15,0

4)

50,0

4)

57,8

70,0

6)

100,0

100,0

6)

150,0

150,0

5)

150,0

100,0

4)

100,0

100,0

6)

30,0

4)

50,0

6)

50,0
86,8

90,0

6)

100,0

100,0

6)

280,0

140,0

4)

450,8

480,0

4)

320,0

320,0

4)

389,5

450,0

4)

100,0

4)

Summa länsövergripande organisationer
inom kultur och fritid
7 723,1
VERKSAMHETSBIDRAG - PENSIONÄRSFÖRENINGAR

8 078,0

105,5

108,0

Sveriges Pensionärsförbund, SPF

6)

250,0

0,0
4)

Svenska Kommunalpensionärernas förbund,
186,7
SKPF
189,0
382,8
378,0
Pensionärernas Riksförbund, PRO Norrbotten
Summa pensionärsföreningar
675,0
675,0
0,0
0,0
VERKSAMHETSBIDRAG - LÄNSÖVERGRIPANDE HSO-KOMPLETTERANDE ORGANISATIONER
Barnens rätt i samhället (BRIS, Nord)
FAMY Norrbotten
FMN – Föräldraföreningen mot narkotika
Hjärtebarnsfonden Norr
IOGT-NTO Norrbotten
IOGT-NTO Norrbotten, Juniordistrikt
Kvinno- och tjejjourer i Norrbotten
Norrbottens Stamningsförening
NTF Norrbotten (Nationalföreningen för
Trafiksäkerhetens Främjande)
RFHL (Riksförbundet För Hjälp åt narkotika
och Läkemedelsberoende) - EJ ANSÖKT
2018
UNF Norrbotten
Summa Länsövergripande HSOkompletterande organisationer
Summa verksamhetsbidrag - Kultur
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4)
4)

58,0

70,0

6)

20,0

22,0

6)

29,0

32,0

6)

35,0

35,0

6)

90,0

90,0

6)

30,0

30,0

6)

121,0

130,0

5)

7,0

7,0

6)

200,0

200,0

5)

40,0

0,0

30,0

28,0

6)

660,0

644,0

0,0

0,0

45 584,9

47 336,0

725,0

0,0
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Förändring jmf 2017 exkl
prisförändring
Omfördelat

PROJEKTSTÖD
Projektstöd - egna initiativ
Projketstöd - övriga
Turnéstöd
Arrangörsstöd för unga "Snabba Ryck"
Mobilitetsstöd, konst och litteratur
Kulturstrategiskt utvecklingsstöd
Summa projektstöd

Ökat/minskt

500,0
8 150,0
1 500,0
100,0
350,0
0,0
10 600,0

500,0
7 000,0
1 500,0
100,0
350,0
1 150,0
10 600,0

400,0
100,0
30,0
530,0

400,0
100,0
30,0
530,0

SÄRSKILDA SATSNINGAR
Kultur för barn och ungas hälsa

1 000,0

1 000,0

Konstmuseet i Norr 7)
Särskilda förstärkningsinsatser
Under samma himmel
Konsthall Tornedalen
Summa särskilda satsningar

1 250,0
0,0
800,0
300,0
3 350,0

5 150,0
932,4
0,0
0,0
7 082,4

0,0

3 900,0

60 064,9

65 548,4

725,0

3 900,0

STIPENDIER
Rubus Arcticus
Idrotts-samt heders- och förtjänststipendium
Idrottsledarstipendium
Summa stipendier

SUMMA KULTURSTÖD

-1 150,0

1 150,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

3 900,0

1) Norrbottensteatern/Ung Scen Norr ökar sin ram via omfördelning från RS oförutsedda medel, 475 tkr, samt 475 tkr inom kulturens befintliga ramar, totalt 950 tkr. Förutsättningen
för ökningen är att Luleå kommun bidrar med 690 tkr och Norrbottensteatern 2 000 tkr.
2) Verksamhetsbidragens fördelning till folkhögskolor och studieförbund sker utifrån ny fördelningsmodell enligt beslut i RS 171003 § 176
3) Norrbottens Idrottsförbund ökar sin ram via omfördelning från RS oförutsedda medel, 250 tkr. Enligt beslut i RS 2017-12-19. Bidraget ska riktas till Fysisk aktivitet på recept, FaR
4) Beslutet är 1-årigt och tilldelas organisationen för 2018 års verksamhet
5) Beslutet är 2-årigt och tilldelas organisationen årligen för 2018-2019, under förutsättn att de ekonomiska förutsättn som ligger till grund för bidraget inte förändras
6) Beslutet är 3-årigt och tilldelas organisationen årligen för 2018-2020, under förutsättn att de ekonomiska förutsättn som ligger till grund för bidraget inte förändras
7) Konstmuseet i Norr tilldelas utökad ram enligt Strategisk plan 2017-2019 med 3 900 tkr 2018 och ytterligare 1 000 tkr från 2019

Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 70

Medfinansiering till projektet Främja
kulturella och kreativa näringar
Dnr 4507-2017

Regionutvecklingsutskottets beslut
1. Ramprojektet Främja kulturella och kreativa näringar finansieras med
7500 tkr för perioden 2018-01-01--2021-01-31.
2. Medlen anvisas ur det statliga anslaget 1:1 med 5 000 tkr och anslaget
för regionala utvecklingsmedel med 2 500 tkr.
3. Region Norrbottens riktlinjer för bidrag ska följas.

Yttrande till beslutsförslaget
Genom att finansiera en satsning på kulturella och kreativa näringar möjliggörs en diversifiering av länets näringsliv, fler skärningspunkter mellan olika
branscher, fler innovativa produkter och tjänster och ett attraktivt län för
både kvinnor och män att utvecklas i. Projektet överensstämmer med fokusområdet Kulturella och kreativa näringar i den regionala innovationsstrategin
och det prioriterade området Innovation och förnyelse samt attraktiva livsmiljöer i den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Sammanfattning
Region Norrbotten planerar insatser för att i samverkan med kommuner
inom näringsliv och kultur och länets företagsfrämjande aktörer bidra till ett
mer diversifierat näringsliv och ett attraktivt Norrbotten. Fler innovativa
pilotprojekt ska startas upp för att främja utvecklingen av kulturella och kreativa näringar (KKN) och en ökad kunskap om projektgenomförande och
KKN:s bidrag till den regionala utvecklingen ska erhållas. Insatserna förväntas bidra till fler och starkare företag och mer kreativa och inkluderande
livsmiljöer.

Ärendet
Bakgrund
Norrbotten står inför stora utmaningar med minskande befolkning och ett
stort beroende av viktiga basnäringar. Det finns därför behov av att främja
attraktiva livsmiljöer och en diversifiering av länets näringsliv. Kulturella
och kreativa näringar får en allt större betydelse för Sveriges och Norrbottens utveckling och kan bidra till att möta utmaningarna i den globalisering
och digitalisering som pågår. De kulturella och kreativa näringarna bidrar till
bransch- och gränsöverskridande verksamheter och kan agera brobyggare
mellan olika branscher. Det är just i skärningspunkten mellan olika
branscher som de mest innovativa idéerna kommer till stånd vilket kan generera nya affärsmöjligheter och affärsmodeller. Norrbottens företagsfrämjande insatser är utvecklade utifrån de industriföretag som dominerar länets
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näringsliv. Här finns behov av att hitta bättre former för att underlätta satsningar inom nya näringar och främja kopplingen mellan olika näringar. Ett
främjande av kulturella och kreativa näringar kan bidra till att målen i regionala utvecklingsstrategin (RUS) uppnås.
Syfte
Syftet med projektet är främja förutsättningar för att driva företag inom de
kulturella och kreativa näringarna och främja tillväxt av attraktiva livsmiljöer. Den övergripande målsättningen är fler och starkare företag inom
KKN, nya produkter och tjänster i skärningspunkten mellan basindustri och
nya näringar och kreativa miljöer som främjar den utvecklingen.
Projektets insatser vänder sig dels till företag inom KKN och dels företagsfrämjande aktörer och kommuner inom näringsliv och kultur i Norrbotten.
Genomförande
Projektets insatser består av tre delar:
 Bygga kapacitet genom ökad finansiering
Genomföra utlysningar av regionala projektmedel för finansiering av piloter
och förstudier för fler och starkare innovativa produkter, tjänster, metoder,
modeller, arbetssätt, samarbeten, upplevelser för ett inkluderande, innovativt
och attraktivt Norrbotten. Det gäller finansiering av pilotprojekt för skärningspunkter mellan olika näringar, lokal attraktionskraft, digitalisering,
kulturturism, nationella och internationella samarbeten samt nätverk.
 Bygga kapacitet genom ökad samverkan
Främja lokal och regional samverkan mellan KKN och andra näringar genom att möjliggöra fler kreativa mötesplatser där olika näringar kan mötas
för att ta fram nya idéer, koncept och projekt. Det handlar om creative
talks/dialogmöten, creative labs , speeddating.
 Bygga kapacitet genom ökad kunskap
Kartlägga och analysera utvecklingen av kulturella och kreativa näringar i
samarbete med myndigheter, akademi och utbildningsanordnare på lokal,
regional samt nationell nivå för ökad kunskap om näringarna.
Genomföra utbildningsinsatser riktade till länets politiker och tjänstepersoner om de kulturella och kreativa näringarnas bidrag till den lokala och regionala utvecklingen och behoven av skärningspunkter mellan basnäringar
och andra näringar.
Genomföra utbildningsinsatser inom projektkunskap riktade till potentilla
projektägare. Det handlar om kunskapsstöd i projektledning, projektägarskap
och administration för att genomföra framgångsrika utvecklingsprojekt och
möjliggöra Norrbottens deltagande i fler internationella projektsamarbeten.
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Finansiering
Finansiärer

Sökt belopp

Region Norrbotten
- 1:1-medel
- Anslaget för regionala utvecklingsmedel

5 000 tkr
2 500 tkr

-Annan offentlig eller privat medfinansiering
Total projektbudget

2 500 tkr
10 000 tkr

Förväntade resultat av projektet
Projektets insatser förväntas bidra till ett mer diversifierat näringsliv och mer
attraktiva livsmiljöer i Norrbotten. Projektet förväntas även resultera i fler
innovativa projekt och internationella samarbeten för att stärka regionens
utveckling i den globala konkurrensen med fler arbetstillfällen och starkare
företag som följd.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 71

Medfinansiering till projektet Satsning
på de gröna näringarna
Dnr 4418-2017

Regionutvecklingsutskottets beslut
1. Projektet Satsning på de gröna näringarna beviljas finansiering med
7 500 000 kr för perioden 2017-11-01--2022-12-31 under förutsättning
att övriga finansiärer bidrar så att förväntade resultat kan uppnås.
2. Medlen anvisas ur anslaget 1:1 regionala tillväxtåtgärder.
3. Region Norrbottens riktlinjer för bidrag ska följas.

Yttrande till beslutsförslaget
Det är viktigt att Grans naturbruksprogram fortlever. Kontinuitet och mer
långsiktiga utbildningsbehov måste prioriteras. Likaså att en hög träffsäkerhet kan uppnås när det gäller utbildningarna och arbetslivets behov, särskilt i
fråga om bristyrken. En gemensam satsning på de gröna näringarna tillsammans med Piteå kommun skapar god miljöheter för en fortsatt och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i Norrbotten. Satsningen bidrar även till
genomförandet av den regionala livsmedelsstrategin.

Sammanfattning
Livsmedelsproduktionen i länet har länge haft en vikande trend. Det är hög
tid att börja jobba strategiskt med frågan. Den regionala livsmedelsproduktionen behöver öka som ett led i att skapa en hållbar samhällsutveckling som
omfattas av ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter. I ett regionalt
perspektiv kan det översättas till lokala kretslopp av näringsämnen, energi
och pengar samt lokala arbetstillfällen och en god hälsa.
Maten har stor påverkan på miljön och människorna där den produceras och
är därför en viktig sak att fokusera på i arbetet med hållbar samhällsutveckling. Ett framtidsmål för Norrbotten måste därför vara att det finns bra lättillgänglig mat som producerats i enlighet med Sveriges generationsmål för
miljöpolitiken.
Norrbotten är ett av de län som minskat sin livsmedelsproduktion mest och
också det län där förutsättningarna för livsmedelsproduktion skiljer sig mest
från resterande Sverige, och på sikt kan bli bättre. Regionen kommer därför
tillsammans med Piteå kommun att satsa 15 miljoner kronor på de gröna
näringarna under en femårsperiod.

Ärendet
Genomförande
Lantbruksutbildning har bedrivits sedan 1914 vid Grans naturbruksgymnasium i Öjebyn. Sedan 1999 har Norrbottens läns landsting stått för huvud-
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mannaskapet. Den 27 maj 2015 fattade landstingsstyrelsen ett inriktningsbeslut om ändrat huvudmannaskap för Kalix naturbruksgymnasium och Grans
naturbruksgymnasium från landstinget till kommunerna. Regionstyrelsen
beslutade 1 mars 2017 att överlåta huvudmannaskapet till Piteå kommun och
att parterna tillsammans ska göra en långsiktig satsning för gröna näringar.
De gröna näringarna – jordbruk, trädgård och skogsbruk – har stor betydelse
för utvecklingen på landsbygden och livskraften i hela landet. Drygt 400 000
arbetstillfällen har anknytning till de gröna sektorerna inom svenskt näringsliv. Även för landets självförsörjningsgrad av livsmedel är de gröna näringarna av stor betydelse.
Särskilt viktiga är de gröna näringarna i norra delen av Sverige och dess
glesbygd. Varje bonde och skogsbrukare ger arbete åt tre personer, arbeten
som oftast finns på landsbygden och i småorter. Potential för fler jobb finns,
men det förutsätter konkreta, offensiva och långsiktiga program för att ta
vara på den potentialen.
Syfte
Syftet med projektet är att stärka naturbruksutbildningen vid Gran naturbruksgymnasium och utveckla de gröna näringarna i regionen. Satsningen
ska även bidra till att genomföra den regionala livsmedelsstrategi som arbetats fram i ett brett partnerskap.
Projektets insatser vänder sig till Piteå kommun som har bildat en projektorganisation samt utsett en projektledare som på heltid kommer att leda och
samordna arbetet med verksamhetsövergången och utvecklingen av gröna
näringar.
Genomförande
Projektets insatser består av tre delar:
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Regionen och Piteå kommun ska tillsammans bygga upp utvecklingscentra för att stärka konkurrenskraften i regionens gröna näringar. Hösten 2016 fastställdes en gemensam livsmedelsstrategi som arbetades
fram tillsammans med många aktörer i länet. Utvecklingscentrats uppgift
blir att verka för genomförandet av ovan nämnda strategi men också att
stärka länet vad det gäller in-novationer, folkhälsa, integration och besöksnäringen vars insatser som beskrivs i andra för länet viktiga strategier.
Under 2017 kommer Piteå kommun och Region Norrbotten ta initiativ
till att bjuda in andra viktiga aktörer för att tillsammans utveckla och
konkretisera den verksamhetsplan som centrat ska vila på. Samverkan
med andra aktörer är avgörande för centrats möjligheter att uppnå önskvärd effekt för hela regionen.
Parterna avser att gemensamt ansvara för en långsiktig satsning på ett
utvecklingscentrum för gröna näringar med i storleksordningen 15 mkr
under en fem årsperiod. Parternas förhoppning är att fler väljer att vara
med i satsningen både finansiellt och i det praktiska genomförandet och
därifrån utveckla de gröna näringarna. Resurserna ska användas för att

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionutvecklingsutskottet 20 december 2017

Sida 16 (35)

stärka konkurrenskraften, stärka innovationsklimatet, utveckla integrationsinsatser och stärka folkhälsoarbetet. Nu inleds ett gemensamt arbete
med att konkretisera och komma igång med satsningen.
Finansiering
Finansiärer

Sökt belopp

- Region Norrbotten, 1:1 länsanslaget

7 500 000 kr

- Piteå kommun

7 500 000 kr

Total projektbudget

15 000 000 kr

Förväntade resultat av projektet
Projektets insatser förväntas bidra till en bättre naturbruksutbildning vid
Grans naturbruksgymnasium och mer konkurrenskraftiga företag inom de
gröna näringarna.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 72

Medfinansiering till projektet
Platsutveckling Kiruna under
omvandling
Dnr 4505-2017

Regionutvecklingsutskottets beslut
1. Projekt Platsutveckling Kiruna under omvandling finansieras med
2 200 tkr under perioden 2018-01-01--2020-02-28.
2. Medlen anvisas ur det statliga anslaget 1:1.
3. Region Norrbottens riktlinjer för bidrag ska följas.

Yttrande till beslutsförslaget
Inför den omvandling som Kiruna står inför behövs ett extra fokus på att
under processen erbjuda attraktiva miljöer. Med sammanhållen platsutveckling under en stor omvandlingsfas stärks utvecklingen för innevånare, besökare och företag. Projektet överensstämmer med den regionala innovationsstrategin (RIS) och den regionala utvecklingsstrategin (RUS) inom de prioriterade områdena Innovation och förnyelse och attraktiva livsmiljöer.

Sammanfattning
Kiruna står inför en omvandlingsfas med ett nytt centrum som beräknas fungera från 2022. Omvandlingen uppfattas som negativt av innevånare, besökare, företag och investerare. Projektet som drivs av Kiruna kommun ska
bidra till en starkare och bibehållen platsutveckling för Kiruna under övergången från befintligt centrum till det nya Kiruna centrum. De faktiska utmaningar i stadsomvandlingen vävs samman samtidigt som de ska bidra till
en modell som kan användas för det nya centrum och dess möjligheter. En
digitaliseringsplan tas fram som fokuserar på användandet av ny tekniks
möjligheter att informera innevånare och besökare på plats. I projektet ingår
även värdskap och kvalitetssäkrad visning av stadsomvandlingen och nya
centrum.

Ärendet
Bakgrund
Kiruna står inför en omvandlingsfas med ett nytt centrum som beräknas fungera från ca 2022. Omvandlingen uppfattas negativt av innevånare, besökare, företag och investerare och det finns behov av åtgärder som motverkar
negativ påverkan och bidrar till att utveckla nya lösningar. Det kan vara situationer under demontering, uppbyggnad, ändringar av färdstråk och vägar
både temporärt och permanent, boenden som försvinner och nya som kommer till. Den fysiska miljön kommer att påverka både besökare och innevånare. En avgörande faktor under omvandlingen är att nå ut med rätt inform-
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ation vid rätt tidpunkt och till rätt målgrupp under en fas när många processer är i gång parallellt och tidsförskjutningar kan förekomma.
Syfte
Syftet med ”Platsutveckling Kiruna under omvandling” är att projektet ska
bidra till en stark och bibehållen platsutveckling för Kiruna under övergången från befintligt centrum till det nya Kiruna centrum. Projektet ska
förstärka tillgänglighet och kvalitet för innevånare och besöksnäring och
attrahera nya invånare och företagsetableringar.
Genomförande
Konceptet för platsinnovation kommer att tillämpas som ett helhetsgrepp på
attraktiv stadsutveckling. Konceptet gör det möjligt att koppla ihop processer
i olika samhällssektorer (privat, offentlig och idéburen sektor), i olika
branscher (besöksnäring, industri, rymd, kulturella och kreativa näringar)
och olika målgrupper (befintliga och potentiella innevånare, besökare, företagare och investerare).
Befintliga samverkansformer utforskas för destinationsutveckling och entreprenöriellt ekosystem som är anpassat till Kiruna stadsomvandling och
branschstyrkor. Kvinnor och män med olika bakgrund och ålder inkluderas i
arbetet. Momenten avser att leda till ett förslag till ny modell för samverkan.
Aktiviteterna består här av processledning för platsutveckling, test av samlokalisering i gamla centrum, arenor för möten samt workshops och dialog
med företag och innevånare.
Arbetet föregås av en analys av vad Kiruna står för ur besökarens, invånarens och potentiella inflyttares perspektiv som ska ge en plattform att utgå
ifrån som både kommun och näringsliv kan dra nytta av och använda. I plattformen vävs de faktiska utmaningar samman under omvandlingsfasen samtidigt som den bidrar med en modell som kan användas för det nya centrum
och dess möjligheter. En digitaliseringsplan tas fram som fokuserar på användandet av ny tekniks möjligheter att informera innevånare och besökare
på plats. Planen ska innehålla utveckling av infrastruktur för att kunna visualiseras både digitalt och fysiskt. I projektet ingår även värdskap och information samt hur det paketeras på ett kvalitetssäkrat sätt för guider som utför
visningar av stadsomvandlingen och nya centrum.
Finansiering
Finansiärer

Sökt belopp (kr)

Region Norrbotten
- statliga 1:1-medel
-Kiruna kommun

2 200 000 kr
2 230 925 kr
343 325 kr

-LKAB

DOKUMENT-ID
ARBGRP477-148015901-129, 0.1
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1 000 000 kr

Total projektbudget
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Förväntade resultat av projektet
Projektet förväntas resultera i:






Ett förslag på ett lokalt entreprenöriellt ekosystem som kan utveckla
synergier i samband med näringslivets utveckling och stadsomvandlingen.
Program för värdskap, mottagande och inflyttningsservice.
Certifieringssystem för guider och värdar för stadsomvandling.
Plan för digitalisering av information till besökare och innevånare

Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 73

Medfinansiering av projektet ArctiqDC
– Arctic Datacenters
Dnr 4375-2017, NYPS-ID 202205

Regionutvecklingsutskottets beslut
1. Projektet ArctiqDC - Arctic Datacenters beviljas 1 374 779 kronor i
medfinansiering, under förutsättning att övriga finansiärer bidrar så att
förväntade resultat kan uppnås.
2. Medlen anvisas ur 1:1 anslaget med 1 374 779 kronor.
3. Region Norrbottens riktlinjer för bidrag ska följas.

Yttrande till beslutsförslaget
För att dra full nytta av regionens potential när det gäller forskning och innovation är det betydelsefullt med en innovativ miljö för FoU-verksamhet
för att stödja den ekonomiska utvecklingen och stärka konkurrenskraften. I
Innovationsstrategi för Norrbottens län 2013 – 2020 är målet bla. att utveckla befintliga företag, innovativa miljöer, och entreprenörskap för att
positionera Norrbotten som en stark innovativ region i Europa.

Sammanfattning
RISE SICS North AB (Research Institutes of Sweden, Swedish ICT North
AB) söker medfinansiering från Region Norrbotten till Interreg Nord programmet. Syftet med projektet är att visa att byggnation och drift av datacenter i Norra Norden har mycket låga investeringskostnader och driftskostnader med avseende på kylning och elkraft. För långsiktig hållbarhet behöver
värmen som produceras i datacenter återvinnas effektivt i ett kretslopp som
en del i en cirkulär ekonomi.

Ärendet
Projektet ligger i linje med datacenterstrategin (Strategi för att skapa en
världsledande teknikregion i Norrbotten för klimatsmarta effektiva) datacenter.) och komplementerar med de övriga satsningar som gjorts i Norrbotten
kring datacenter. Projektet leder till att Norrbotten kan ta nästa steg i utvecklingen kring datacenter.
Målet med projektet är att visa att speciell utvecklad kylning och elkraftsteknik gör datacenter i norra Norden unika med möjlighet till mycket låga investerings- och driftkostnaderna i Europa. Delmålen är att demonstrera effektiv
kylning, värmeåtervinning i torkning av biomassa eller virke samt automationsstöd för IT-drift.
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Målgrupp 2: Tjänsteleverantörer som planerar att placera sin IT drift i ett
mer effektivt och grönare datacenter.
Målgrupp 3: Leverantörer av utrustning eller tjänster till datacenter, som
vill leverera till datacenteroperatörer i norr eller till övriga världen.

Genomförande
Projektet har olika arbetspaket. Förutom kommunikation och projektledning
kommer projektets aktiviteter bestå av (1) Fri kyla i kallt klimat, utveckla en
simuleringsmodell för kylning av datacenter i Norden och verifiera modellen
med mätningar i SICS ICE och Hydro 66 (2) Kraftdistribution i norr, Visa
och bevisa låga kostnader. Studera elkvalitet på kraftdistribution i ett datacenter med standardbatterier samt att studera elkvalitet på kraftdistributionen
från en transformator som levererar direkt till IT utrustningen i Hydro 66. (3)
Värmeåtervinning i norr. Installera och utvärdera torkning av flis med en
bandtork i anslutning till Harads datacenter och Installera och utvärdera
torkning av virke med en containerbaserad tork i anslutning till SICS ICE.
(4) IT drift automation. Utvärdera olika implementeringar av automatisk
driftstagning och distansdrift av IT resurser. (5) Förstärkt datacenterbransch, genom att sammanställa mätresultat och jämföra investeringskostnader och driftskostnader. Sammanställa och jämföra teknik och affär för
potentiella värmeåtervinningsmöjligheter. Genomför aktivitet för att stärka
datacenterbranschens mångfald och jämställdhet. Nyttan med projektet är
utveckling, test och demonstration av unik teknik som går att genomföra
effektivt speciellt i Nord Europa (Arktiska regionen). Demonstrationerna och
utvärderingsresultatet kan användas länge efter projektets slut i marknadsföring.
Finansiering
RISE SICS North AB söker medfinansiering från Region Norrbotten med
1 374 779 kronor. Projektets totala budget är 7 464 057 kr och projekttiden
är 2018-03-01 till 2021-02-28.
Finansiärer

Sökt belopp

Region Norrbotten, 1:1 länsanslaget

1 374 779 kr

Interreg Nord

4 851 636 kr

Boden kommun

250 000 kr

Privat finansiering - Vattenfall, SICS,
BBA, Xarego

987 642 kr

Total projektbudget

7 464 057 kr

Förväntade resultat av projektet
Resultatet förväntas bidra till olika demonstrationer av de olika lösningarna
och teknik genomförs vid olika tester. Grundteknikerna i luftkylning, elstabilitet, värmeåtervinning och IT drift på distans behöver vidareutveckling och
utvärdering med mätningar och studier, men framförallt behövs test och
demonstration i riktiga testanläggningar. De företag som är med i projektet
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utvecklas också och deras lösningar och produkter förbättras för att bli mer
lyckosamma på en global marknad.
Utvärdering av teknik och affärsmöjligheter görs i rapporter av både akademiska parter och av industrin. Dessa rapporter blir underlag för regionala
organisationer att göra marknadsföringsmaterial som kan användas i kommunikation till alla målgrupper.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör

DOKUMENT-ID
ARBGRP477-148015901-129, 0.1

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionutvecklingsutskottet 20 december 2017

Sida 23 (35)

§ 74

Medfinansiering till projektet Arctic
Connect
Dnr 4413-2017, NYPS-ID 203278

Regionutvecklingsutskottets beslut
1. Projektet Arctic Connect beviljas 1 932 000 kronor i medfinansiering,
under förutsättning att övriga finansiärer bidrar så att förväntade resultat
kan uppnås. Projektperioden är 2018-01-01 – 2020-12-31.
2. Medlen anvisas ur 1:1 anslaget med 1 932 000 kronor.
3. Region Norrbottens riktlinjer för bidrag ska följas.

Yttrande till beslutsförslaget
Bredband med hög kapacitet är en förutsättning för att utveckla informationssamhället och möta utmaningar i form av globalisering, klimatförändringar och demografiska utmaningar t.ex. glest befolkade områden.
Höghastighetsbredband och gränsöverskridandeanslutningar ökar attraktiviteten att leva och arbeta i området. Det kan också minska behovet av att
flytta eftersom det kommer att öka möjligheterna att arbeta, studera och
driva verksamhet i området.

Sammanfattning
IT Norrbotten AB söker medfinansiering från Region Norrbotten till ett Kolarctic-projekt. Projektet omfattar Sverige, Norge, Finland och Ryssland där
IT Norrbotten AB är svensk part. Syftet med projektet är att möjliggöra nya
gränsöverskridande fiberförbindelser och därigenom också möjliggöra
markbundna anslutningar från Arctic Connects kabellandningsnoder (där
sjökabeln går in i land och ansluts till det markbundna nätet).

Ärendet
Projektet ligger i linje med regionala utvecklingsstrategin och målsättningen
att 90 procent av befolkningen ska ha tillgång till bredband senast 2020.
Informations- och kommunikationsteknik är en grundförutsättning för att
stärka konkurrenskraft och välfärd i Norrbotten.
Projektet bidrar också till målen i datacenterstrategin genom att förbättra
tillgången på fiberförbindelser.
Målgrupperna är regering, lokala och regionala politiker, kommuner, lokala
och regionala företag, operatörer, leverantörer av tekniska utrustningar, kapitalinvesterare, företagsetableringar avseende datahallar och Norrbottens invånare.
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Genomförande
Projektets huvudsakliga mål är att skapa en detaljerad affärsplan för att i
nästa steg skapa ett framgångsrikt koncept för utbyggnad av en sjökabel
mellan Europa och Asien. Planerade aktiviteter inkluderar planering av sjökabelns rutt och möten med potentiella kunder och andra intressegrupper.
Projektet innebär att regionen kan bli en datahub i Arktis och ge anslutning
till befintlig och ny fiberinfrastruktur.
Projektet kommer att:







säkerställa kommersiell genomförbarhet genom att attrahera intresserade
kunder och affärspartners
säkerställa finansiell genomförbarhet genom att skapa en inkomstmodell
och definiera finansieringskrav samt ta fram en lämplig finansieringsmodell för investerare
definiera legala och regulatoriska regelverk, samt lagstiftning inom miljöområdet
säkerställa projektets tekniska och miljömässiga genomförbarhet genom
att definiera de potentiella riskerna och hur de ska hanteras
planera gränsöverskridande fiberförbindelser i kolarktiska regionen för
att möta de nödvändiga infrastruktur- och affärsförutsättningar.

Finansiering
IT Norrbotten AB söker medfinansiering från Region Norrbotten med 1 932
000 kronor. Projektets totala svenska budget är 3 864 000 kr och projekttiden
är 2018-01-01 – 2020-12-31.
Finansiärer

Sökt belopp

Region Norrbotten, 1:1 anslaget

1 932 000 kr

Kolarctic

1 932 000 kr

Total projektbudget

3 864 000 kr

Förväntade resultat av projektet
Projektet skall resultera i framtagande av strategidokumenten. Dessa kommer sedan ligga till grund för byggandet av den faktiska sjökabeln mellan
Arktis och Asien vilket skapar nya kommunikationsvägar som i sin tur ökar
affärsmöjligheterna mellan Norrbotten, Europa och Asien. Detta medför
även en ökad global säkerhet avseende internetkommunikationen mellan
Europa, Asien och Nordamerika samt övriga världen.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 75

Medfinansiering till projektet
Integration Norrbotten
Dnr 3975-2017, NYPS-ID 202138

Regionutvecklingsutskottets beslut
1. Projektet Integration Nordkalotten beviljas 1 666 616 kronor i medfinansiering under förutsättning att övriga finansiärer bidrar så att förväntade
resultat kan uppnås.
2. Medlen anvisas ur 1:1-anslaget med 1 666 616 kr för 2017.
3. Region Norrbottens riktlinjer för bidrag ska följas.

Yttrande till beslutsförslaget
Norrbottens aktörer behöver jobba med olika metoder för att öka antalet i
befolkningen, och få fler att vilja leva och arbeta i länet. En ökad mångfald i
befolkningen stärker länets tillväxt och förmåga till en väl fungerande kompetensförsörjning. Processerna med integration behöver snabbas på. Alla
som vill arbeta ska kunna bidra på arbetsmarknaden. Genom att tillvarata
och samla erfarenheter från länderna på Nordkalotten i en gemensam kunskapsplattform kan arbetet effektiviseras.

Sammanfattning
Föreningen Norden (Sverige) söker medfinansiering från Region Norrbotten
till Interreg Nord programmet. Projektet omfattar även länderna Norge och
Finland. Projektet kommer att etablera en transnationell kunskapsplattform
för erfarenhetsutbyte och lärande för att effektivisera arbetet med integration
av individer i arbetsliv och samhälle.

Ärendet
Projektet Integration Nordkalotten ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och bidrar bland annat till strategins mål om en ökad
befolkningsutveckling, med fler som bidrar till Norrbottens tillväxt. Projektet ligger även i linje med Norrbottens handlingsplan för Integration och
tillväxt (HIT).
Målet med projektet är att effektivisera integrationsprocesser genom att etablera en transnationell kunskapsplattform för gemensam metod- och policyutveckling i Nordkalotten.
Målgrupper är de personer och myndigheter/organisationer som har ansvaret
för att underlätta utrikesföddas integration i samhället. Myndigheter (arbetsförmedlingar, försäkringskassor, kommuner m.fl.) och organisationer (fackföreningar, arbetsgivareorganisationer, handelskammare m.fl.) från de
län/fylken som deltar.
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Genomförande
Projektet leds av Föreningen Norden. Medsökande är Länsstyrelsen i Norrbotten och finska Lapplands Yrkeshögskola. Norsk partner är Nordlands
fylkeskommune. Projektets huvudsakliga mål är att effektivisera integrationsprocesser genom att etablera en transnationell kunskapsplattform för
gemensam metod- och policyutveckling i Nordkalotten. Projektet kommer
att:






Utveckla och testa metoder och system som underlättar integration.
Arbeta i fyra tematiska grupper: 1. Involvering i civilsamhället, 2. Arbetsmarknadsintegration, 3. Tidiga insatser för utrikesfödda samt 4. Entreprenörskap. Grupperna har vardera 15 deltagare, totalt deltar 60 personer.
Etablera en transnationell kunskapsplattform för gemensam metod- och
policyutveckling i Nordkalotten.
Integrera projektresultatet som en fjärde kunskapsplattform med målgruppen utrikesfödda i EU:s/Östersjöregionens flaggskepp ”School to
work”.

Finansiering
Föreningen Norden söker medfinansiering till projektet från Region Norrbotten med 1 666 616 SEK. Projektets totala budget är 8 163 714 kr och projekttiden är 2018-01-01 till 2020-08-31.
Övriga medfinansiärer

Belopp

Sverige, varav:

2 363 117 (246 405 EUR)

Region Norrbotten, anslag 1:1

1 666 616 SEK (173 780 EUR)

Länsstyrelsen Norrbotten

220 579 SEK (23 000 EUR)

Föreningen Norden

475 923 SEK (49 625 EUR)

Finland

493 904 SEK (51 500 EUR)

Interreg Nord (EU)

5 306 692 SEK (553 335 EUR)

Total projektbudget

8 163 714 SEK (851 240 EUR)

Förväntat resultat av projektet
Resultatet ska bidra till att berörda myndigheter och organisationer har etablerat en transnationell kunskapsplattform för erfarenhetsutbyte samt metodoch policyutveckling inom integration. Plattformen blir en del av EU:s strategi för Östersjöregionen och flaggskeppet ”School To Work”, som leds av
Sveriges kommuner och landsting. Idag ingår tre kunskapsplattformar med
olika inriktningar. Projektet Integration Nordkalotten kommer att integreras
som en fjärde kunskapsplattform med målgruppen utrikesfödda.
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§ 76

Medfinansiering till projektet På väg
mot jämställda kommuner
Dnr 4506-2017

Regionutvecklingsutskottets beslut
1. Projektet På väg mot jämställda kommuner beviljas finansiering med
5 675 350 kr för perioden 2018-02-01--2020-12-31under förutsättning
att övriga finansiärer bidrar så att förväntade resultat kan uppnås.
2. Medlen anvisas ur det statliga anslaget 1:1 med 3 848 300 kr och anslaget för regionala utvecklingsmedel med 1 827 050 kr.
3. Region Norrbottens riktlinjer för bidrag ska följas.

Yttrande till beslutsförslaget
Projektet överensstämmer med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och
det prioriterade området Attraktiva livsmiljöer och Kompetensförsörjning
och ökat arbetskraftsutbud. Projektet ligger även i linje med Norrbottens
strategi för jämställdhetsintegrering och handlingsplanen Jämställd regional
tillväxt och bidrar till att främja förutsättningar för att länets kommunala
uppdrag ska nå både kvinnor och män med olika bakgrund och ålder.

Sammanfattning
Projektet som drivs av Norrbottens kommuner innehåller aktiviteter som ska
konkretisera den Europeiska jämställdhetsdeklarationen och implementera
den i utvalda kommuners verksamheter. Utbildningsinsatser i jämställdhet
med ett intersektionellt perspektiv genomförs riktade till 3-5 pilotkommuners alla nivåer. Pilotkommunernas utvalda verksamheter testar utifrån behovs- och konsekvensanalyser nya arbetssätt som utvärderas av följeforskare
och sprids till andra kommuner. Följeforskaren bidrar även till en lärande
struktur för framtida jämställdhetsinsatser.

Ärendet
Bakgrund
Den Europeiska deklarationen för jämställdhet lanserades 2006 av de Europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation Council of
European Municipalities and Regions(CEMR). Deklarationen syftar till att
främja jämställdhetsarbetet i kommuner och regioner i Europa och pekar på
den förändringskraft som finns i kommunernas verksamheter och uppdrag. I
deklarationen står; ”Genom sin närhet till befolkningens vardagsliv utgör
kommunerna och regionerna de politiska nivåer som har bäst förutsättningar
att både bekämpa ojämställdhet och förhindra att den blir bestående, och att
verka för ett samhälle som inte bara är formellt utan även reellt jämställt.
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Genom sina befogenheter och samarbete med hela skalan av lokala aktörer
kan de genomföra konkreta åtgärder för att främja jämställdhet.”
Den Europeiska deklarationen om jämställdhet siktar främst in sig på ett
medborgarperspektiv där jämställdhet är integrerat i organisationens beslutsprocesser och verksamheter. Samtliga kommuner och Regionen i Norrbotten
har undertecknat jämställdhetsdeklarationen (2014). Målsättningen är att
Norrbotten ska bli Sveriges första jämställda län. Samtliga kommuner och
Region Norrbotten är överens om att senast 2020 erbjuda lika vård och samhällsservice till länets alla invånare, oavsett kön.
Syfte
Projektet syftar till att erbjuda 3-5 kommuner i Norrbotten ett kunskapsstöd
och processtöd för att;





implementera den Europeiska deklarationen för jämställdhet konkret i
kommunens styrning och ledning samt i utvalda pilotverksamheter
den politiska ledningen och tjänstemannaorganisationen ska stärkas i sin
förmåga att styra och leda jämställt med ett intersektionellt perspektiv
pilotverksamheterna stärks i förmågan att i mötet med medborgare
främja jämställdhet med ett intersektionellt perspektiv.
lägga grunden för fortsatt strategisk arbete med jämställdhet i regionen.

Genomförande
Projektet startar upp med en förberedande fas under första halvåret 2018 då
en utökad förankring i pilotkommunerna sker. Utbildningspaket och materiel
tas fram samt en metodöversikt och förslag på genomförandeordning i respektive pilotkommun utifrån respektive kommuns behov och val av pilotområde.
Utbildningsinsatser genomförs som omfattar kommunfullmäktige samt
nämnders ordförande, ledning och tjänstepersoner i tjänstemannaorganisationen samt utsedda nyckelpersoner.
Utifrån genomförda utbildningsinsatser och analyser ska utvald pilotverksamhet testa det ändrade arbetssättet som sedan utvärderas av följeforskaren
och sprids för ökat lärande. Följeforskaren bidrar även med att skapa systematik i jämställdhetsarbetet för ett kontinuerligt lärande i framtida jämställdhetsarbete.
Finansiering
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Förväntade resultat av projektet
Projektets insatser förväntas bidra till en ökad kunskap om jämställdhet med
ett intersektionellt perspektiv på alla nivåer i pilotkommunerna och en utprovad modell för ett jämställt arbetssätt i utvald verksamhet. Insatserna
förväntas även resultera i ett steg mot ett strukturerat arbetssätt i kommunerna för jämställdhetsintegrering med ett intersektionellt perspektiv.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 77

Medfinansiering till projektet PACE BD
fortsättning
Dnr 4364-2017, NYPS-ID 201491

Regionutvecklingsutskottets beslut
1. Projektet PACE BD fortsättning beviljas 2 000 000 kronor i medfinansiering under förutsättning att övriga finansiärer bidrar så att förväntade
resultat kan uppnås.
2. Medlen anvisas ur 1:1-anslaget med 2 000 000 kronor under 2017.
3. Region Norrbottens riktlinjer för bidrag ska följas.

Yttrande till beslutsförslaget
Projektet överensstämmer med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och
den regionala innovationsstrategin (RIS) samt det regionala fokusområdet
Teknik- och tjänsteutveckling inom industrin. Basindustrins koppling till
FOI är en grundförutsättning för regionens fortsatta utveckling och konkurrenskraft. Små- och medelstora företag är en viktig målgrupp i projektet och
även en prioriterad målgrupp inom länets innovationsarbete. Viktigt är också
att stärka forskning och utveckling av digitalisering och automatisering inom
processindustrin, något som projektet särskilt syftar till.

Sammanfattning
Projektet PACE BD fortsättning drivs av ProcessIT Innovations och syftar
till att stärka regionens förmåga att snabbare och mer effektivt möta de globala utmaningar som regionens processindustriella näringar står inför. Detta
ska ske genom att utveckla och nyttja länens strategiska och operativa samverkansplattformar. Projektet är en satsning inom Vinnova Vinnväxt. ProcessIT Innovations är ett samverkanscentrum för process- och verkstadsindustrierna, universiteten samt IT-företagen i framför allt Norrbottens och
Västerbottens län.

Ärendet
PACE bedrivs som två separata projektsatsningar i Norrbotten och Västerbotten som gemensamt medfinansieras av Vinnova. Nuvarande projekt är en
fortsättning av tidigare projekt med samma namn. Initiativet till ProcessIT
Innovations kommer från näringslivet i regionen. I och med att Vinnova
utsåg ProcessIT Innovations till Vinnväxt-vinnare fick verksamheten en
kraftfull start. Idag är process- och verkstadsindustrierna, IT-företagen samt
universiteten i Umeå och Luleå engagerade, med ett antal kommuner och
regioner/länsstyrelser som medfinansiärer. Ett samarbete finns även med
företag och organisationer i norra Finland och Norge.
Dagens processindustri och modern råvaruförädling handlar om komplexa
högteknologiska processer med en hög automationsgrad, där processer och
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tekniklösningar länkas samman och integreras på avancerade sätt. Prognoser
pekar på att denna utveckling kommer att fortsätta och att industrin behöver
öka graden av automatisering och bli än mer effektiv för att nå en långsiktigt
hållbar produktion. Regionens rapport Digitaliseringen och näringslivet visar
att ca två tredjedelar av företagen ser ett behov av ökad digitalisering. För att
lyckas med detta är digitalisering och samverkan två viktiga möjliggörare,
både på strategisk och på operativ nivå. Att företag i den processindustriella
förädlingskedjan lyckas utveckla flera produkter och innovationer med högt
förädlingsvärde är även det en förutsättning för fler arbetstillfällen i regionen. Om processindustrin ska fortsätta att vidareutvecklas måste goda förutsättningar skapas och vidmakthållas.
Genomförande
Projektets aktiviteter berör både operativ och strategisk nivå och utgör en
grund för ProcessIT för att kunna söka extern finansiering genom projektsatsningar med länets processindustriella företag. Projektet kommer även att
arbeta särskilt med att stärka kompetensförsörjningen till industrin. Målet
med aktiviteterna är en stärkt regional/industriell konkurrenskraft, fler projekt och ökad grad av extern finansiering till regionala projekt, högre omsättning, ny industri-akademisamverkan, nya företagskluster, ökad jämställdhet och mångfald inom området, ökat teknikintresse och medvetenhet
om processindustrin bland unga etc.
Finansiering
Projektet söker 2 000 000 kronor i projektmedel från 1:1-anslaget. Totalbudgeten för projektet är 4 000 000 kronor. Projekttiden är 2018-01-01- 201812-31.
Finansiärer
Region Norrbotten
Luleå tekniska universitet (in kind)
Luleå kommun
Piteå kommun
Företag (in kind)
4 företag (kontant)
Total projektbudget

Sökt belopp
2 000 000 kr
300 000 kr
350 000 kr
150 000 kr
600 000 kr
600 000 kr
4 000 000 kr

Förväntade resultat av projektet
Förväntat resultat är att processindustrin och dess underleverantörer, forskargrupper och samhället står starka och fortsätter utvecklas positivt. Projektet ska konkret leda till en bättre samverkan mellan regionens aktörer på
både strategisk och operativ nivå, förstärkta FUI- och tillväxtsystem inom
området, stärkta regionala samverkansplattformar inom de processindustriella förädlingskedjorna; förstärkt finansiering; effektivare system för SME:s
internationalisering och nätverksbyggande; effektivare system för regionens
långsiktiga processindustriella kompetensförsörjning, m.m.
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§ 78

Finansiering av projektet Hit gick
pengarna – digitalt
Dnr 4483-2017, NYPS-ID 203556

Regionutvecklingsutskottets beslut
1. Projektet Hit gick pengarna - digitalt beviljas maximalt 1 195 750 kronor
i projektbidrag.
2. Medlen hänvisas ur 1:1 anslaget med 597 875 kronor och med 597 875
kronor från region Norrbottens regionala utvecklingsmedel.
3. Region Norrbottens riktlinjer för bidrag ska följas.

Yttrande till beslutsförslaget
Framtagandet av ett digitalt sätt att visa beslutexempel och effekterna för
regionen av de statliga utvecklingsmedlen är viktigt. Dels för att synliggöra
dessa medel för att få in fler ansökningar om företagsstöd och projektstöd,
men också för att underlätta för politiker och tjänstemän att få en bättre
övergripande bild av vad som finansieras. Projektet realiserar delprojektet
Kommunikation i det treåriga projektet Samverkan och Dialog.

Sammanfattning
Projektet ska arbeta med att digitalisera redovisningen av exempel på hur de
regionala utvecklingsmedlen gör nytta i regionen. Syftet är att genom digitalisering få större spridning av effekterna av de statliga utvecklingsmedlen
och därigenom få fler sökande till stöden. Region Norrbotten är sökande.

Ärendet
Tidigare har den regionalt utvecklingsansvarige i Norrbotten årligen tagit
fram en skriftlig rapport som presenterat vilka projekt och företag som tagit
del av statliga medel under året och vilken effekt de har haft för regionens
utveckling. Rapporten har under åren gått från en redovisande rapport med
mycket text och statistik till att bli mer inbjudande och läsvänlig med bilder
och goda exempel.
Eftersom Region Norrbotten arbetar med digitalisering bör även ett digitalt
arbetssätt vara en självklarhet för resultatspridning. Koppling finns till delprojektet Kommunikation inom Region Norrbottens treåriga projekt Samverkan och Dialog. Detta projekt är fristående men realiserar delprojektet
Kommunikation.
Genomförande
Gå från en traditionell tryckt rapport till att med digital teknik presentera hur
pengarna från statliga medlen används med exempel på webben hämtade
från verkligheten. Dessa exempel ska publiceras löpande under året för att
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vid årets slut samla ihop årets exempel till en helhet där avdelningschefen
eller enhetscheferna skriftligen sammanfattar året.
Finansiering
Region Norrbotten ansöker om projektbidrag med 1 195 750 kronor för arbetet med att digitalisera redovisningen av exempel på hur de regionala utvecklingsmedlen gör nytta i regionen. Projektets totala budget är på
1 195 750 kronor.
Kostnadsslag

2018

2019

2020

Summa

Egen personal (fördelat på cirka fyrapersoner)

375 000

255 000

275 000

905 000

OH (15%)

56 250

38 250

41 250

135 750

Övrigt

85 000

35 000

35 000

155 000

Summa

516 250

328 250

351 250

1 195 750

Finansiär

2018

2019

2020

Summa

1:1 medel

258 125

164 125

175 625

597 857

Regionala utvecklingsmedel

258 125

164 125

175 625

597 857

Total projektbudget

516 250

328 250

351 250

1 195 750

Förväntade resultat av projektet
Att få fler sökande till våra företagsstöd och projektstöd genom att enkelt
kommunicera goda exempel från verkligheten digitalt och presentera vad
pengarna används till och vilken effekt medlen haft för regionens utveckling.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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