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§ 20

Val av protokolljusterare
Mattias Karlsson (M) utses till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
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§ 21

Fastställande av slutlig
föredragningslista
Föredragningslistan fastställs.
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§ 22

BD Pop AB
Regionutvecklingsutskottets beslut
Regionutvecklingsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
BD Pop AB är ett utvecklingsbolag för populärmusik som ägs av Region
Norrbotten tillsammans med åtta av länets fjorton kommuner. Verksamheten
startade i mitten av 2011 och har sedan dess arbetat med att stötta och stärka
den regionala musikbranschen och dess olika aktörer.
Bolagets vd, Per Soini, informerar utskottet om verksamhetens betydelse för
regionens attraktionskraft bland musikskapare. Arbetet som bedrivs inom
BD Pop har relevans för såväl den kulturella som den ekonomiska utvecklingen i regionen. BD Pop har medverkat till att ca 100 nya företag sett dagens ljus och bidragit till att lika många människor kan få sin dagliga försörjning från musiken. Bolaget bistår bl a med inspelningsstudio, digitala
musikpubliceringar och professionell utveckling för regionens musikaliska
talanger.
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§ 23

Ansökan om Projektstöd - Om att lyfta
fram länets undangömda förhistoria för
länets befolkning
Dnr 00631-2018

Regionutvecklingsutskottets beslut
Regionutvecklingsutskottet beslutar att
1. Projektet Länets undangömda förhistoria avslås.

Yttrande till beslutsförslaget
Huvuddelen av de ansökta medlen avser prospektering av mark i Vivungi,
och en mindre del söks för publikt/pedagogiskt arbete. Prospektering av
mark ligger utanför kulturenhetens verksamhet och kan därför inte beviljas
projektstöd. Forskningsförmedling ryms inom ramen för Norrbottens museums uppdrag och därför beviljas inte ytterligare medel för det.

Sammanfattning
Luleå tekniska universitet söker medel för fortsatt forskning om den förhistorisk järn-och stålframställning i Norrbottens län. Projektet vill möjliggöra
ytterligare utgrävning och sökandet efter en smidesplats i Vivungi samt analysering av fynd för att avtäcka mer av regionens historia. Projektet syftar
också till att förmedla resultaten genom publik-och pedagogisk verksamhet.

Ärendet
Norrbottens museum genomförde mellan 2006-2010 undersökningar i Norrbottens kustland, där fynden från undersökningarna visade på högt metallurgiskt kunnande i ett tidigt skede av järnhanteringen. År 2012 inleddes ett
samarbete mellan LTU, Norrbottens museum och Sveriges ledande arkeometallurg för att forska vidare på fynden. Genom medel till projektet ”Järn i
fångstmiljö” från Berit Wallenbergs stiftelse och från Vetenskapsrådet möjliggjordes fler utgrävningar i Vivungi. Vid utgrävningen år 2017 återfanns
fler indikatorer på järnhantering och lång boplatskontinuitet, samt tecken på
en smidesplats. Under 2017 skedde forskningsförmedling genom aktiviteter
vid utgrävningen, samarbete med skolor i Kiruna kommun och via utställning på Norrbottens museum. Undersökningarna och efterarbete skedde
mellan maj-november 2017. Nu ansöks om medel för fortsatt utgrävning i
Vivungi år 2018.
Genomförande
Projektet ansöker om medel för dels fortsatt utgrävning i Vivungi för att
forskning inom järnframställning och järnhantering, och dels för förmedling
av forskningsresultaten. Under augusti och september 2018 sker en prospektering av en extern aktör i området kring Vivungi på omkring 50 000 kvm.
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Arkeolog vid Norrbottens museum, en professor i teknikhistoria vid LTU
och Sveriges ledande arkeometallurg kommer genomföra fältarbete parallellt
med och efter prospekteringarna. Tidsperioden för detta är augusti-oktober
2018. Den publika verksamheten med att förmedla resultaten sker genom
visningar vid undersökningsplatsen och workshops i skolor i Kiruna kommun. Senare ska det också ske genom att lärarhandledningsmaterial och en
större vandringsutställning som är planerad till år 2021.
Finansiering
Totalt ansöker projektet om 580 000 kronor. Ansökan gäller dels 400 000
kronor för prospektering i Vivungi av en extern aktör, dels medel på 150 000
kronor för publik/pedagogisk verksamhet via Norrbottens museum samt
30 000 kronor för kommunikationsmaterial.
Finansiär

Summa

Region Norrbotten

580 000 kr

Egen insats LTU – Genom medel från Vetenskapsrådet, Berit
Wallenbergs stiftelse och Norrbottens museum

605 828 kr

Summa

1 260 282 kr

Förväntade resultat av projektet
Genom projektet kan mer information om den förhistoriska kulturmiljön,
som tidigare varit okänd, avtäckas och förmedlas. De tidigare fynden omkullkastar en tidigare nationell och kolonial uppfattning om nordligaste Sverige som en eftersläpande stenålderskultur där bruk av järn är en sen företeelse. Länets befolkning ska få ta del av sin förhistoria, särskilt mot bakgrund
av att metallframställning och malmutveckling är starkt knutet till Norrbottens läns befolkning idag. Historian kan verka som ett redskap för att förstå
samtiden och verka för framtiden.
Den publika verksamheten ger berörda möjlighet att ta del av den undangömda förhistorian. I förlängningen kommer projektet kunna komma till
användning i hela länet genom lärarhandledning och en vandringsutställning.
Forskningsresultaten kommer även att presenteras till det internationella
forskarsamhället genom artiklar och tidskrifter.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 24

Ansökan om Projektstöd - Leken Lär
Dnr 00560-2018

Regionutvecklingsutskottets beslut
Regionutvecklingsutskottet beslutar att
1. Medfinansiering av projektet ”Leken lär” avslås.

Yttrande till beslutsförslaget
Projektet saknar medfinansiering. De kommunala stöden avser Kiruna kommuns, Pajala kommuns och Luleå kommuns inköp av skolföreställningen
”Leken lär/Lets kringelikrok Olli rinkisellä” och är därför endast sekundärt
kopplad till projektet. Eftersom extern medfinansiering är ett krav för beviljande föreslås att ansökan avslås.

Sammanfattning
Projektet ”Leken lär” vill genom ringlekar öka barns sociala kompetens,
samt stärka koordination och rörelse. Projektägaren vill utveckla säljmaterial
i form av rörlig bild, skapa metodhäfte för lärarhandledning vid fortbildningsinsatser och vara en återkommande verksamhet i skolan.

Ärendet
Genomförande
”Leken lär” är ett projekt som levandegör den traditionella lektraditionen
och stärker barns koordination och sociala kompetens genom musikaliska
ringlekar. Projektet genomförs inom förskole- och skolverksamhet av en
manlig musiker med företagsbas i Pajala och en manlig ringlekledare med
företagsbas i Götene. En turnerande del av projektet genomfördes i Norrbottensmusikens regi under hösten 2017 i nio Norrbottniska kommuner under
produktionsnamnet ”Lets kringelikrok Olla rinkisellä”. Produktionen genomförs växelvis på meänkieli och svenska.
Tre kommuner: Kiruna, Pajala, Luleå, har valt att köpa in produktionen i en
vecka per kommun under våren 2018. Arvodet för dessa tre produktionsveckor räknar projektägaren in som kommunal medfinansiering.
Projektägaren vill nu utveckla befintligt säljmaterial i form av dokumenterande instruktionsfilm. Ett kompletterande metodhäfte ska framställas. Metodhäftet och filmen/filmerna ska både användas som säljmaterial och som
lärarhandledning och utbildnings- fortbildningsmaterial.
Projektägaren ser detta som en förstudie att hitta kontakter för att komma ut i
samhället. Samtal har förts med bl.a. folkdansringen och Leos lekland. Men
inga samarbeten är klara. En projektidé är att Folkdansringen blir projektägare och avsändare samt att Folkdansringen genom projektet ”Leken Lär”
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lyfter fram kärnan i sin verksamhetsidé att värna om traditioner, generationssamverkan, kunskapsöverföring och möten/integration över kultur– och nationsgränser.
Målet är att göra detta till en återkommande verksamhet i skolan, få in dans
och lekar i människors vardag och liv, att motverka utanförskap och att
skapa naturliga sätt att umgås med varandra.
Projektägaren hänvisar till webbsida: www.letskringelikrok.se

Finansiering
Accordijan Music söker medfinansiering från Region Norrbotten med
500 000 kronor. Projektets totala budget är 630 000 kronor. Projekttiden
löper från 1 maj 2018 till 30 juni 2018.
Finansiärer

Sökt belopp

Region Norrbotten

500 000 kr

Kommunala stöd*

100 000 kr*

Egen finansiering

30 000 kr

Total finansiering

630 000 kr

*De kommunala stöden avser Kiruna kommun, Pajala kommun och Luleå kommuns inköp av
skolföreställningen ”Leken lär/Lets kringelikrok Olli rinkisellä” och är därför endast sekundärt kopplad till projektet.

Förväntade resultat av projektet
Projektet vill uppnå glada barn som fungerar i samhället oavsett kön.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 25

Medfinansiering av Rural ICT Testbed #fulltäckning
Dnr 01400-2018

Regionutvecklingsutskottets beslut
Regionalutvecklingsutskottet beslutar att:
1. Projektet Rural ICT Testbed - #fulltäckning beviljas 1 360 tkr i medfinansiering, under förutsättning att övriga finansiärer bidrar så att förväntade resultat kan uppnås.
2. Medlen anvisas ur 1:1 anslaget med 1 000 tkr och 360 tkr från regionens
bredbandsuppdrag.
3. Region Norrbottens riktlinjer för bidrag ska följas.

Yttrande till beslutsförslaget
Projektet svarar mot den Regionala utvecklingsstrategin (RUS). För att möta
dagens och framtidens behov av mobil täckning samt nå regeringens och
Region Norrbottens mål att: År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila
mobila tjänster av god kvalitet. Projektet skapar också goda förutsättningar
att genom full täckning och uppkoppling mot internet skapa välfärdstjänster
för länets medborgare.

Sammanfattning
I en bred uppslutning mellan 13 olika aktörer har projektet #fulltäckning
initierats i syfte att skapa attraktiva och konkurrenskraftiga landsbygder med
full täckning och uppkoppling mot internet. Projektet ska genom att testa nya
tekniska lösningar fokusera på att lösa tre stycken utmaningar man kan se på
landsbygden. Dessa utmaningar är att erbjuda 100 Mbit/s till länets befolkning till rimlig kostnad, bofasta och turister ska ha mobiltäckning där de
normalt befinner sig samt att företag och andra näringar inte ska hämmas av
brist på kommunikation.

Ärendet
Projektet Rural ICT Testbed - # fulltäckning kommer i hög grad att hålla
kontakt med andra framväxande initiativ globalt med insikt om att varje
region normalt har olika utmaningar och möjligheter. I projektet finns många
parter som levererar lösningar och som är verksamma på en global marknad
och är väl positionerade för detta arbete.
Projektet fulltäckning fokuserar på att testa nya tekniska lösningar som gör
att en större geografi nås och ger länets medborgare en bättre mobiluppkoppling. Projektet ska även fungera som katalysator och samordningsplattform
för insatser av projektpartners och andra som sker utanför projektet. Liksom
NMT var en satsning för att ge mobilkommunikation överallt, som ledde till
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enorma exportframgångar för bl a Sverige och Finland, kan vi nu återigen
dra nytta av att först lösa problemen i Norden.
Projektet ska fokusera på att lösa tre stycken utmaningar man kan se på
landsbygden.
1) Innanförskap: även landsbygder ska ha 100 Mbit/s, vilket vi kan
åstadkomma till låg kostnad med rätt teknik
2) Säkerhet: människors behov är de samma om de bor i en by eller en
stad, bofasta och turister ska ha mobiltäckning där man normalt befinner sig.
3) Värdeökning: turism, jord- och skogsbruk, kraft, gruvor och andra
näringar ska inte hämmas av brist på kommunikation.
Genomförande
Inom samarbetet som sträcker sig över många näringar och samhällsintressen och en genomförandeplan som sträcker sig så långt som tio år ska utmaningarna lösas med fyra arbetspaket:
1) En omfattande analys av samhällsbehoven.
2) En virtuell operatörslösning baserad på både samhällsintresse och
vinst för områden dit marknaden inte når.
3) Ett lokalt demonstrator-system med ny teknik.
4) Ett politiskt påverkansarbete
Finansiering
Sammanslutningen #fulltäckning söker medfinansiering från Region Norrbotten med 1 000 tkr från 1:1 anslaget och 360 tkr från regionens bredbandsuppdrag. Projektets totala budget är 17 941 072 kr och projekttiden är 1 maj
2018 till 30 april 2020.
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Vinnova
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Region Norrbotten,
bredbandskoordinator

360 000 kr

Västerbottens Läns Landsting

500 000 kr
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Även Akademi Norr deltar i projektet, dock inte som finansiär.

Förväntade resultat av projektet
Projektet #Fulltäckning förväntas ge följande effekter på lite längre sikt.
1) En ny långsiktig struktur för landsbygdskommunikation som är
känd, accepterad och etablerad.
2) Ger förutsättningen till en nationell uppkoppling på 100 Mbit/s vilket är uttalade mål både i Sverige och EU.
3) Nya "blå-ljus"-tjänster ger ökad säkerhetsupplevelse för medborgare
och besökare.
4) Företag på landsbygder upplever ökade konkurrensfördelar. Det nya
nätverket markerar slutet på trenden med ökade rekryteringsproblem
för företagen. Digitaliserad administration, såsom betalningstjänster,
bokningar mm blir tillgängliga på platser där de inte fanns tidigare.
5) Nya tjänster för landsbygder: e-hälsa (sjukvård), e-omsorg (socialvård, äldre, handikappade osv), offentliga och kommersiella tjänster,
autonoma bilar och transporter bidrar till attraktiva landsbygder.
Hälso- och sjukvården lanserar nya distansöverbryggande teknologier och blir tidiga användare av tekniken.
6) Innovativa lösningar når utländska marknader. Svenska nätverksleverantörer marknadsför nya nätverkslösningar på nya marknader i
utvecklingsländer och landsbygder i världen.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 26

Medfinansiering av projekt Luleå
science Park
Dnr 01347-2018

Regionutvecklingsutskottets beslut
Regionutvecklingsutskottet beslutar att
1. Projektet Byggande av en stark innovativ miljö med bas i Luleå Science
Park beviljas 3 900 000 kr i medfinansiering, under förutsättning att övriga finansiärer bidrar så att förväntade resultat kan uppnås.
2. Medlen anvisas ur 1:1 anslaget med 3 900 000 kr.
3. Region Norrbottens riktlinjer för bidrag ska följas.
4. Region Norrbotten avsätter totalt 3 600 000 kr av 1:1 medlen, dvs
1 200 000 kr årligen under projektperioden 2018-2020, där Luleå Science Park AB kan söka projektmedel för utveckling av den regionala innovationsmiljön.

Yttrande till beslutsförslaget
Projektet ligger i linje med den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och
innebär att stärka miljön i Luleå Science Park. Enligt Norrbottens Innovationsstrategi (NIS) är en innovativ miljö i närheten av universitet en grundläggande faktor för att skapa nya innovationer som i sin tur leder till nya
företag eller tillväxt i regionens befintliga företag.
Att stärka Luleå Science Park till att gå mot mer regionala åtaganden och
arbeta mer strategiskt och för att åstadkomma en attraktivare miljö och fler
nya etableringar är viktigt för att stimulera näringslivets konkurrenskraft och
därmed tillväxt i Norrbotten. Detta kan bidra till en hållbar utveckling både
ur ett lokalt och globalt perspektiv.

Sammanfattning
Projektet innebär att Luleå Science Park ska stärkas upp på identifierade
bristområden för att bli en än attraktivare miljö för kunskapsintensiva företag
att verka och etablera sig i. Projektet ska fokusera mer på universitetet och
dess internationella kopplingar samt arbeta mer strategiskt och proaktivt med
attraktivitet, kluster, testbäddar, utvecklingsprojekt och ”soft landing” för
etableringar.

Ärendet
Syftet med projektet är att skapa en innovativ miljö som genomsyras av
samverkan mellan universitet/forskningsinstitut, näringsliv, myndigheter och
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det omgivande samhället. Där innovatörer, entreprenörer, forskare, affärsutvecklare etc. träffas och kompetensutvecklas och inspireras. Målet är att fler
företag kommer till Norrbotten, att företagen i parken kommer att växa och
få effekt på flera delar av näringslivet i Norrbotten.
Luleå Science Park etablerades 1987 med en ambition att fungera som en
utvecklingsmiljö för hela regionen. De resurser som har funnits för Luleå
Näringsliv AB, som idag driver parken operativt, har varit begränsade och
tillväxten har de senaste åren varit lägre än jämförbara parker i Sverige.
Många högteknologiska företag har flyttat ut de senaste åren och få nya har
kommit till. Ett arbete har genomförts med att identifiera bristerna i parken
och ta reda på hur viktiga aktörer ser på Luleå science park. Arbetet visade
att aktörerna var ense om att parken är viktig ur ett såväl lokalt som regionalt
perspektiv, samt att det är viktigt att finna en bredare intressent/ägarkrets och
därmed förstärka resurserna för att driva parken på ett mer framgångsrikt
sätt.
Genomförande
Under projekttiden kommer det att bildas ett bolag, Luleå Science Park AB,
som ska driva utvecklingen i parken. Bolaget kommer att fokusera på att ta
fram nya arbetsmetoder för att förbättra service och hitta arbetssätt för att
attrahera nya etableringar. Bolaget kommer också att arbeta med att få ihop
det fysiska området som innefattar Luleå Science Park med Luleå tekniska
universitet, skapa fler mötesplatser för människor som verkar i parken och
arbeta för att fler fastighetsaktörer med intressen i parken. Alla utvecklade
aktiviteter ska ske i nära samarbete med regionens andra parker. Luleå Science Park ska stödja det innovationssystem som finns i parken och vara en
tillväxtaccelerator för de företag som har avslutat inkubatorsperioden. Detta
blir en tydligt avskild del från att uppgiften att attrahera externa etableringar
och se till att en attraktiv miljö utvecklas. I arbetet med etableringar ska ett
extra fokus vara på de testbäddar som finns och planeras i regionen. Testbädd för e-hälsa är ett exempel på ett sådant område.

Finansiering
Totalt söks 7 500 000 kr från Region Norrbotten för dels uppbyggnad av
verksamheten vid Luleå Science Park men också till projekt för utveckling
av verksamheten.
LTU Business är sökande part då bolaget Luleå Science Park inte är bildat
än. Till uppbyggnaden söks 3 900 000 kr. Den totala budgeten för uppbyggnaden av verksamheten är 9 900 000 kr och projekttiden är 2018-2020.
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Finansiär

Sökt belopp

Luleå kommun

1 800 000kr

Luleå tekniska universitet Holding AB

900 000kr

Diös

1 800 000kr

Akademiska Hus

1 500 000kr

Total projektbudget:

9 900 000kr

Under perioden 2018-2020 söks även möjligheten till projektmedel för utveckling av det regionala innovationsstödsystemet med 1 200 000 kr per år
under perioden 2018-2020.
Förväntade resultat av projektet
Förväntade konkreta resultat är fler anställda i Luleå Science Park genom
fler etableringar av företag i parken och fler etableringar av kommersiell
service så som hotell, caféer etc.
Om målet att skapa en innovativ miljö som genomsyras av samverkan mellan universitet/forskningsinstitut, näringsliv, myndigheter och det omgivande
samhället och där innovatörer, entreprenörer, forskare, affärsutvecklare etc.
träffas och kompetensutvecklas och inspireras kommer det att skapas fler
produkter och tjänster. Fler samarbeten kommer till stånd och bland annat
Luleå tekniska universitet får en starkare konkurrensfördel. Det skapas tillväxt i Norrbotten i form av fler arbetstillfällen och fler konkurrenskraftiga
företag i Norrbotten.

Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 27

Regional utvecklingsstrategi
Norrbotten 2030
Dnr 01401-2018

Regionutvecklingsutskottets beslut
Regionutvecklingsutskottet fattar följande beslut:
1. Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 går ut på remiss till länets
aktörer.

Yttrande till beslutsförslaget
En bred dialog har resulterat i ett förslag till en ny regional utvecklingsstrategi, som lägger grunden för regionens arbete med hållbar regional utveckling. Den regionala utvecklingsstrategin har samlat många aktörer som bidrar
till hållbar regional utveckling och lyfter fram prioriterade utvecklingsområden och förslag till åtgärder för hållbar utveckling de närmaste åren.

Sammanfattning
Den regionala utvecklingsstrategin fastställs 2019 av regionfullmäktige och
innehåller mål och långsiktiga prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet.
Den har utarbetats i en bred samverkan med kommuner, länsstyrelse och
andra berörda statliga myndigheter. Även näringslivet och det civila samhällets organisationer i länet har medverkat i framtagningen.
Den regionala utvecklingsstrategin ligger till grund för vilka prioriteringar
som ska göras i besluten om det regionala utvecklingskapitalet till strukturfondsprogram, tillväxtprogram och andra insatser. Den är övergripande;
andra styrande dokument, strategier, program och konkreta handlingsplaner
beaktas och kopplas till den regionala utvecklingsstrategin

Ärendet
Bakgrund
Framtagandet av en ny och omarbetad regional utvecklingsstrategi är en
viktig del av det regionala utvecklingsansvaret som regeringen beslutade att
Region Norrbotten ska ansvara för från och med 2017.
Den nuvarande regionala utvecklingsstrategin fastställdes i slutet av 2011.
Det har gått ett antal år och omvärlden har förändrats på många sätt. Norrbotten ställs inför nya möjligheter och utmaningar som behöver avspeglas i
en förnyad och omarbetad strategi
Strategin ska fastställas av regionfullmäktige 2019 men tas fram i bred samverkan. I uppdraget ingår även att ta fram förslag på hur strategin ska genomföras, följas upp och revideras löpande.
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Den regionala utvecklingsstrategin ska vara en samlad och sektorsövergripande strategi för det regionala tillväxtarbetet i ett eller flera län och innehålla mål och långsiktiga prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet. Strategin ska bidra till sektorsövergripande samverkan mellan aktörer på lokal,
regional, nationell och internationell nivå. Den ska ligga till grund för strukturfondsprogrammen inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning
och inom målet Europeiskt territoriellt samarbete, och beaktas när andra
regionala strategier och program tas fram.
Process för framtagande
Underlaget till den nya regionala utvecklingsstrategin har förankrats löpande
i avdelningens ledningsgrupp, och politiskt i Regionutvecklingsutskottet,
Tillväxtberedningen och Regionalt Forum.
Den regionala utvecklingsstrategin har upprättats utifrån analyser av de särskilda förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet.
Innehållet i den regionala utvecklingsstrategin har genom dialoger och
workshops utarbetas i samverkan med berörda kommuner, länsstyrelse,
andra berörda statliga myndigheter samt akademi, näringslivet och det civila
samhällets organisationer i länet.
En remissversion av regional utvecklingsstrategi 2030 har tagits fram. Strategin ska fastställas av regionfullmäktige i början av 2019. Innan beslutet ska
strategin förankras under 2018 genom en bred remissomgång bland länets
aktörer.

Bilagor:
Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 28

Årsuppföljning 2017
Bredbandskoordinator
Dnr: 00273-2018

Regionutvecklingsutskottets beslut
Regionutvecklingsutskottet föreslår regionstyrelsen att
1. Godkänna 2017 års återrapportering av uppdraget Regional bredbandskoordinator till Näringsdepartementet.

Yttrande till beslutsförslaget
Målet med bredbandsarbetet är att ge länets medborgare och företag full
utbyggnad av bredband till år 2025.
Vid själva övergången var ledstjärnan att tredje man, dvs företag, projektägare och samarbetspartner, skulle påverkas så lite som möjligt. Bedömningen är att övergången kunde ske relativt smärtfritt.

Sammanfattning
Den ökade digitaliseringen av samhället innebär att tillgång till bredbandsinfrastruktur får allt större betydelse. Genom ett aktivt arbete och ett helhetsgrepp på alla nivåer, såväl den nationella som den regionala och lokala nivån, blir det möjligt att nå längre med bredbandsutbyggnaden. Därför beslutade regeringen att införa regionala bredbandskoordinatorer i varje län. Syftet är att öka samordningen och därmed effektivisera arbetet på regional
nivå.
2017 års uppföljning av Bredbandskoordinators (BBK) arbete visar hur arbetet med bredbandsutbyggnaden i länet har fortgått. Bredbandsutbyggnaden
innefattar både fiberbredband och mobilt bredband och 2017 har regionens
digitaliseringsarbete fokuserat på projekt med mobilt bredband och nyttan
med bredband.

Ärendet
1 januari 2017 bildades Region Norrbotten och ett antal funktioner flyttades
från länsstyrelsen till regionen. En sådan funktion var den regionala bredbandskoordinatorn. I uppdraget ingår att årligen återrapportera vad som
gjorts inom uppdraget regional bredbandskoordinator till Näringsdepartementet per sista februari. En rapport är inskickad med tillägget att regionstyrelsen ska godkänna rapporten vid styrelsemötet 2 maj 2018.
Under 2017 har samarbete mellan kommunala IT-chefer, regionen och ITNorrbotten fortsatt att utvecklas. I ett led av det har IT-Norrbotten under
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2017 anställt ny resurs som stöttar kommuner med tekniska frågor i bredbandsutbyggnaden.
I arbetet med bredbandsutbyggnaden i länet har regionen deltagit i två viktiga projekt. Det ena är ”Smarta hållbara byar” och det andra ”Service som
process i regionen”. Bägge projekten syftar till att skapa förutsättningar för
människor och företag att bo och verka var de vill i länet och erbjudas god
servicenivå utifrån realistiska förutsättningar och inom rimliga avstånd.
2017 års bredbansarbete har skett i stor samverkan med länets kommuner,
universitetet och andra aktörer i syfte att nå bred enighet om länets bredbandsutbyggnad men också för att utbyta erfarenheter mellan varandra.

Bilagor:
Återrapportering av uppdraget Regional bredbandskoordinator 2017

Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 29

Återrapportering från Region
Norrbotten, anslag 1:1
Dnr 00858-2018

Regionutvecklingsutskottets beslut
Regionutvecklingsutskottet föreslår regionstyrelsen att
1. Godkänna 2017 års återrapportering av uppdraget som regionalt utvecklingsansvarig till Näringsdepartementet.

Yttrande till beslutsförslaget
Historiskt sett har det regionala tillväxtarbetet i Norrbotten bedrivits i bred
samverkan med länets aktörer. Det goda samarbetet mellan aktörer har ofta
lyfts fram som en av regionens konkurrensfördelar nationellt och internationellt. När Region Norrbotten under året format arbetssätt och samverkansstrukturer har god samverkan och att arbeta brett för Norrbottens utveckling
varit vägledande.
Vid själva övergången var ledstjärnan att tredje man, dvs företag, projektägare och samarbetspartner, skulle påverkas så lite som möjligt. Bedömningen är att övergången kunde ske relativt smärtfritt med något längre handläggningstider under första månaden för att sedan vara på samma nivå som
tidigare.

Sammanfattning
Region Norrbotten har som regionalt utvecklingsansvarig till uppdrag att
förvalta statliga medel, ofta refererat till 1:1 anslaget. Uppdraget innefattar
också att samordna utvecklingsinsatser i länet och att upprätta en regional
utvecklingsstrategi.
I återrapporten till Näringsdepartementet har region Norrbotten återredovisat
sitt arbete med det regionala utvecklingsuppdraget för året 2017.

Ärendet
Region Norrbotten har sedan 1 januari 2017 det regionala utvecklingsansvaret. I uppdraget ingår att årligen återrapportera vad som gjorts inom uppdaget till Näringsdepartementet per sista februari. En rapport är inskickad med
tillägget att regionstyrelsen ska godkänna rapporten vid styrelsemötet 2 maj
2018.
Det första året som regionalt utvecklingsansvarig har varit intensivt och lärorikt för politiker, tjänstepersoner och övriga organisationen. Det arbete som
tidigare landstinget bedrev inom regional utveckling har vävts samman med
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de nya uppdragen. Bedömningen är att de kompletterar varandra väl och att
Regionen fått en större kraft och bra helhet i det regionala utvecklingsarbetet.
Historiskt sett har det regionala tillväxtarbetet i Norrbotten bedrivits i bred
samverkan med länets aktörer. Det goda samarbetet mellan aktörer har ofta
lyfts fram som en av regionens konkurrensfördelar nationellt och internationellt. När Region Norrbotten under året format arbetssätt och samverkansstrukturer har god samverkan och att arbeta brett för Norrbottens utveckling
varit vägledande.
Vid själva övergången var ledstjärnan att tredje man, dvs företag, projektägare och samarbetspartner, skulle påverkas så lite som möjligt. Bedömningen är att övergången kunde ske relativt smärtfritt med något längre handläggningstider under första månaden för att sedan vara på samma nivå som
tidigare.
Under året har 88 miljoner av det statliga anslaget betalts ut i form av projektstöd och totalt 85 miljoner kronor har beviljats för företagsstöd, varav
cirka hälften av medlen kommer från det statliga anslaget, och den andra
hälften från Eus strukturfonder.
Region Norrbotten har av Näringsdepartementet också ombetts att särskilt
redovisa insatser inom jämställd regional tillväxt, samarbete med länsstyrelsen, lärande och uppföljning, näringslivets digitalisering, stöd till kommersiell service och klimat och miljöarbetet. Dessa finns också redovisade i bilagan.

Bilagor:
Återrapport villkorsbeslut 2017

Protokollsutdrag skickas till:
Regionala utvecklingsdirektör
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§ 30

Norrbottens yttrande över ansökningar
till Europeiska Regionalfonden
Dnr 01350-2018

Regionutvecklingsutskottets beslut
1. Förslag till yttrande godkänns.

Yttrande till beslutsförslaget
De prioriterade projekten överensstämmer med den Regionala utvecklingsstrategin för hållbar utveckling i Norrbotten (RUS) och går i linje med andra
tillämpliga regionala strategier och program.

Sammanfattning
Som regionalt utvecklingsansvarig ska Region Norrbotten, efter samråd med
Strukturfondspartnerskapets ledamöter från Norrbotten, yttra sig över de
projekt som godkänts av Tillväxtverket. Projekten bedöms utifrån hur väl de
överensstämmer med gällande prioriteringar i den regionala utvecklingsstrategin. De högst prioriterade projekten är länsöverskridande och jämställdhetsintegrerade.

Ärendet
Norrbotten ingår tillsammans med Västerbotten i EU:s strukturfondsområde
Övre Norrland för regionala utvecklingsfonden (ERUF). Tillväxtverket förvaltar regionala utvecklingsfonden (ERUF). Det innebär att myndigheten
prövar inkomna ansökningar utifrån regelverk och gör en bedömning om de
uppfyller kriterierna för det uppsatta programmet. Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland som är sammansatt av ledamöter från Norrbotten och
Västerbotten beslutar om medel från ERUF.
Regionalt utvecklingsansvarig aktör i respektive län ska innan strukturfondspartnerskapets beslutsmöte yttra sig över projekten och föreslå en prioriteringsordning utifrån länets prioriteringar som utgår från liggande regionala utvecklingsprogram och andra regionala strategier.
Region Norrbotten ska yttra sig över de projekt inom ERUF som nu ligger
för beslut av strukturfondspartnerskapet 29 maj 2018. Totalt 9 ERUF-projekt
är godkända och fördelade på områdena: Forskning och innovation, Små och
medelstora företags konkurrenskraft samt Främjande av en koldioxidsnål
ekonomi.
Yttrande och förslag på prioritering framgår av beslutsunderlaget där alla nio
projekt föreslås prioriteras. Projekten är placerade i prioriteringsordning där
de projekt som placeras högst inom respektive insatsområde är länsöverskridande och jämställdhetsintegrerade.
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Bilaga:
Norrbottens yttrande över ansökningar till Europeiska Regionalfonden inför
SFP 29 maj.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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