ÄRENDE TILL

SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen

2020-04-01

Sida 1 (2)

Årsrapport 2019 regionala
utvecklingsnämnden
Dnr 00368-2020

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att översända regionala utvecklingsnämndens årsrapport över verksamhetsåret 2019 till regionfullmäktige.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionala utvecklingsnämndens verksamhet under år 2019 har bidragit till
uppfyllandet av de mål som regionfullmäktige beslutat om i den strategiska
planen.

Sammanfattning
Regionala utvecklingsnämnden har under 2019 helt uppnått tre av nio strategiska mål medan 5 har uppnåtts delvis och ett inte alls. Nämnden genererar
ett överskott på ca 13 miljoner kronor.

Ärendet
Regionala utvecklingsnämnden har vid sammanträdena den 25 februari och
den 24 mars godkänt nämndens årsrapport för 2019 och översänt den till
regionfullmäktige.
Regionala utvecklingsnämndens första år har varit händelserikt. Den regionala utvecklingsstrategin för Norrbotten 2030 utgör tillsammans med kulturplan för Norrbotten 2018-2021 och länstransportplanen grunden för regionens utvecklingsarbete.
Den samlade bedömningen av de strategiska målen som regionala utvecklingsnämnden arbetar med visar att tre av de nio strategiska målen helt har
uppnåtts, fem har delvis uppnåtts samt att ett inte är uppnått.
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Ekonomiskt årsresultat
Regionala utvecklingsnämndens genererar ett överskott om 13 miljoner kronor. Orsaken till överskottet beror främst på en reservering av en fordran på
11,4 miljoner kronor mot Regionala kollektivtrafikmyndigheten som är
kopplat till att Norrtåg inte nyttjat hela sitt driftsbidrag från Region Norrbotten.
I resultatet ingår Länstrafikens bedömda underskott om 8 miljoner kronor.
Underskottet beror till största delen på minskade biljettintäkter. Då det inte
är klarlagt hur Bussgods resultat ska omhändertas ingår inte Bussgods eventuella underskott av driften eller avvecklingskostnader för bussbolaget i
nämndens resultat.
Verksamhetsområde kultur gör ett överskott på 4,7 miljoner kronor. Överskottet beror bland annat på ökade intäkter vid Norrbottens museum.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Årsrapport 2019 regionala utvecklingsnämnden
Protokollsutdrag skickas till:
Regionfullmäktige
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