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Mål och måluppfyllelse
Resultaten för styrmått, kontrollmått och aktiviteter ger tillsammans en samlad bedömning av måluppfyllelsen för de strategiska målen.
Den samlade bedömningen av de strategiska målen som regionala utvecklingsnämnden arbetar med visar att samtliga elva mål delvis har uppnåtts. Vid
årets slut bedöms ett mål vara uppfyllt och övriga delvis uppnådda.
Samhälle
Strategiska
mål

Hållbart
nyttjande av
resurser

Ett brett,
starkt näringsliv och
civilsamhälle

Styrmått

Medborgare
Strategiska mål

Styrmått

Goda
kommunikationer

Verksamhet
Strategiska mål

En välkomnande,
nytänkande,
hållbar
och attraktiv verksamhet

Styr
mått

Ekonomi
Strategiska
mål

Styrmått

God ekonomisk hushållning

Ökade intäkter
Effektiv
verksamhet
i paritet
med rikssnittet i
våra verksamheter

Ett rikt och
brett kulturliv

Effektivisera verksamheterna med
en kostnadsminskning på ca
tio procent

God livskvalitet,
jämlik och
jämställd
hälsa

Tydligt regionalt ledarskap
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Läsanvisningar
I de följande avsnitten presenteras hur verksamheten bidrar till att uppnå målen i planen för den regionala utvecklingsnämnden (RUN).
Presentationen följer regionens styrmodell och är en beskrivning av verksamhetens resultat utifrån perspektiven Samhälle, Medborgare, Verksamhet
och Ekonomi.
Strategiska mål är strävansmål som tydliggör vad regionen behöver inrikta
sig på för att nå visionen. De strategiska målen är fastställda av regionfullmäktige som också har lyft fram framgångsfaktorer för att nå de strategiska
målen.
Styrmått är målsatta mätvärden som ska bidra till värderingen av de strategiska målen
Kontrollmått är kompletterande mått som ska bidra till värderingen av resultaten och utvecklingen av de strategiska målen.
Den sammanfattande bedömningen av måluppfyllelsen av de strategiska
målen är en samlad bedömning, vilket innebär att resultatet för enskilda styrmått och kontrollmått inte nödvändigtvis får avgörande genomslag på
måluppfyllelsen, utan även andra faktorer påverkar.
Bedömningen av styrmåtten görs med färgmarkeringar och utvecklingspilar
enligt nedan:

GÄLLER FÖR VERKSAMHET
Avdelningen för regional utveckling

DOKUMENT-ID
ARBGRP755-1764494651-503

VERSION
0.14

PUBLICERINGS DATUM

ANSVARIG

UPPRÄTTAD AV

[Publiceringsdatum Quickpart]

Anna Lindberg

Lena Lövgren

Sida 8 (41)

Inledning
Under perioden har regionen fortsatt med åtgärder för att lindra effekterna av
pandemin. Besöksnäringen, restauranger och kulturområdet har drabbats
hårdast. Länet gick in i pandemin med låg arbetslöshet och en utmanande situation avseende kompetensförsörjning. Arbetslösheten har ökat i länet men
är lägre än riket. Insatser har gjorts under perioden för att minska effekterna
och rusta näringslivet för en omstart.
Dialogerna med kommunerna och andra aktörer samt regionens kraftfulla
verktyg har haft avgörande betydelse här. Nationella myndigheter och även
EU har möjliggjort ett flexibelt användande av befintligt regelverk vilket gett
snabba och riktade satsningar.
Coronapandemin har till stor del präglat Norrbottens kulturliv och påverkat
norrbottningarnas tillgång till fysiskt och digitalt kulturutbud under 2020.
Det fysiska utbudet har efter mars månad varit begränsat samtidigt som det
digitala utbudet ökade under den senare delen av våren och sommaren. Regionens kulturverksamheter gick från att ställa in till att ställa om och anpassa
sig för att hitta alternativa vägar till publiken och besökarna.
Arbetet med att formulera de nya EU-programmen fortgår och bidrar till att
säkerställa externt utvecklingskapital till Norrbotten. EU:s långtidsbudget
beslutades i juli och därmed påbörjas arbetet med programmens budgetar.
Det finns fortfarande en rad oklarheter kring det nya programmet för en rättvis omställning, där den svenska stålindustrins värdekedja i Norrbotten och
Västerbotten är prioriterad.
Påverkansarbetet ställs fortfarande på prov då mötesplatser/forum etc ställts
in men också för att nationella beslut aviserats med stora effekter och konsekvenser för Norrbotten. Det finns en risk att nationella beslutsprocesser inte
är lika öppna och transparenta som tidigare.
De ekonomiska effekterna är störst inom kollektivtrafiken som har en svårhanterbar situation. Stödpaket till kollektivtrafiken som aviserades i början
av maj på 3 miljarder kronor har inte än fördelats. Det är i dagsläget okänt
hur det ska fördelas mellan regioner och trafikslag. Andra effekter är att de
medel som regionen hanterar till projekt och företagsstöd är hårt belastade.
Det är av vikt att under hösten följa om det skett någon undanträngning av
strategiska satsningar till förmån för mer akuta insatser.
Aprilprognosens bedömning var att höstens produktioner vid kulturinstitutionerna skulle fortlöpa enligt plan. För augustiprognosen är bedömningen att
verksamheten kommer ligga på samma nivå som innan sommaren.
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Samhälle
Perspektivet SAMHÄLLE beskriver hur förutsättningar för Norrbottens utveckling tas till vara med befolkningens bästa i fokus. Här behövs samverkan med kommuner, myndigheter och andra aktörer för att uppnå målen.

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse i
strategiska mål
Strategiska mål

Färg

Hållbart nyttjande av resurser

Framgångsfaktor
Bidra till hållbar näringslivs- och konsumtionsutveckling i
ett globalt perspektiv
Minskning av klimatpåverkande utsläpp och omställning
till förnyelsebara energikällor
Ett samlat utbildningsutbud i länet som matchar arbetslivets behov av kompetens

Ett brett, starkt näringsliv
och civilsamhälle

Stärka miljöer för innovationer och entreprenörskap

God livskvalitet, jämlik
och jämställd hälsa

Unga kvinnor och män är delaktiga i samhällets utveckling

Civila samhället är en viktig part i samhällsutvecklingen

Goda möjligheter till jämlik och jämställd utbildning och
ett livslångt lärande
Bidrag och stöd bidrar till att förverkliga övergripande
strategier och planer
Tydligt regionalt ledarskap

Aktiv dialog i samspel med regionala aktörer för att vara
rösten i territoriet
Norrbottens möjligheter är kända så beslut på nationell
och EU-nivå blir gynnsamma för Norrbotten

Hållbart nyttjande av resurser
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått.
Flera satsningar görs som bidrar till en hållbar näringslivsutveckling samtidigt som Norrbotten har goda förutsättningar att komma väl ut i det nya EUprogrammet för en rättvis omställning där den svenska stålindustrins värdekedja är prioriterad. Insatser har initierat under perioden för att möta det
ökade antalet varsel och arbetslöshet till följd av coronapandemin.
Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.
Ett brett, starkt näringsliv och civilsamhälle
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått.
Besöksnäringen har påverkats hårt av pandemin. Åtgärder har genomförts
för att mildra effekterna. Basindustrin och dess underleverantörer har inte
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påverkats i samma utsträckning. Arbetet med en överenskommelse med civilsamhället fortlöper.
Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.
God livskvalitet, jämlik och jämställd hälsa
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått.
Styrmåtten för detta mål mäts på helårsbasis och ingår därför inte i bedömningen av målet men en rad aktiviteter är påbörjade som leder i rätt riktning.
Länsungdomsrådets arbete med att öka antalet deltagare, stärka nätverket
och öka fokus på kulturfrågor har stannat av till följd av pandemin. Under
perioden har insatser gjorts inom området kompetensförsörjning med utbildningsmöjlighet för att möta upp situationen med ökat antal varsel och arbetslösa.
Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.
Tydligt regionalt ledarskap
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått.
Pandemin har inneburit att flera arenor/forum ställts in eller skjutits på framtiden. Det är svårare att arrangera seminarier och möten där frågorna kan diskuteras med beslutsfattare. Nya metoder som podd och webbaserade seminariet prövas som metoder för att bidra med kunskap om länets förutsättningar. Påverkansarbetet utvecklas också i takt med att uppdraget formas allt
mer och det blir ett lärande.
Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.

Hållbart nyttjande av resurser
Framgångsfaktor: Bidra till hållbar näringslivs- och
konsumtionsutveckling i ett globalt perspektiv
Vägar till hållbar utveckling
Arbetet med satsningen på hållbar utveckling i det regionala tillväxtarbetet
har startat upp. Satsningen som bygger på ett regeringsuppdrag till Tillväxtverket och regionerna bygger vidare på över ett decennium av regeringsuppdrag till RUA inom jämställdhetsintegrering och senaste årens klimat- och
miljöarbete. Insatserna ska långsiktigt stärka arbetet med ekologisk, social
och ekonomisk hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet med utgångspunkt från Agenda 2030. Insatserna innefattar att testa nya angreppssätt, nya former för samverkan och att mildra effekterna av coronapandemin
i näringslivet. Insatserna är formade inom fyra olika insatsområden: Strukturbild/samhällsplanering, Kompetensförsörjning, finansiering/entreprenörskap och regionalt lärande/kunskapsutbyte. Samverkan med Teknikens Hus
och Ung Företagsamhet har startat upp för att stärka ungas hållbara entreprenörskap genom kompetensutveckling av lärare och UF-ambassadörer. Planering av covid-19-relaterade insatser för ett stärkt näringsliv har startat upp
för genomförande av kompetensutvecklingsinsatser, validering och matchning i utsatta branscher.
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Regional strategisk samverkan
Ett utvecklingsarbete för att ta fram en grund för samplanering mellan kommuner, region och andra planeringsaktörer har pågått under två år och avslutats. Arbetet har resulterat i en modell för samplanering. Som exempel/case
har besöksnäringen fungerat. Detta blir ett värdefullt bidrag till arbetet med
strukturbild.
Satsning inom hållbar näringslivsutveckling
Exempel på satsningar som medfinansierats under perioden är Sustainable
Business Bridge som drivs av Energikontor Norr. Projektet syftar till att
skapa en digital plattform där aktörer i behov av lösningar för sin hållbarhetsomställning kopplas samman med leverantörer av nya lösningar. Många
företag och offentliga organisationer står inför ett stort omställningsarbete
för att klara de hållbarhetsmål som finns. Dessa har behov av att komma i
kontakt med nya tekniska lösningar och applikationer. Samtidigt finns det
små och medelstora företag (SMF) i regionen som har lösningar för att
hjälpa andra aktörer med att påskynda omställningen. Det långsiktiga målet
med projektet är en varaktig plattform i ett internationellt sammanhang. Målgruppen är SMF som kan erbjuda lösningar till behov inom energi, klimat
och hållbarhet. Satsningen väntas bidra till att SMF i regionen med hållbarhetslösningar får möjlighet att öka sin tillväxt, att accelerera processen från
idé till innovation till marknadsintroduktion och till minskade utsläpp av
växthusgaser.
Styrmått

Mål
2020

Aktivitet: Utveckla region- RUN
ens roll i den fysiska planeringen

Måluppfyllelse

Utveckling

Tidsplan
för framtagning av
regionplan

Framgångsfaktor: Minskning av klimatpåverkande utsläpp och
omställning till förnyelsebara energikällor
Kraftsamling inför postcorona med stärkt etableringsarbete i
kommunerna
Vårens globala klimatkonferens Demo North Summit som genomfördes i
Norrbotten visade upp de förutsättningar som Norrbotten erbjuder för världsledande test- och teknikomställningar inom flera branscher. Norrbotten är
alltjämt attraktivt för etablerare och investerare. Som ett led i att stärka arbetet med etableringar följdes konferensen upp med en dag tillsammans med
kommunerna och Invest in Norrbotten den 25 augusti. Syftet var att kraftsamla kring etablerings- och investeringsarbete tillsammans och att stärka
kommunernas arbete genom att bygga lokala team med hjälp av det gemensamma bolaget Invest in Norrbotten.
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Elnätsanalys
Elnätsanalysen är genomförd och kommunicerad både lokalt, regionalt och
nationellt. Rapportens budskap är att det visserligen finns ett överskott på el i
Region Norrbotten för stunden men att stora investeringar genomförs nu och
andra är planerade som kommer att kräva än mer elkapacitet.
Temadag gröna näringar
Som ett led i att synliggöra resultat av genomförda eller pågående satsningar
genomfördes ett temasammanträde med fokus på gröna näringar och ökad
självförsörjningsgrad. Ledamöterna fick ta del av resultaten från arbetet med
den regionala livsmedelsstrategin, satsningen gröna näringar med Grans naturbruksgymnasium som nav samt skogs- och lantbrukarnas arbete med hållbarhetsfrågor.
Fonden för rättvis omställning
En strategi med finansiering från Fonden för rättvis omställning (Just Transition Fund) tas fram av Tillväxtverket i nära samverkan med Region Norrbotten. Fonden ska underlätta för omställning av stålindustrin i Norrbotten
och Västerbotten. Finansieringens storlek är fortfarande osäker och vilka
krav som ställs på medfinansiering men minst ca 600 miljoner kronor kommer att tillfalla Norrbotten och Västerbotten i omställningsarbetet.
Satsningar på solel
Det finns en stor potential för ett utvecklat och växande näringsliv inom solenergi. Enligt Energimyndighetens nya strategi för solel förväntas solcellsbranschen i Sverige sysselsätta närmare 2 000 personer på heltid 2020. Solenergi är dock ett relativt outvecklat område i Norrbotten. Här finns få installerade anläggningar jämfört med övriga Sverige och endast ett fåtal lokala
leverantörer som erbjuder solceller. Region Norrbotten har därför medfinansierat ett regionalfondsprojekt som har målsättningen att öka efterfrågan på
solel bland små och medelstora företag i Övre Norrland. Det ska ske genom
ökade investeringar av solel bland SMF och ökad kunskap om solel i nordiska förhållanden. Projektet ska arbeta med kunskapshöjande insatser för att
säkra installationer av god kvalitet och öka efterfrågan på solel. Projektet
kommer att ha ett visst fokus mot målgruppen kommersiella fastighetsägare
och industri eftersom intresset från denna målgrupp är stort och det finns god
potential för solel på tak och fasader. Projektet ska även testa nya koncept
och affärsmodeller för solel, till exempel fasadmonterade och byggnadsintegrerade system och lagring.
LTU Green Fuel
LTU Green Fuels är en av världens mest avancerade pilotanläggningar för
förgasning av olika slags bioprodukter till syntetgas och gröna bränslen. Fokus ligger på att ersätta fossil olja med gröna bränslen. Det har funnits oklarheter kring anläggningens framtid men efter en gemensam satsning från regionen, LTU, Längmanska företagarfonden, Piteå kommun och Luleå kommun kommer anläggningen att finnas kvar under en längre period.
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Styrmått

Mål
2020

Aktivitet: Ta fram handlingsplan för genomförande av Norrbottens klimat- och energistrategi

RUN

Handlingsplan
antagen

Aktivitet: Höja kunskapsnivån så hållbarhetskonsekvenser inkluderas i beslutsprocesser

RUN

Kunskapshöjande aktiviteter för
förtroendevalda och
tjänstepersoner genomfört

Måluppfyllelse

Utveckling

Framgångsfaktor: Ett samlat utbildningsutbud i länet som
matchar arbetslivets behov av kompetens
Varsel och arbetslöshet med koppling till corona
Varslen har ökat i Norrbotten med en högre arbetslöshet men Norrbotten har
trots det klarat sig relativt bra i jämförelse med många andra regioner tack
vare länets basindustri. Den hårt drabbade besöksnäringen, handel, restauranger och leverantörer till dessa branscher har det dock fortsatt tungt. Region Norrbotten har därför startat upp en satsning med finansiering från EU:s
socialfond som erbjuder kompetensutveckling riktade till företag i de drabbade branscherna. Insatsen görs i samarbete med kommuner, universitet,
Swedish Lapland Visitors Board och IUC Norr.
Styrmått
Antal lediga jobb per arbetslös i Norrbotten

Mål
2020
RUN

Måluppfyllelse

Utveckling

Positiv
trend

Ett brett, starkt näringsliv och civilsamhälle
Framgångsfaktor: Stärka miljöer för innovationer och
entreprenörskap
Fortsatta insatser under pandemin
Företag i Norrbotten har under perioden kunnat fortsätta att söka finansiering
hos Region Norrbotten i form av statliga medel (1:1) och EU-medel för omställning i sitt företag. Ett omfattande arbete har genomförts internt för att
regionens administrativa system (Nyps) ska fungera på ett användarvänligt
sätt för företagen. En kontinuerlig dialog förs även med kommunernas näringslivschefer för att fånga upp eventuella behov av insatser som till exempel i fallet med branden på Polarbröd i Älvsbyn.
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Små företag och enskilda näringsidkare är hårt drabbade av pandemin. De
har haft svårt att ta del av de statliga krisstöden och de lokala marknaderna
har ställts in. En stor del av deras intäkter har därför försvunnit. De näringar
som har gått fortsatt bra under pandemin har i vissa kommuner fångat upp de
små företagen inom besöksnäring och handel/hantverk med tillfällig anställning.
Förstudien Sveriges paketombud avslutad
Ett arbete för att öka kunskaper och insikter inom området ”paket- och logistiktjänster” har genomförts. Syftet är att öka tillgänglighet och leveranskvalitet i Sveriges gles- och landsbygder samt bidra till ett stabilt och behovsanpassat ombudsnät där nya servicepunkter och utlämningsformer kan utvecklas, testas och etableras (paketautomater, postlådor/fastighetsboxar med
mera). Förstudien har resulterat i en modell för samverkan som de flesta av
paketoperatörerna och pilotkommunerna skulle kunna använda. Man har
konstaterat att det under projektets gång har skett en mognad där allt fler
nyckelaktörer nu är villiga att testa olika lösningar.
Förstudien föreslår att omlastningshubbar för samtransport på sista sträckan
(last mile) i gles- och landsbygder i kombination med kapacitetsutveckling
etableras och att data används som strategisk resurs för att hantera och utveckla lösningar för samtransporter utifrån landsbygdens perspektiv.
Sådana lösningar skulle kunna resultera i fler leveranser per vecka och därmed ökad tillgänglighet (fler paketombud i Sverige), minskade logistikkostnader för paket i gles- och landsbygder på den sista leveranssträckan, minskat utsläpp av CO2 på grund av samordning av transporter samt att kommuner och regioner i sitt arbete med hållbar regional utveckling integrerar tillförlitliga och användaranpassade pakettjänster.
Stora anspråk på projektstöd och företagsstöd
Det har varit ett högt söktryck från projektägare och företag i Norrbotten
både med anledning av coronapandemin för insatser i krisande näringar men
även för medfinansiering av EU-program som ERUF, ESF och Interreg. Det
har medfört att prioriteringarna blir hårdare under slutet av året där en del
satsningar erhåller lägre belopp eller ingen finansiering alls. Förutom coronacheckar har även delfinansiering av företagens satsningar skett i tillverkningsindustrin, tjänsteföretag, besöksnäring och hantverk inom kulturella
och kreativa näringar.
Samarbetet med kommunernas näringslivskontor har fortsatt under perioden
men de flesta möten har genomförts digitalt. Fysiska möten har genomförts i
Överkalix och Älvsbyn.
Satsningen på klusterutveckling kallad Loket med finansiering från EU har
startat upp efter en del förseningar på grund av corona. Ett advisory board är
bildat och det kluster som är först ut i arbetet är besöksnäringen där samverkan är inledd.
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Styrmått

Mål
2020

Antal inkomna ansökRUN
ningar och antal projektägare som mått på regionalt
engagemang för utveckling

Måluppfyllelse

Utveckling

Öka

- Projektstöd
- Företagsstöd
Utveckla samordning
med näringslivskontor,
antal företag som får stöd
i jämställdhetsintegrering

RUN

Aktivitet: Utveckla klusRUN
terprogram för Norrbottens
Smart Diversifieringsområden

15

Program
utvecklas

Framgångsfaktor: Civila samhället är en viktig part i
samhällsutvecklingen
Överenskommelsen börjar ta form
Arbetet med att ta fram en överenskommelse mellan Region Norrbotten,
Länsstyrelsen och civilsamhället fortlöper och två kunskapsdialoger har genomförts. Dialogerna utgör underlag för överenskommelsen som fullmäktige
ska besluta om under hösten/vintern.
Styrmått

Mål
2020

Aktivitet: Upprätta en ge- RUN
mensam överenskommelse
om generella principer för
samverkan mellan Region
Norrbotten och civila samhället

Måluppfyllelse

Utveckling

Genomför
projektet
SÖK

God livskvalitet, jämlik och jämställd hälsa
Framgångsfaktor: Unga kvinnor och män är delaktiga i
samhällets utveckling
Arbete med länsungdomsrådet (LUR) och unga arrangörer
Region Norrbottens arbete med ung delaktighet sker till stor del inom ramen
för LUR men också inom regional kulturverksamhet för barn och unga och
inom olika kulturprojekt som delfinansieras av regionen. Dessa har påverkats stort av coronapandemin och många aktiviteter och projekt har ställts in.
LUR har träffats tre gånger under 2020, varav två träffar har varit digitala.
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Arbetet med att rekrytera nya medlemmar till LUR pausades i början av året
men en kampanj har tagits fram och kommer att genomföras under hösten.
Ett samarbete är etablerat med Arrangörer i Norr för att genomföra utbildningar och aktiviteter för länets unga arrangörer. Ungt samråd, initierat av
den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra startade upp under våren.
Ungt Samråd består av representanter från alla nationella minoriteter och har
fokus på nationella minoritetsfrågor ur ett ungt perspektiv.
Styrmått
Få fler unga och en breddad representation från
fler kommuner delaktiga i
Länsungdomsrådet
(LUR)

Mål
2020
RUN

Måluppfyllelse

Utveckling

20 personer/ 12
kommuner

Framgångsfaktor: Goda möjligheter till jämlik och jämställd
utbildning och ett livslångt lärande
Insatser inom kompetensförsörjning
Regionala kompetensförsörjningsrådet blev under maj månad styrgrupp för
ESF-projektet Samling för jobb och framtid som sedan juni arbetar med
kompetensutvecklingsinsatser för varslad, permitterad och anställd personal
inom ekonomiskt utsatta branscher. Projektet använder sig av kompetensmäklare i samverkan med kommuner/vuxenutbildningar i länet och samarbetar även med IUC Norr och Swedish Lapland i genomförandet av kompetensutvecklingsinsatserna.
Projektet Valideringscentrum Norr har under första halvåret fortsatt arbeta
mot målet att under 2020 implementera en regional valideringsfunktion som
kan bistå länets vuxenutbildningar och arbetsmarknaden utifrån behov. Projektet har förlängts till 201231 med anledning av pandemin. I dagsläget är
det tveksamt om en regional valideringsfunktion kommer att kunna implementeras, beroende på den pågående omställningen. Vikten av att skapa
strukturer för arbete med validering inom ramen för livslångt lärande betonas mer än tidigare från nationellt håll och Region Norrbotten kommer att
ingå i ett nationellt projekt för att ta fram verktyg för att kunna bygga upp
nationella och regionala strukturer
Under februari blev projektet Utveckling av lärcentra i Norrbotten och Västerbotten beviljade 17 miljoner kronor av Skolverket. Projektet innefattar
alla 29 kommuner i Norrbotten och Västerbotten och innebär medel till varje
enskilt lärcentra samt att gemensamt utvecklingsarbete kommer genomföras
inom bland annat områden som fjärr- och distansutbildning, studie- och yrkesvägledning på distans samt kompetensutveckling av personal. Projektet
pågår under 2020 och innebär en spännande utveckling med ökad samverkan
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inom ett större geografiskt område. Region Norrbotten och Region Västerbotten koordinerar arbetet. Båda regionerna och alla kommunerna avser att
söka utvecklingsmedel tillsammans även för 2021.
Styrmått
Andel gymnasieelever
med examen

Mål
2020
RUN

Måluppfyllelse

Utveckling

Öka

Framgångsfaktor: Bidrag och stöd bidrar till att förverkliga
övergripande strategier och planer
Fortsatt arbete med hållbara projektstöd
Arbetet med att utveckla hållbarhetsbedömningar i samband med prioritering
av projektstöden har fortsatt under perioden. Anvisningar för bedömning av
projekten har utvecklats och implementerats. Vid prioritering av projekt görs
en bedömning om projektets insatser leder till en miljömässig, social och
ekonomisk utveckling. Under den pandemi som näringslivet har blivit drabbad av har även en avvägning gjorts mellan akuta insatser till näringslivet
och mer långsiktiga satsningar som kan stärka näringslivet efter att krisen
har bedarrat något.
Uppföljning av Kulturplan för Norrbotten 2018-2022
En uppföljning har gjorts av arbetet med Norrbottens kulturplan under 2018
och 2019. Uppföljningen omfattar planens 100 utvecklingsinsatser, med fokus på Region Norrbottens kulturverksamheter. Syftet med uppföljningen är
att få en bild av vad som gjorts hittills och vilka insatser som behövs för att
genomföra utvecklingsinsatserna under resterande planperiod 2020-2022. Av
kulturplanens 100 utvecklingsinsatser bedöms 16 procent vara genomförda,
74 procent påbörjade och 10 procent ej påbörjade vid 2019 års avslut. Detta
indikerar att de regionala kulturverksamheterna i hög grad arbetar enligt kulturplanens utvecklingsinsatser och intentioner. Kulturplanen som verktyg för
den regionala kulturutvecklingen bedöms därför vara god och en hög andel
av utvecklingsinsatserna bedöms vara genomförda vid planperiodens slut.
Uppföljning av regionala utvecklingsstrategin
En uppföljning av det första året med Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030, har genomförts. Allt utifrån 15 effektmål, 24 indikatorer och 95 föreslag till åtgärder. Detta i syfte att ge inblick i vad som påbörjats och vilka
insatser som behövs för att genomföra föreslagna utvecklingsinsatser. För att
arbetet med den regionala utvecklingsstrategins utvecklingsinsatser ska ha
bästa förutsättningar att genomföras bör det fortsatta arbetet i stort innebära
att fortsätta med pågående utvecklingsinsatser och samverkan med alla aktörer för att hitta nya lösningar. Statistik visar att en av de största utmaningarna
är att vända på befolkningsutvecklingen i Norrbotten, eller i alla fall bromsa
den.
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Styrmått
Aktivitet: Kartlägga och
utveckla rutiner och arbetssätt gällande handläggning av bidrag och
stöd

Mål
2020
RUN

Måluppfyllelse

Utveckling

Kartläggning genomförd,
rutiner
och arbetssätt
införda

Tydligt regionalt ledarskap
Framgångsfaktor: Aktiv dialog i samspel med regionala aktörer
för att vara rösten i territoriet
Let’s Talk
Pandemin har inneburit svårigheter att genomföra regionens seminarieserie
Morgonrock, konferensen Utveckla Norrbotten och andra seminarier. För att
kunna fullfölja uppdraget att öka kunskaperna om frågor som är viktiga för
Norrbottens utveckling, väcka tankar och öppna för samtal startas podcasten
och webbinariet Let’s talk. Det blir en serie podcasts och webbinarier om
Norrbottens väg mot att bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län.
Först ut är en podcast om kompetensförsörjning och utmaningen att ta tillvara på den kunskap som finns.
Let’s talk har kommit till för att fylla tomrummet efter andra arenor där
framtidsfrågorna lyfts fram och diskuterats. Seminarieserien Morgonrock är
pausad på obestämd tid på grund av coronapandemin och Region Norrbotten
har två gånger fått ställa in konferensen Utveckla Norrbotten av samma skäl.
Även årets Almedalsvecka ställdes in.
Det framgår av Regionala utvecklingsnämndens plan att Region Norrbotten
ska sprida kunskap om länet och visa på Norrbottens styrkor som en konkurrenskraftig, hållbar och innovativ region. Region Norrbotten ska tillhandahålla mötesplatser där olika aktörer kan träffa varandra och dela idéer, tankar
och kunskap kring frågor som är viktiga för länet.
Styrmått
Kännedom om Norrbotten

Mål
2020
RUN

Måluppfyllelse

Utveckling

Öka
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Framgångsfaktor: Norrbottens möjligheter är kända så beslut på
nationell och EU-nivå blir gynnsamma för Norrbotten
Synliggjort konsekvenser av gränssträngning
Under perioden maj till augusti har regionen fortsatt arbetet med att synliggöra konsekvenserna av restriktionerna i samband med gränsstängning till
följd av coronapandemin för beslutsfattare på nationell nivå.
Gränsstängningarna skapade utmaningar avseende kompetensförsörjning för
såväl regionen, kommunerna och näringslivet. Även gränshandeln påverkades kraftigt. Till detta kommer även en annan dimension som rör den tidigare självklara möjligheten att röra sig fritt över gränserna och alla fördelar
som det innebar. Det är oklart hur relationerna har påverkats och vad som
krävs för att återgå till tidigare normalläge.
Nytt arbetsprogram för Europa forum Norra Sverige antaget
I samband med Europaforum Norra Sveriges digitala rapportörsmöte antogs
ett nytt arbetsprogram. Enligt stadgarna ska arbetsprogrammen antas av det
stora forumet för varje mandatperiod. Detta arbetsprogram har blivit försenat
på grund av byte av sekretariat och något stort forum har inte ägt rum under
året på grund av coronapandemin.
Arbetsprogrammet består av två delar – forumets arbetssätt och påverkansområden. Rapportörernas roll/uppdrag och mötesformer beskrivs. Påverkansområdena sammanhållningspolitik, miljö, energi och klimat, forskning
och innovation samt näringslivspolitik och infrastruktur beskrivs utifrån
syfte, mål och inriktning.
Arbetet med regionens påverkansfrågor fortgår
Regionen har beslutat om elva påverkansfrågor som ska drivas på Stockholmskontoret tillsammans med sakkunniga på regionen. Nedan beskrivs läget per påverkansfråga samlat oavsett om frågor hanteras av styrelsen eller
regionala utvecklingsnämnden.
1. Genomför förslagen i översynen av kostnadsutjämningen mellan regionerna (regionstyrelsens ansvarsområde). Riksdagen beslutade om att genomföra förslagen i november 2019 och målsättningen med frågan är
därmed uppfylld.
2. Inga juridiska gränsöverskridande hinder för vår verksamhet (regionstyrelsens ansvarsområde). Avser främst hälso- och sjukvårdsrelaterade frågor mellan gränsregionerna Sverige – Finland och Norge. Ett exempel är
möjligheten för ambulanser att utföra uppdrag i andra länder än där den
är stationerad. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att identifiera och beskriva juridiska hinder i den ambulanssjukvård som passerar
Sveriges landsgränser mot Norge, Danmark och Finland. Uppdraget ska
redovisas senast den 1 april 2021. Under perioden maj till augusti har
ingen ytterligare aktivitet genomförts.
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3. Tydlig ansvarsfördelning mellan myndigheter kring tillväxtfrågor (regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde). Regionen verkar för att
uppdrag som handlar om regional utveckling går till regionerna, och inte
till länsstyrelserna. Påverkansfrågan handlar om en långsiktig förflyttning och gäller inte ett enstaka beslut. Under perioden maj till augusti
har frågan aktualiserats då det i samband med coronapandemin uppstått
en debatt om att de statliga tillväxtmedlen fördelas ojämnt i Sverige och
därmed har regionerna olika möjligheter att agera i den kris som uppstått. Som ett led i detta har ett argumentationsmaterial tagits fram för att
belysa grunden till den nuvarande fördelningen.
4. Testregion för hantering av demografiska utmaningen utifrån hälsa, vård
och omsorg (regionstyrelsens ansvarsområde). I Norrbottens befolkningsstruktur är andelen äldre fyra procent högre än i riket som helhet.
Regionen önskar därför få uppdrag att vara testregion för hur detta kan
hanteras på ett bra sätt för hälsa, vård och omsorg. Frågan har fått lägre
prioritet under den pågående coronapandemin. Under perioden maj till
augusti har ingen ytterligare aktivitet genomförts.
5. Ansvar för Norrbottens landsbygdspolitik och regionala fysiska planering (regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde). Region Norrbotten anser att en naturlig utveckling av det regionala utvecklingsansvaret
är att landsbygdsprogrammet flyttas från länsstyrelserna till regionerna.
Det uppdrag att ansvara för den regionala fysiska planeringen som idag
getts till Region Skåne och Region Stockholm bör ges till alla regioner.
Påverkansfrågan handlar om en långsiktig förflyttning och gäller inte ett
enstaka beslut. Under perioden maj till augusti har ingen ytterligare aktivitet genomförts.
6. Nationellt uppdrag att bilda ett nationellt kompetenscentrum för samers
hälsa (regionstyrelsens ansvarsområde). Regionen arbetar för att få ett
sådant uppdrag och finansiering till detsamma för att stötta samers hälsa.
Under perioden maj till augusti har regionens interna arbete i frågan
stärkts i och med rekrytering av ansvarig person för satsningen samers
hälsa.
7. Snabba på byggandet av Norrbotniabanan till Skellefteå och öka takten
för planering och byggstart på sträckan Skellefteå – Luleå (regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde). I Januariavtalet mellan regeringen
och samverkanspartierna står att planeringen av Norrbotniabanans färdigställande till Luleå ska intensifieras. I januari 2020 beslutade regeringen att Sverige ska ansöka om medfinansiering hos EU för förberedande utredning vad gällande Norrbotniabanans sträckning mellan Skellefteå och Luleå. När besluten från EU kom i juli fanns inte Norrbotniabanan med då andra projekt som låg närmare i tid prioriterades. Arbetet
fortsätter med att sträckningen ska bli tillräckligt planerad för kunna lyftas in i nästa nationella transportplan.
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8. Flexibel och tillåtande tillämpning av strandskyddet (regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde). Norrbotten deltar i utredningens expertgrupp med en tjänsteperson. Region Norrbotten är den enda regionen
som getts en plats i expertgruppen. Även kommunalrådet i Jokkmokk
deltar (en av tre kommuner). Direktiven till utredningen, som ska presenteras senast den 30 november, pekar på behov av ökad flexibilitet och
tillåtande tillämpning. Under perioden maj till augusti har ett seminarium (digitalt) med utredaren och deltagare från Norrbotten och Västerbotten genomförts. Expertgruppen har fortsatt sitt arbete med inspel
på förslag från utredaren.
9. Tydlig och förutsägbar juridisk tillståndsprocess om mineralprospektering (regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde). Regionen deltar i
en OECD-studie om regioner med gruvnäring som ska presenteras hösten 2020. Näringsministern har, bland annat i en debatt i riksdagen den
11 februari, meddelat att frågan om tillståndsprocesser ska utredas. Regeringen beslutade om direktiv för utredningen i slutet av augusti. Utredningen, En modern och effektiv miljöprövning, ska presenteras den 15
december 2021.
10. Utbyggnad för uppskjutning av minisatelliter från Esrange (regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde). Påverkansfrågan har bland annat
tagits upp vid ett seminarium vid Arctic Frontiers i Tromsö i januari och
vid ett seminarium i riksdagen i februari. I april beslutade regeringen att
ge Rymdstyrelsen i uppdrag att beskriva och analysera de utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska aspekterna av att sända upp små satelliter
från Esrange. Regeringen anger att syftet med uppdraget är att undersöka
och verifiera förutsättningarna för att regeringen ska kunna ta ställning
till en finansiering av en eventuell satellitverksamhet. Rymdstyrelsen redovisning av uppdraget 12 juni 2020 visade på att vissa administrativa
åtgärder kan behöva vidtas inom regeringskansli och berörda myndigheter men däremot inget som indikerar att planerna behöver skjutas på
framtiden.
11. Infrastrukturen och kollektivtrafikens betydelse för besöksnäringens utveckling (regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde). Inom ramen
för Januariavtalet framgår att partierna är överens om att bygga ut infrastrukturen. Regionen agerar också för nattågen. Under perioden maj till
augusti har inga ytterligare aktiviteter genomförts.
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Styrmått

Mål
2020

Aktivitet: Framtagande av
handlingsplan för genomförandet av påverkansfrågor som faller inom ramen för Främja tillväxtvillkor

RUN

Måluppfyllelse

Utveckling

Säkerställa att
handlingsplaner är
framtagna
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Medborgare
Perspektivet MEDBORGARE beskriver de viktigaste målsättningarna för
Region Norrbottens verksamheter för att kvinnor och män, flickor och pojkar
som medborgare får sina behov tillgodosedda och som leder till det bästa livet och den bästa hälsan.

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse i
strategiska mål
Strategiska mål

Färg

Goda kommunikationer

Framgångsfaktor
En infrastruktur som möter morgondagens behov
God tillgänglighet i digital och fysik infrastruktur
En väl fungerande kollektivtrafik

Ett rikt och brett kulturliv

Tillgång till fysiskt och digitalt kulturutbud med brett och
spets
Mottagarkapacitet i kommunerna

Goda kommunikationer
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått.
En rad positiva händelser har skett under perioden som skapar förutsättningar för infrastrukturen i ett längre perspektiv. Arbetet är långsiktigt och
påverkas inte av pandemin. Tillgängligheten avseende flyg till och från
Norrbotten har stärkts något i slutet av perioden. Kollektivtrafiken påverkas
negativt av färre resenärer och att antalet tågturer reducerats.
Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.
Ett rikt och brett kulturliv
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått.
Styrmåtten för detta mål mäts på helårsbasis och ingår därför inte i bedömningen av målet men en rad aktiviteter är påbörjade som leder i rätt riktning.
Coronapandemin har till stor del präglat Norrbottens kulturliv och påverkat
norrbottningarnas tillgång till fysiskt och digitalt kulturutbud under 2020.
Det fysiska utbudet har efter mars månad varit begränsat samtidigt som det
digitala utbudet ökade under den senare delen av våren. Regionens kulturverksamheter gick från att ställa in till att ställa om och anpassa sig för att
hitta alternativa vägar till publiken och besökarna.
Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.
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Goda kommunikationer
Framgångsfaktor: En infrastruktur som möter morgondagens
behov
Regeringen ger uppdrag för ny infrastrukturplan och nya
stambanor för höghastighetståg
Regeringen beslutade i juni att ge Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag. Syftet med uppdraget är att ge regeringen ett underlag för
bedömning av ekonomiska ramar för möjliga åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033 respektive 2022–2037. Regeringen ska sedan i
en proposition till riksdagen lämna förslag till en ny planperiod och ekonomiska ramar för åtgärder i transportinfrastrukturen som följer av regeringens
inriktning för transportsystemets utveckling. I arbetet med inriktningsunderlaget ska samråd ske med regionerna i rollen som länsplaneupprättare och
med ansvar för regional utveckling, så att de kan bidra med bedömningar
och fakta.
Region Norrbotten är en del i samarbetet Botniska korridoren och hänvisar
till det samlade inspelet från Botniska korridoren till Trafikverkets arbete
med inriktningsunderlaget.












Särskilt lyfts den starka nyindustrialiseringen i norra och mellersta Sverige. Den kräver särskild uppmärksamhet i nästa nationella plan. Hänsyn
måste tas till de stora och växande volymer gods som produceras i norra
och mellersta Sverige. Eftersom det handlar om stora volymer och långa
avstånd till de stora marknaderna är åtgärderna i denna del av Sverige av
särskild vikt.
Besöksnäringen och de gröna näringarna spelar en allt viktigare roll i
den svenska ekonomin. Det är viktigt att det speglas i nästa nationella
plan.
Slutförandet av EU:s stomnätskorridorer och uppfyllandet av kraven i
TEN-T förordningen och de gemensamma gränsöverskridande stråken
inom Norden är helt avgörande för den fortsatta utvecklingen av vårt
transportsystem.
Huvudinriktningen för Sverige måste vara att ta fram långsiktiga utvecklingsplaner för alla järnvägar och gränsöverskridande stråk och realisera ett nationellt järnvägsnät för 250 km/tim. Stråket Stockholm–Luleå som självklar första del i detta nät, inte minst därför att Botniabanan
samt de etapper som byggs på Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan
redan har ERTMS, något som är nödvändigt för övergången till 250
km/h trafik.
För att uppnå överflyttning till järnväg och sjöfart måste även anslutningar, terminaler och hamnar utvecklas parallellt med infrastrukturen i
stråken.
Länsplanernas ramar måste utökas och beräkningsmodellen behöver göras om.
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Vägarna kommer fortsatt att vara viktiga för våra regioner. Det krävs en
fortsatt satsning på våra europavägar, vägunderhåll, mötesseparering och
BK4.

Över 600 miljoner kronor till svensk infrastruktur
I mitten av juli blev det klart att åtta svenska projekt får medel från EU:s
CEF-fond, Fonden för ett sammanlänkat Europa. Fonden syftar till att färdigställa och åtgärda brister, främst vad gäller de gränsöverskridande delarna, inom de transeuropeiska transport-, energi- och telekomnäten. Fonden
ska bidra till förbättrad konkurrenskraft inom EU liksom till ekonomisk,
social och territoriell sammanhållning. Nu får bland annat åtta projekt där
svenska partners medverkar totalt cirka 99 miljoner euro, varav svenska aktörer uppskattningsvis får 64 miljoner euro. Trafikverket skickade in ansökan om medfinansiering för 15 projekt och fyra av dessa har beviljats medfinansiering från CEF-fonden, dock inte den förberedande planeringen av
Norrbotniabanan sträckan Skellefteå-Luleå. Bland de godkända medfinansieringsprojekten finns bland annat Västlänken, dubbelspår Gävle-Kringlan
samt ERTMS ombordutrustning och åtgärder i Stockholms hamn och Kapellskärs hamn.
Styrmått

Mål
2020

Aktivitet: Följa arbetet
RUN
med Botniska korridorprojektet som bedriver påverkansarbete för att norrlandskusten ska kunna ha
en kustnära järnväg

Måluppfyllelse

Utveckling

Säkerställa progress i
frågan

Framgångsfaktor: God tillgänglighet i digital och fysik
infrastruktur
Analys om digital mognad i Norrbottens kommuner
En enkätundersökning av den digitala mognaden i Norrbottens kommuner
har genomförts för att ge en nulägesbild av organisatoriska mognaden gällande digitalisering i Norrbottens kommuner och deras förutsättningar för att
kunna underlätta och driva på digital transformation. Majoriteten av respondenterna anser att behovet av digitalisering i deras kommuner är stort men
att det också finns en okunskap i frågan. De flesta kommuner har någon
form av en digital handlingsplan/vision som man arbetar efter men flera menar att detta inte är tillräckligt och att man inte fokuserar tillräckligt mycket
på att arbeta med frågan, delvis beroende på ekonomiska och personella resurser. Flera kommuner har heller inte någon gemensam bild av vad kommunens invånare förväntar sig eller beslutsmässighet och kapacitet att förflytta
sig mot en sådan. Andra faktorer som begränsar den digitala utvecklingen är
inlåsningseffekter/investeringsskulder på grund av tidigare gjorda och nu
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omoderna IT-investeringar. De flesta anser att omvärldsbevakning inom digitaliseringsområdet är bra i syfte att ta vara på nya möjligheter att effektivisera de kommunala verksamheterna.
En majoritet av respondenterna tycker också att man inte har tillräcklig kompetens för att driva digitaliseringsfrågor effektivt inom sina respektive kommuner. Några menar att det framför allt är ledningarna på förvaltningarna
som behöver stärka sin kompetens medan andra tycker att denna finns men
att det saknas förmåga att skapa en brygga mellan teknik och användare.
Man efterlyser bland annat större operativa resurser, tillgång till expertkompetens och samverkan med andra inom ramen för utvecklingsinsatser.
För att öka den digitala mognaden krävs ett parallellt arbete med att stärka
digital kompetens och att successivt modernisera det digitala arvet. Stöd av
en gemensam digital agenda samt bättre bredbandsutbyggnad, främst i kommunernas perifera delar, lyftes som viktiga.
Styrmått

Mål
2020

Andel invånare som tackat RUN
ja till bredbandserbjudande
om 100 Mbit/s

Måluppfyllelse

Utveckling

80 %

Framgångsfaktor: En väl fungerande kollektivtrafik
Kollektivtrafiken påverkas hårt av coronapandemin
Kollektivtrafiken har påverkats kraftigt av coronapandemin då den främst
svarar mot arbets- och studiependling. I samband med att skolorna startade
har antalet resenärer ökat men minskningen jämfört med föregående år är
cirka 28 procent. Detta slår hårt mot Länstrafikens ekonomi.
Även tågpendeln känner av det minskade antalet resenärer. Arbetet med att
marknadsföra tågpendeln bedrivs som ett projekt med finansieringen av regionen. Projektet har bytt projektledare under perioden maj till augusti och en
omstart sker. Avtalet mellan Norrtåg och tågoperatören är en tjänstekoncession. Det innebär att tågoperatören Vy äger alla intäkter för tågtrafiken. Den
statliga kompensationen ska även gälla för tåg. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten kommer ansöka om ersättning för Vys räkning för minskade
biljettintäkter.
Flyget återhämtar sig något
Trafiken Luleå-Stockholm har utökats succesivt efter den lägsta nivån med
en avgång och en ankomst per dag fram till slutet av maj. Efter midsommar
är nivån på 60 till 70 flighter per vecka varav Norwegian kört 12 flighter per
vecka från 1 juli. Trafiken har utökats ytterligare sedan mitten av augusti till
84 flighter i veckan. Passagerarantalet har legat omkring 100 per flygmaskin
i medeltal under hela perioden.
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Trafiken Luleå – Pajala har gått enligt avtal, upphandlad trafik, under hela
perioden. Det innebär 2 turer tur och retur per dag måndag till fredag och en
tur och retur söndag. Till och med augusti i år har 653 passagerare rest jämfört med samma period 2019 då 1 306 passagerare reste på sträckan vilket
motsvarar en halvering. Under april var minskningen 75 procent.
Trafiken Gällivare/Arvidsjaur – Stockholm är sedan april kraftigt reducerad
till en tur och retur per dag, tre dagar i veckan, från tidigare trafik med två
tur och retur per dag, sex dagar i veckan. Från den 1 september kommer trafik att ske fyra dagar i veckan. Utbudet av flighter möjliggör veckopendlingsresor. Resandet har ökat något. En återgång till trafik enligt avtal för
upphandlad trafik är inte av intresse för bolaget som ser lönsamhetsproblem
med få resenärer. Trafikverket har signalerat att inga mer pengar kommer att
skjutas till och håller fast vid gällande avtal.
Testnäringen har signalerat att verksamheten inför testsäsongen 2020/21 i Akommunerna kommer att köra igång. Det är därför viktigt att den avtalsenliga trafiken kommer igång från månadsskiftet november/december vilket innebär ett beslut i närtid för att säkerställa möjlighet till bokningsbara resor
för testnäringen. Testsäsongen innebär högkonjunktur för flyglinjen och
skapar möjlighet för avtalat bolag att upprätthålla lönsamhet. Charterbolagen
som trafikerar utrikeslinjer till Arvidsjaur flygplats avser att köra men eventuellt med utglesad trafik.
Styrmått

Mål
2020

Aktivitet: Följa arbetet
RUN
med att etablera pendeltågstrafik i Norrbotten

Säkerställa progress

Kollektivtrafikens marknadsandel

Öka

RUN

Måluppfyllelse

Utveckling

Ett rikt och brett kulturliv
Framgångsfaktor: Tillgång till fysiskt och digitalt kulturutbud
med brett och spets
Coronapandemin och regional kulturverksamhet
Coronapandemin har till stor del präglat Norrbottens kulturliv och påverkat
norrbottningarnas tillgång till fysiskt och digitalt kulturutbud under 2020.
Det fysiska utbudet har efter mars månad varit begränsat samtidigt som det
digitala utbudet ökade under den senare delen av våren. Regionens kulturverksamheter gick från att ställa in till att ställa om och anpassa sig för att
hitta alternativa vägar till publiken och besökarna.
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Region Norrbotten har haft kontinuerlig dialog med kommuner, institutioner
och kulturutövare för att kunna stötta där behoven varit som störst. Norrbottens museum hade stängt en period men återöppnade verksamheten i Luleå
centrum i juni. Museet har jobbat med ett flertal digitala utställningar och
programpunkter samt med att samla in berättelser och underlag kopplat till
pandemin. Regionbiblioteket har stöttat folkbiblioteken att anpassa verksamheterna, bland annat genom att hitta trygga sätt för riskgrupper att fortsatt
nyttja bibliotekens utbud. Norrbottensmusiken har stöttat arrangörer i bland
annat avtalsfrågor och hittat nya sätt och forum, till exempel via sociala medier, för att nå ut. Konsulenter och resurscentrum inom främjandeverksamheterna har ställt om till digitala format på utbildningar, föreläsningar och
seminarier. Ett antal utlysningar har gjorts för yrkesverksamma, till exempel
genom residens inom dans- och konstområdet och genom uppdrag till författare och konstnärer att gestalta det som händer i vår samtid. Inom ramen för
den särskilda satsningen på arbetsstipendium för egen konstnärlig utveckling
för företagare inom KKN beviljades 68 stipendiater från Norrbotten medel.
Nationellt har kultursektorn tilldelats statliga stödpaket i olika omgångar. I
juni blev det klart med en särskild insats för Sveriges regioner och verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen. Medlen, som fördelas via Statens kulturråd, ska användas för att de mildra negativa ekonomiska konsekvenser som pandemin har inneburit. Region Norrbotten har tilldelats närmare 5,2 miljoner kronor inom ramen för insatsen.
Det finns stora förhoppningar om att hösten ska innebära en omstart för kultursektorn, där restriktioner kopplat till publika sammankomster kan komma
att lättas och vårens framflyttade arrangemang kan genomföras. Då det ännu
är oklart om och hur restriktionerna kan komma att ändras och vad det innebär för sektorn fortsätter Regions Norrbottens arbete med att stötta Norrbottens kulturaktörer att anpassa sig och vara uthålliga.
Styrmått
Antal projekt inom regionala kulturverksamheter
som utvecklar digital tillgänglighet

Mål
2020
RUN

Måluppfyllelse

Utveckling

Öka

Framgångsfaktor: Mottagarkapacitet i kommunerna
Kunskapsbyggande om finansieringsmöjligheter
Kulturenheten träffade i början av året representanter för civilsamhället i två
av länets kommuner: Älvsbyn och Kalix. Mötena syftade till att informera
föreningar och verksamheter i kommunerna om regionens olika stöd. Under
våren arrangerade kulturenheten tillsammans med Arrangörer i norr kursen
Att söka finansiering för projekt med kursledaren Transit Kulturinkubator.
Kursen innehöll en fördjupning inom de finansieringsmöjligheter som finns i
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det kulturfrämjande ekosystemet samt tips och råd för att skriva ansökningar.
På grund av coronapandemin hölls kursen digitalt och närmare 30 representanter från olika föreningar, institutioner, arrangörer och företag deltog från
olika platser i länet.
Region Norrbotten har under våren arbetat med behovsanpassade åtgärder
för kulturorganisationer och civilsamhällets aktörer. Det har bland annat funnits en möjlighet att frysa beviljade projektbidrag och föreningar som erhåller verksamhetsbidrag från regionen har fått dispens gällande inlämning av
föreningshandlingar.
Styrmått

Mål
2020

Antal insatser som utveck- RUN
lar och stärker arrangörsledet

Måluppfyllelse

Utveckling

5
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Verksamhet
Perspektivet VERKSAMHET beskriver de viktigaste målsättningarna för
Region Norrbottens verksamheter att kunna bedriva arbete som är inriktat på
effektivitet, säkerhet, jämställdhet, jämlikhet och kvalitet i arbetsmetoder
och arbetsprocesser.

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse i
strategiska mål
Strategiska mål

Färg

Ett välkomnande, nytänkande, hållbar och attraktiv verksamhet

Framgångsfaktor
Verksamheten utvecklas för att svara mot behoven
Mötesplatser för kulturen och det civila samhället

Ett välkomnande, nytänkande, hållbar och attraktiv verksamhet
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått.
Initiativet att besöka kommunerna och ta del av deras möjligheter och förutsättningar skapar förutsättningar att kunna utforma regionens erbjudanden
till kommunerna. Det har varit viktigt under pandemin då åtgärder utformats.
Under perioden har två centrala samråd genomförts och insatser ska göras
för att utveckla dem ytterligare.
Vid årets slut bedöms målet vara uppnått.

Ett välkomnande, nytänkande, hållbar och attraktiv
verksamhet
Framgångsfaktor: Verksamheten utvecklas för att svara mot
behoven
Dialog med kommunerna
Pandemin och effekterna på kulturliv, näringsliv och kommunikationer till
och från länet har under perioden maj till augusti inneburit täta dialoger med
kommunerna på både politisk och tjänstepersonnivå. På så sätt har regionen
fått en bra bild över vilka åtgärder som behövs och hur våra verktyg kan utformas för bästa nytta.
En nära dialog förs med Älvsbyns kommun och Arbetsförmedlingen kring
hur regionen kan vara behjälplig i kommunens utvecklingsarbete efter branden på Polarbröd. Dialog förs även med Tillväxtverket som är regionen behjälplig vid insatser. Diskussion förs kring hur övrigt näringsliv i kommunen
kan stärkas för att fånga upp en del av den personal som förlorar sin anställning på Polarbröd.
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Styrmått

Mål
2020

Mötesplatser för länets ak- RUN
törer för att utveckla Norrbotten

Ett forum
per år

Dialog med länets kommuner

Bibehåller
eller öka

RUN

Måluppfyllelse

Utveckling

Framgångsfaktor: Mötesplatser för kulturen och det civila samhället
Creative Ebeneser
Region Norrbotten beviljade i maj Kulturföreningen Ebeneser 500 000 kronor i projektmedel för projektet Creative Ebeneser – Mötesplatsen, Inspiration och Kompetens. En befintlig mötesplats ska nyetableras och utvecklas
med fokus på nyskapande, mångfald och jämställdhet. Detta ska ske genom
aktiviteter inom projektets delområden: mötesplatsen, inspiration och kompetens. Målet är att de små och medelstora företagen inom kulturella kreativa näringar (KKN) och delar av informations- och kommunikationsbranschen i regionen ska ha vidgat sin marknad och därmed sin lönsamhet
och möjlighet till tillväxt och överlevnad.
Projektet ska pågå till och med 2022 och är i linje med den regionala utvecklingsstrategins fokusområde hög livskvalitet i attraktiva livsmiljöer samt
den regionala agendan för kulturella och kreativa näringar 2018-2021. Projektet är ett resultat av nära dialoger mellan Region Norrbotten, Luleå kommun, utredare samt Kulturföreningen Ebeneser. Övriga finansiärer är Luleå
kommun, Sparbanken Nord och Längmanska företagarfonden.
Dialoger med fokus på nationella minoriteter och urfolket
samerna
Under våren har ett antal dialogmöten genomförts inom ramen för norrlänsamarbetet Kultur i norr med anledning av det kulturpolitiska positionspapperet och det prioriterade området urfolket samernas kultur. Dialogerna har
förts med det nybildade samiska kulturnätverket Viermie-K och representanter från samiska kulturorganisationer och institutioner. Kultur i norr har efterfrågat inspel från nätverket gällande behov av stöd för att kunna göra
ändamålsenliga insatser.
Ungt Samråd, som har fokus på nationella minoritetsfrågor ur ett ungt perspektiv, genomfördes för första gången i juni.
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Styrmått
Att tillsammans med nationella minoriteter och
urfolket samerna arrangera forum där minoriteters kultur och utveckling
är på dagordningen

Mål
2020
RUN

Måluppfyllelse

Utveckling

Ett forum/år
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Ekonomi
Perspektivet EKONOMI beskriver hur Region Norrbotten hushållar med tillgängliga resurser för att skapa och behålla en god ekonomi som ger rimlig
handlingsfrihet.

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse i
strategiska mål
Strategiska mål

Färg

Framgångsfaktor

God ekonomisk hushållning

Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån

Ökade intäkter

Skapa förutsättningar för ökad befolkning
Mobilisera externt utvecklingskapital
Avgifter på externa uppdrag och konsultativa tjänster

Effektiv verksamhet i paritet med rikssnittet i våra
verksamheter

Effektiva processer

Effektivisera verksamheterna med en kostnadsminskning på ca tio procent

Ekonomiska handlingsplaner genomförs

God ekonomisk hushållning
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet kommer att vara
delvis uppnått. De egna verksamheterna genererar ett överskott. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten som bedrivs som ett kommunalförbund och
sköter kollektivtrafiken för sina medlemmar kommunerna och regionen har
ekonomiska svårigheter på grund av minskat resande och intäkter. Det är
fortfarande oklart hur den statliga pandeminersättningen till kollektivtrafikmyndigheterna ska fördelas. Om pandemin fortsätter bedömer Länstrafiken
att årets underskott kan bli ca 43 miljoner kronor.
Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.
Ökade intäkter
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet kommer vara delvis uppnått. En rad aktiviteter är påbörjade som leder i rätt riktning. Arbetet
med att ta fram EU-program som lägger grunden för mobilisering av externt
kapital har påbörjats. Ett arbete har gjorts för att tydliggöra prissättning för
externa uppdrag kopplat till antikvarisk medverkan, byggnadsvårdsrådgivning och efterfrågan på bilder.
Vid årets slut bedöms målet vara uppnått.
Effektiv verksamhet i paritet med rikssnittet i våra verksamheter
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått.
Arbetet med att identifiera jämförbara regioner pågår. En jämförelse med de
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tre övriga norrlandsregionerna kommer att ske. Verksamheten ingår även i
regionens stora genomlysning.
Vid årets slut bedöms målet uppnått.
Effektivisera verksamheterna med en kostnadsminskning på ca
tio procent
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet kommer att vara
delvis uppnått. De planerade effektiviseringarna följer plan med undantag
för kommunalförbundet Regionala kollektivtrafikmyndigheten som redan innan pandemin hade utmaningar.
Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.

God ekonomisk hushållning
Framgångsfaktor: Verksamheten är anpassad till den aktuella
intäktsnivån
Kulturinstitutionerna
Effekterna av coronapandemin och omställningen med dess anställningsstopp har medfört att kulturinstitutionerna genererar ett överskott per augusti
och helår.
Länstrafiken i Norrbotten
Länstrafikens passagerare minskade kraftigt i våras med cirka 60 procent.
Passagerarantalet har ökat något i augusti och nu är minskningen ca 28 procent. Länstrafiken gör bedömningen att underskottet för 2020 kommer att
uppgå till 43 miljoner kronor. Vidare gör Länstrafiken bedömningen att ca
10 miljoner kronor av den nationella kompensationen kan tillfalla Länstrafiken. Utifrån det bedöms regionens andel av underskottet uppgå till ca 28
miljoner kronor.
Norrtåg
Även tågtrafiken har ett minskat passagerarantal. Avtalet mellan Norrtåg och
tågoperatören Vy är en tjänstekoncession. Det innebär att tågoperatören äger
alla intäkter för tågtrafiken. Den statliga kompensationen ska även gälla för
tåg. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten kommer ansöka om ersättning
för Vys räkning för minskade biljettintäkter.
Styrmått
Alla verksamheter bedriver verksamhet inom budget

Mål
2020
RUN

Måluppfyllelse

Utveckling

0
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Ökade intäkter
Framgångsfaktor: Skapa förutsättningar för ökad befolkning
Världsarvet Struve
Under perioden har en satsning skett på att tillgängliggöra världsarvet Struve
på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Ett attraktivt, pedagogiskt, kulturellt och
turistiskt besöksmål har utvecklats tillsammans med flera grupper. Unescos
världsarv är en regional styrka såväl i civilsamhället som i näringslivet. Projektet producerar förutom olika rapporter och workshops ett set med produkt- och tjänsteidéer för fri användning, där man tagit hänsyn till gränsöverskridande, lokala och regionala aspekter. De digitala kunskapspaketen
kan laddas ner i aktörernas egna hemsidor i olika språk och delar kommer
även att översattas till samiska. Miljöbilder som är tagna med hjälp av 360gradersmetoden kan man se med sin mobil och museer kan nyttja teknologin, även med hjälp av bland annat virtuella glasögon.
Långsiktigt kommer satsningen att bygga upp och utveckla ett kulturturistiskt besöksmål som omfattar flera länder och bidrar till områdets attraktionskraft och ett intresse från övriga världen. Barnens och de ungas intresse och
kunskaper om internationella sammanhang, genom lokalkännedom och
historia, ökar förståelsen om omvärlden. Skolorna kan bli inspirerade med
frågor kring världsarv och Unescos roll och till och med bli så kallad Unescoskolor.
Styrmått
Antal projekt som inriktar
sig mot attraktiva livsmiljöer ska öka

Mål
2020
RUN

Måluppfyllelse

Utveckling

Öka

Framgångsfaktor: Mobilisera externt utvecklingskapital
Skrivarbetet för nya EU-program påbörjat
Arbetet med att skriva fram de nya EU-programmen har fortsatt med oförminskad styrka under perioden. Ett utkast på program finns färdigt avseende
Regionalfonden som ska spridas för att fånga upp synpunkter på prioriteringar och skrivningar. Regionalfondsprogrammet innehåller förslag på insatser inom innovationer och företagande, klimat och energi och infrastruktur.
Region Norrbotten har även blivit utsedd som koordinator för framtagande
av Interregprogrammet för Sverige, men även för hela programgeografin i
norra Norge, norra Finland och norra Sverige, tillsammans med Finska
Lappland.
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För övriga EU-program som ESF+, Kolarctic och JTF (Just Transitions
Fund) har Region Norrbotten ännu inte fått något uppdrag/erbjudande om att
skriva fram nya program.
Styrmått

Mål
2020

Aktivitet: StrukturfondsRUN
program för Europeiska
regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska
socialfonden (ESF) och
Europeiskt territoriellt
samarbete (Interreg) skrivs

Måluppfyllelse

Utveckling

Programmen är
skrivna

Framgångsfaktor: Avgifter på externa uppdrag och konsultativa
tjänster
Stöd och avgifter inom kulturmiljöområdet på Norrbottens
museum
Norrbottens museum tog i början av året fram ett handläggarstöd och införde
avgifter för externa uppdrag inom antikvarisk medverkan, byggnadsvårdsrådgivning och efterfrågan på bilder som implementerats i det dagliga arbetet. Dialog pågår med Luleå kommun gällande handläggarstödet för kulturmiljövärden kopplat till översiktsplan och detaljplaner. Ett samarbete har
inletts med Länsstyrelsen i Norrbotten för att genomföra fördjupningsutbildningar riktat till framför allt bygglovs- och planhandläggare i Norrbottens
mindre kommuner. Utbildningarna ska röra hur man bör hantera kulturmiljövärden kopplat till plan- och bygglagen (PBL).
Styrmått
Aktivitet: Översyn av externa uppdrag och framtagning av riktlinje för
avgifter för Norrbottens
museums externa uppdrag
och konsultativa tjänster

Mål
2020
RUN

Måluppfyllelse

Utveckling

Riktlinjer
framtagna och
avgifter
införda

Effektiv verksamhet i paritet med rikssnittet i våra
verksamheter
Framgångsfaktor: Effektiva processer
Benchmarking
Ett arbete har påbörjats med att hitta lämpliga regioner att jämföra sig med.
Initialt kommer databasen Kolada, som ger kommuner och regioner stöd för
analyser och jämförelser, att användas. Systemet förvaltas och utvecklas av
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rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Regionen kommer även
att jämföra sin verksamhet med de övriga norrlandsregionerna avseende regional utveckling.
Styrmått

Mål
2020

Aktivitet: Identifiera lämp- RUN
lig region för jämförelse/benchmarking

Måluppfyllelse

Utveckling

Jämförbar
region
identifierad

Effektivisera verksamheterna med en
kostnadsminskning på ca tio procent
Framgångsfaktor: Ekonomiska handlingsplaner genomförs
Ekonomisk uppföljning
Nämndens verksamheter följs upp kontinuerligt. Vid negativ avvikelse från
verksamheternas planerade budget sker diskussioner med ansvarig chef om
vilka förändringar som är nödvändiga att vidtas för att underskott inte ska
uppstå.
Efter åtta månader har nämnden ett positivt utfall. Prognosen för kulturinstitutionerna bedöms ge ett positivt resultat för helåret. Länstrafiken bedömer att de kommer generera ett underskott vid årets slut. Den statliga ersättningarna kommer bara täcka en del av underskottet.
Styrmått
Aktivitet: Löpande uppföljning av avdelningens
ekonomi

Mål
2020
RUN

Måluppfyllelse

Utveckling

Hålla budget
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Ekonomisk redovisning
(Mnkr)

Utfall
202008

Budget
202008

Avvikelse
202008

Årsprognos

Årsbudget

Avvikelse
årsprognos

Verksamhetens intäkter

259

253

+6

396

382

14

Varav regionbidrag

208

208

0

312

312

0

Varav koffertmedel

32

32

0

48

47

+1

Varav övriga intäkter

19

13

+6

36

23

+13

-248

-250

+2

-415

-381

-34

-34

-35

+1

-51

-55

+4

Varav lämnade bidrag

-184

-181

-3

-311

-272

-39

Varav övriga kostnader

-30

-34

+4

-53

-54

+1

Resultat före avskrivningar

11

3

8

-19

1

-20

Avskrivningar

-1

-1

0

-1

-1

0

Resultat

10

2

8

-20

0

-20

Verksamhetens kostnader
Varav personalkostnader

Avvikelse mot budget på verksamhetsnivå
(Tkr)

2020-08

Årsprognos

Norrbottensmusiken

3 261

2 859

Norrbottens museum

2 593

2 645

Regionbiblioteket

888

700

Kulturbidrag

145

280

1 110

1 370

0

-28 000

-66

-101

7 931

-20 247

Kulturfrämjande verksamhet
Infrastruktur/kollektivtrafik
Näringslivsutveckling
SUMMA

Resultat per augusti
Regionala utvecklingsnämndens resultat per augusti visar på ett överskott
om 8 miljoner kronor. Överskottet är kopplat till kulturinstitutionerna. Från
mitten av mars till och med augusti har Norrbottensmusiken ställt in eller
flyttat fram 20 turnéer. Den lägre produktionstakten har medfört minskade
kostnader i form av gager, resor, hotell med mera. Viss omställning har skett
till digitala kanaler. Den publika delen vid Norrbottens museum har haft
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stängt drygt tre månader under våren vilket genererar ett överskott i verksamheten. Överskottet vid Regionbiblioteket, Norrbotten museum och Kulturfrämjande verksamhet beror till största delen på vakanser i verksamheterna.
Årsprognos
Aprilprognosens bedömning var att höstens produktioner vid Norrbottensmusiken skulle fortlöpa enligt plan. För augustiprognosen är bedömningen
att verksamheten kommer ligga på samma nivå som innan sommaren. Detta
gör att årsprognosen per augusti bedöms generera ett högre överskott än bedömningen per april.
Länstrafiken gör bedömningen att underskottet för 2020 kommer att uppgå
till 43 miljoner kronor. Vidare gör Länstrafiken bedömningen att ca 10 miljoner kronor av den nationella kompensationen kan tillfalla Länstrafiken. Utifrån det bedöms regionens andel av underskottet uppgå till ca 28 miljoner
kronor.
Anslag 1:1 Regionalt tillväxtarbete
För 2020 uppgår Norrbottens länsanslag till 135,4 miljoner kronor, vilket är
högsta tilldelningen av samtliga län. Region Norrbottens andel utgör 96 procent, 130,6 miljoner kronor.
Årets budget för nya beslut uppgår till 162 miljoner kronor. Budgeten fastställdes av regionala utvecklingsnämnden i januari 2020 och regleras av tilldelat länsanslag och bemyndiganderam som framgår av regeringsbeslutet för
budgetåret 2020.
Söktrycket på projektmedlen har ökat kraftigt i slutet av perioden på grund
av pandemin. Även företagsstöd upplever en ökad efterfrågan under senare
delen av perioden. Fram till augusti har regionen betalat ut 93 miljoner kronor.
Åtgärd (mnkr)

Årsbudget

Regionalt företagsstöd inkl kommersiell service
Projektverksamhet
Uppföljning och utvärdering
SUMMA

70

Fattade beslut tom
2020-08
53

Utbetalt
tom
2020-08
43,5

90
2
162

96,5
0,9
150,4

49,7
0,0
93,2

GÄLLER FÖR VERKSAMHET
Avdelningen för regional utveckling

DOKUMENT-ID
ARBGRP755-1764494651-503

VERSION
0.14

PUBLICERINGS DATUM

ANSVARIG

UPPRÄTTAD AV

[Publiceringsdatum Quickpart]

Anna Lindberg

Lena Lövgren

Sida 40 (41)

Uppföljning av ägardirektiv
Första halvåret 2020
BD-Pop
Musikindustrin är hårt drabbad av coronapandemin. Näring kring artister,
exempelvis tjänster kring ljud och ljus samt arrangörer, har drabbats hårt då
många drivs som enskilda firmor. Resultatet av den sociala distansering som
blev nödvändig under våren har resulterat i att BD Pop börjat undersöka
möjligheten till ett innovationsprojekt där teknik och kreativa processer
möts, BD Songwriters Digital. Bolaget samarbetar med Filmpool Nord via
ett gemensamt projekt för musikvideoproduktion som startat under våren
2018. Projektet har sin bas i Boden i anslutning till Filmpool Nords studio.
Energikontor norr
Bolaget stöttar offentliga verksamheter och privata företag kring hållbar utveckling inom klimat och energiområdet. Bolaget samverkar i ett projekt
med Kaunis Iron och deras transporter: att hitta en hållbar lösning av tunga
transporter, en del i fossilfri gruvdrift till 2025. Arbetet fortgår med att stötta
kommunerna i deras hållbarhetsarbete, strategisk miljö och klimatarbete. I
projektet Konkurrenskraft 2030 stöttar bolaget tillsammans med samverkanspartners hållbarhet hos företag utifrån flera aspekter. Corona har påverkat verksamhet och arbetet genomförs digitalt där det fungerar.
Filmpool Nord
Även filmbranschen har drabbats hårt av coronapandemin. Produktionsbolagen har stått utanför coronastöden. Två stora produktioner är framskjutna till
2021. LasseMajas Detektivbyrå genomförs, en stor del av personalen är från
Norrbotten och det är mycket studioinspelning. Det har inte varit möjligt att
genomföra evenemang eller besök och många möten har genomförts digitalt.
Bolaget har haft den första digitala premiärvisningen någonsin där norrbottningar erbjöds att se tre kortfilmer i hemmet.
Investeringar i Norrbotten
Norrbotten har en stor fördel utifrån fokus på hållbar utveckling, bland annat
hållbar energi. Demo och test är ett annat attraktivt område, med Demo
North Summit där kunder berättar varför Norrbotten blir valda. Rymd, landbaserat fiske och vätgas är andra intressanta områden för investeringar. Det
finns även en stor efterfrågan efter ett hållbart sätt att producera vätgas. Coronapandemin har inte varit av avgörande betydelse för verksamheten men
kan ställa till problem. Inga beslutsmöten genomförs då de behöver ske fysiskt på plats.
IT Norrbotten
Coronapandemin har ökat behov på uppkoppling. Bolaget har varit engagerat för att upprätthålla en god funktion på bredbandsnäten och allt har fungerat i näten. Hela branschen arbetar i samverkan för att klara behoven, som
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kan förändras framöver. Bolaget tillhandahåller en resurs som regional bredbandskoordinator och har en bra dialog med regionens digitaliseringskoordinator.
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