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§ 22

Val av protokolljusterare
Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att utse Lage Hortlund (SD) att
jämte ordföranden justera dagens protokoll.
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§ 23

Fastställande av slutlig
föredragningslista
Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan.
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§ 24

Information: Effekter av Corona/Covid19 på näringsliv, kultur och
samhällsplanering
Ärendet
Anna Lindberg, Kristina Nilsson och Monica Lejon från regionala utvecklingsavdelningen informerar nämnden om virusets påverkan på bl.a. besöksnäring, kultursektor, kollektivtrafik och basindustri i länet.
Nämnden får även ta del av information om de åtgärder som vidtagits och
planerar att vidtas för att minimera den påverkan som virusets utbredning får
på de områden som nämnden ansvarar för.
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§ 25

Delegationsbeslut anmälda till
regionala utvecklingsnämnden 202003-24
Dnr 00042-2020

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna.

Ärendet
Följande delegationsbeslut redovisas:
Avdelningen för regional utveckling
Delegationsbeslut regionala projektstöd, februari 2020
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§ 26

Regionala utvecklingsdirektörens
rapport 2020-03-24
Dnr 00041-2020

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
Regionala utvecklingsdirektörens rapport enligt bilaga.
Bilaga:
Regionala utvecklingsdirektörens rapport 2020-03-24
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§ 27

Kompletterande uppföljning av
regionala utvecklingsnämndens plan
Dnr 00023-2020

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna Årsrapport 2019 Regionala utvecklingsnämnden och översända den till regionfullmäktige.

Ärendet
När årsrapporten behandlades vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 25 februari 2020 fanns ännu inte all data tillgänglig varför nämnden var tvungen att avvakta med att besluta över hela rapporten. Sedan dess
har ärendet kompletterats.
Beslutsunderlag:
Årsrapport 2019 Regionala utvecklingsnämnden
RUN beslut 200225 § 19 Årsrapport regionala utvecklingsnämnden 2019
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
Regionfullmäktige

DOKUMENT-ID
ARBGRP757-2093665656-70, 2.0

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionala utvecklingsnämnden 2020-03-24

Sida 9 (58)

§ 28

Yttrande över remiss Skattereduktion
för boende i vissa glest befolkade
områden
Dnr 00017-2020

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslaget.

Ärendets behandling under sammanträdet
Helena Öhlund (S) och Lennart Thörnlund (S) yrkar att sista meningen i
yttrandet stryks efter ”välfärd och ekonomi” och följande stycken läggs till:
”Att statens förmåga att ge god service åt alla ifrågasätts beror på den fördelningspolitik som nu får sin fulla effekt. Det är ytterst angeläget att våra
statliga bolag behöver ta ett regionalpolitiskt ansvar med närvaro lokalt och
regionalt.
Vi behöver ha ett samhälle som håller ihop och det innebär att all mark och
alla naturresurser tillhör alla medborgare. Därefter fördelas pengarna ut över
landet efter behov och för att skapa jämlikhet. Det kan vara allt ifrån att
bygga infrastruktur till pengar till välfärd i kommunerna.”
Nils-Olov Lindfors (C) och Lage Hortlund (SD) yrkar på det liggande förslaget.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att regionala utvecklingsnämnden bifaller det liggande förslaget.
Reservationer
Helena Öhlund (S) och Lennart Thörnlund (S) reserverar sig till förmån för
det egna förslaget.

Yttrande till beslutsförslaget
Region Norrbotten tillstyrker förslaget att en regional skattereduktion ska
införas men vill betona att förslaget inte är tillräckligt för att säkerställa levande landsbygder vilket är en nödvändighet för Sveriges långsiktiga tillväxt
och utveckling.

Sammanfattning
Förslaget innebär att fysiska personer som den 1 november året före beskattningsåret är folkbokförda i vissa uppräknade kommuner har rätt till en skattereduktion om 1 675 kronor per år att räkna av mot kommunal inkomstskatt.
Fysiska personer som har företag vars resultat de själva beskattas för, t ex
enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag, har också rätt till skatte-
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reduktion under förutsättning att reduktionen uppfyller villkoren för att utgöra ett stöd av mindre betydelse enligt EU:s regelverk om sådant stöd. För
dessa personer införs genom förslaget en skyldighet att i inkomstdeklarationen ange om andra stöd av mindre betydelse har tagits emot under beskattningsåret och de två föregående beskattningsåren. Skyldigheten gäller dock
endast om det stöd som tagits emot överstiger 150 000 kronor. I Norrbottens
län är förslaget att följande kommuner skulle omfattas av regional skattereduktion: Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk,
Kalix, Kiruna, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå.
Förslaget innebär ändringar i lagen (1986:486) om avräkning av utländsk
skatt, inkomstskattelagen (1999:1229) och skatteförfarandelagen
(2011:1244). Skattesänkningen för berörda kommuner ges som en statlig
skattereduktion och påverkar således inte kommunernas skatteintäkter. De
nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 december 2020, men tillämpas från och med det beskattningsår som infaller efter den 31 december
2019.

Ärendet
Regionen tillstyrker förslaget men vill betona att förslaget inte är tillräckligt
för att säkerställa levande landsbygder vilket är en nödvändighet för Sveriges långsiktiga tillväxt och utveckling.
Region Norrbotten anser att om regeringen vill komma tillrätta med den
strukturella problematiken att de kommuner och regioner i Sverige som står
för en stor del av den genererade välfärden i hela landet samtidigt har stora
problem med avfolkning, försämrad välfärd och ekonomi så bör regeringen
överväga införandet av någon form av regional avkastning på uttag av naturresurser.
Beslutsunderlag:
Yttrande över Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 29

Revisionsrapport Regionala
utvecklingsansvaret
Dnr 00750-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att ta med sig revisorernas rekommendationer i nämndens fortsatta utvecklingsarbete.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionala utvecklingsnämnden noterar att revisionen delar bedömningen att
det regionala utvecklingsansvaret bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Inrättandet av en regional utvecklingsnämnd i Region Norrbotten innebar nya
utmaningar efter att tidigare haft all verksamhet, förutom patientnämndens
verksamhet, samlad under regionstyrelsen. Arbete pågår med att formalisera
nämndernas och styrelsens arbete med intern kontroll, planerings- och uppföljningsprocessen samt hur styrelsen fullgör sin uppsiktsplikt för att säkerställa att verksamheterna fortsatt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, inom
samtliga verksamhetsområden. Regionstyrelsen beslutade i sin hantering av
revisionsrapporten att ge regiondirektören i uppdrag att ta fram ett styrdokument som tydliggör roll- och ansvarsfördelningen mellan styrelsen och
övriga nämnden.

Sammanfattning
Revisionens samlade bedömning är att regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden i allt väsentligt bedriver arbetet på ett ändamålsenligt sätt.
Deras bedömning är att den interna kontrollen inom området kan utvecklas.
Tre av fem kontroll är uppnådda men två avseende uppföljning behöver utvecklas och de lämnar ett antal rekommendationer till styrelsen och nämnden.

Ärendet
Utifrån revisionens granskning hur det regionala utvecklingsarbetet bedrivs
och om regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden har en tillräcklig
intern kontroll inom området lämnar revisionen följande rekommendationer,
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Det sker i dagsläget ingen egentlig utvärdering av resultat och effekter.
För att bättre förstå och bedöma de insatser som genomförs och för att
kunna göra förbättrande justeringar lämnas som rekommendation att genomföra utvärderingar med fokus på resultat och mer långsiktiga effekter.
Även regionstyrelsen har fått revisionsrapporten och kommenterar i sitt
ärenden rekommendationen rörande roll- och ansvarsfördelningen mellan
styrelsen och nämnden. Övriga tre punkter berör primärt nämndens arbete
och kommenteras nedan. Styrelsen beslutade i sin hantering av ärendet 202003-04 4 april 2020 att ge regiondirektören i uppdrag att ta fram ett styrdokument som tydliggör roll- och ansvarsfördelningen mellan styrelsen och
övriga nämnden.
Avseende roll- och ansvarsfördelningen mellan regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden när det gäller uppsikten över och ägarstyrningen av
vissa regionägda bolag gör regionala utvecklingsnämnden liksom styrelsen
bedömningen att styrelsens och regionala utvecklingsnämndens reglementen
är tydliga i detta avseende. Regionstyrelsen ansvarar för ägarstyrningsprocessen samt bildande och avveckling av bolag. Regionala utvecklingsnämnden ansvarar därefter för ägardirektiv till de regionala bolagen. I och med
revisionens granskning och bedömning att fördelningen kan tydliggöras
ytterligare kommer dock en översyn att göras i samband med att regionens
ägarstyrning ses över.
För 2019 saknades en fastställd plan för uppföljning, men verksamheten
följdes upp i enlighet med regionens övriga uppföljning dvs tertialuppföljning per april och augusti. För 2020 har regionala utvecklingsnämnden antagit en plan för uppföljning av den regionala utvecklingsnämndens plan. Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens strategiska mål och ekonomi
redovisas i regionala utvecklingsnämndens delårsrapporter och årsrapport.
Uppföljningen sker tre gånger per år, per april, augusti och december. I Region Norrbottens delårsrapporter och årsredovisning redovisas samtliga fem
perspektiv och 16 strategiska mål.
Regionala utvecklingsnämnden arbetar med utvärdering av resultat och effekter men inser att det kan göras ännu mer. Vad det gäller utvärdering av
resultat och effekter så görs det per tertial och på årsbasis. I delårsrapporterna bedöms om målen kommer vara uppnådda vid årets slut och i årsrapporten värderas insatser och mål. Det sker även en årlig återrapportering till
regeringen avseende det regionala tillväxtarbetet. Även den redovisningen
beslutar nämnden om. I den återrapporteringen värderas det genomförda
arbetet. Det som saknats är en uppföljning av insatser och effekter kopplat
till den regionala utvecklingsstrategin. Förklaringen där är att den antogs i
februari 2019 och att en kartläggning av nuläget påbörjats som sedan ska
ligga till grund för årlig uppföljning.
Beslutsunderlag:
Revisionsrapport Regionalt utvecklingsansvar
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Protokollsutdrag skickas till:
Regionens revisorer
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§ 30

Regionala utvecklingsnämndens svar
på uppdragsberedningens rapport 2019
Dnr 00103-2020

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige fatta följande beslut:
1. Regionfullmäktige godkänner regionstyrelsens hantering av uppdragsberedningens verksamhetsrapport för år 2019.
2. Regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att säkerställa att uppdragen genomförs och återrapporteras till fullmäktiges beredningar i samband med återföringsdagen 2021.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen delar uppdragsberedningens slutsatser om vikten av påverkansarbete regionalt, nationellt och europeiskt. Som regionalt utvecklingsansvarig ska regionen skapa förutsättningar för länets näringsliv avseende
kompetensförsörjning, infrastruktur och påverkansfrågor. Styrelsen anser att
regionen arbetar medvetet med frågorna och kommer följa upp det fortsatta
arbetet till uppdragsberedningen.

Sammanfattning
Uppdragsberedningen har lämnat rekommendationer till regionstyrelsen som
basers på en analys av det som framkommit i dialoger med Norrbottens näringsliv. Ärendet är Regionstyrelsens svar på rapporten och den är entydigt
överens med beredningen.

Ärendet
Regionfullmäktige beslutade den 13 februari 2019 att tilldela uppdragsberedningen följande uppdrag:
Uppdragsberedningen ges för år 2019 uppdraget att kartlägga Norrbottens
näringslivs behov av regionalt påverkansarbete på regional, nationell och
internationell nivå. Detta genomförs i dialog med näringsliv, medborgare
och organisationer.
Uppdragsberedningen konstaterar i sin rapport att länets näringsliv ser behov
av påverkansarbete på regional, nationell och internationell nivå och ger
följande rekommendationer:
 Region Norrbotten måste arbeta för mer korrekt bild av Norrbottens
betydelse för Sverige
 Region Norrbotten måste arbeta med att förtydliga för näringslivet om
det regionala utvecklingsansvaret och vilka ingångar det finns för samtal, stöd och påverkan med såväl politiker som tjänstemän
 Region Norrbotten måste arbeta för att kompetens inom bristyrken och
arbetskraft ska finnas i regionen
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Region Norrbotten måste arbeta för att påverka tillståndsprocesser i syfte
att förkorta beslutstider och bidra till bredare tillstånd för exempelvis
gruvor, vindkraft och markanvändning
Region Norrbotten måste arbeta för en god infrastruktur i hela länet och
en samordnad kommunikationsplan
Region Norrbotten måste arbeta för att påverka Europeiska unionen för
en ökad förståelse för hållbart skogsbruk.

Regionstyrelsens beredning av uppdragsberedningens
verksamhetsrapport 2019
Region Norrbotten måste arbeta för mer korrekt bild av Norrbottens
betydelse för Sverige
Uppdragbredningen ser ett behov av att fortsätta arbetet med att synliggöra
Norrbottens betydelse för Sverige och Europa. För att lyckas nå ut med en,
eller flera bilder av Norrbotten, krävs ett idogt arbete. Det handlar om att
formulera fakta om Norrbotten till ett tydligt budskap och identifiera målgrupp och kanaler. Regionen arbetar redan idag på flera sätt med fråga. Dels
genom Europaforum Norra Sverige, internationella nätverk/organisationer,
engagemanget i North Sweden European Office, nationella forum samt
medverkan på Almedalen, Arctic Frontiers och Arctic Talks.
Genom arbetet med Regional förnyelse tas rapporter och analyser fram som
beskriver Norrbottens betydelse för Sverige. Dessa används sedan som underlag för regionens arbete med påverkansfrågor, seminarier med nationell
och regional målgrupp. Att få flera att bära kunskapen är viktigt. Regionala
och lokala politiker, beslutsfattare i länet och tjänstepersoner får ta del av
rapporter och analyser och här kan regionen bidra med att formulera argument, förpacka budskap och tillhandahålla arenor/mötesplatser.

Region Norrbotten måste arbeta med att förtydliga för näringslivet om
det regionala utvecklingsansvaret och vilka ingångar det finns för samtal, stöd och påverkan med såväl politiker som tjänstemän
Som regionalt utvecklingsansvarig arbetar regionen med projekt- och företagsstöd och andra insatser för att utveckla näringslivet i Norrbotten. Här är
det viktigt med goda relationer med kommunerna och det lokala näringslivet.
Regionen besöker varje kommun och planerar att efter genomförda besök se
hur samverkan och insatser till kommunerna kan utvecklas för att stärka det
lokala näringslivet än mer.
Vad det gäller företagsstöd så är målet att varje kommun ska få besök två
gånger per år. Kommunernas näringslivsenheter/näringslivsbolag och företagarorganisationer är viktiga målgrupper då de känner det lokala näringslivet
bäst.
Uppdragsberedningen konstaterar även att det hos näringslivet finns ett behov av mer information om de stöd som finns att söka men också att det
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finns behov av dialog med politiker från regionen. De efterfrågar mötesplatser för samtal med politiker med möjlighet att påverka Region Norrbottens
planer och strategier i syfte att tillsammans verka för ett ännu bättre Norrbotten. Under 2020 kommer ett så kallat näringslivsparlament att genomföras
tillsammans med Handelskammaren Norrbotten. Där kommer en specifik
fråga att diskuteras med olika företag och branscher. Näringslivsparlamentet
ska kompletteras med branschråd som är planerade till hösten 2020.
Under perioden 2017-2019 bokades 167 tillfällen i kommunerna i syfte att
informera och fånga upp företag som har möjlighet till att få investeringsstöd. Totalt träffades ca 763 företag på dessa möten, ca 519 kvinnor och 698
män. Stor andel av de företag som vi träffat söker stöd och kan få stöd. 40
mer allmänna informationsmöten har hållits på begäran av kommunerna.
Förutom direktkontakt med företagen förs dialoger med andra organisationer
i syfta att genomföra erfarenhetsutbyten med bl a Norrbottens handelskammare, Norrlandsfonden, Länsstyrelsen, banker, kontrollanter, Expandera,
landsbygdsbutiker, Swedish Proving Ground Association (SPGA), Skatteverket, Exportsamverkan norr, Finansinvest, Företagarna Kiruna, Boden
Business Park, Swedish Lapland, Hushållningssällskapet, ALMI (även info
lätt svenska), Energikontor norr, Nära mat, Arctic Business Incubator (ABI),
OECD, Sametinget, P4 Norrbotten, Eldrimner.
Region Norrbotten måste arbeta för att kompetens inom bristyrken och
arbetskraft ska finnas i regionen
Uppdragsberedningen konstaterar att regionen behöver jobba med att säkerställa kompetensförsörjningen i länet avseende bristyrken och arbetskraft.
Som regionalt utvecklingsansvarig har regionen uppdrag att jobba med regional kompetensförsörjning. Det sker bland annat genom ett regionalt kompetensförsörjningsråd, en handlingsplan och flera konkreta insatser.
Näringslivet och offentlig sektor har stora behov av att rekrytera men har
svårigheter med att hitta rätt kompetens. Det handlar om att både åtgärda den
akuta bristen av arbetskraft här och nu men också säkerställa att det sker en
omställning så vi står rustade inför framtida krav på kompetens till följd av
ökad digitalisering och automatisering.
Under 2019 har en utökad och utvecklad samverkan mellan kommunernas
vuxenutbildningar kommit till stånd med anledning av det förberedande
arbete vi gjort från Region Norrbottens sida. Regionala kompetensförsörjningsrådet (vägledande forum för regionalt kompetensförsörjningsarbete,
sammankallas av regionen, träffas ca 4 ggr/år) har tillsammans med Regionen tagit fram ett förslag om en organisatorisk förändring av det regionala
kompetensförsörjningsarbetet. Förändringen kommer att innebära en indelning av länet i delregionala noder med en sammanhållande regional styrgrupp. Samtal förs just nu med två potentiella noder vilket lett till att samverkan mellan vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheterna är under
utveckling.
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Under året har även ett förslag om en gemensam webb för länets yrkesutbildningar vuxit fram och utmynnat i en plan för genomförande under 2020.
Syftet är en ökad gemensam marknadsföring och informationsspridning.
Detta går väl i linje med tanken bakom den nya organiseringen, nämligen att
kommunerna samverkar, hjälps åt och ser sig som en enhet.
Samverkan och kapaciteten på Yh-området i Norrbotten har stärkts genom
de utvecklingsprojekt som Region Norrbotten bedriver. Norrbotten är nu
bättre rustade för de kompetensförsörjningsbehov som arbetsgivare ger uttryck för. De utvecklingssatsningar som initierats av Region Norrbotten har
varit givande både för enskilda aktörer och för länets kompetensförsörjning
som helhet.
Samverkan med studie- och yrkesvägledare har stärkts under året genom en
utökad samverkan med länets SYV-nätverk och två genomförda aktiviteter:
en multibranscharena och en konferens med fokus på jämställdhet och studieval. Utöver multibranscharenan har en industridialog genomförts i samverkan med IUC Norr med inbjudna från framförallt arbetsgivare och utbildningsaktörer men även andra organisationer. Tanken är att fortsätta hålla
kontinuerliga branschdialoger för att stärka vårt arbete för branscher och
arbetsgivare och vår förankring i arbetslivets behov. Dialogerna bidrar även
till att förbättra samverkan mellan utbildningsanordnare och branscher. Utöver denna branschsamverkan samarbetar vi även med Teknikcollege och
Vård- och omsorgscollege på olika sätt.
Region Norrbotten måste arbeta för att påverka tillståndsprocesser i
syfte att förkorta beslutstider och bidra till bredare tillstånd för exempelvis gruvor, vindkraft och markanvändning
Uppdragsberedningen konstaterar att ett viktigt påverkansområde nationellt
är tillståndsprocesserna.
Region Norrbotten samarbetar internationellt inom frågor som är strategiskt
viktiga för Norrbotten – vilket betyder att det ska finnas koppling till den
regionala utvecklingsstrategin. Under 2019 fastslog Regionstyrelsen och
Nämnden för regional utveckling 11 nationella och internationella påverkansfrågor. En påverkansfråga är: Tydlig och förutsägbar juridisk tillståndsprocess om mineralprospektering. Bedömningen är att vare sig aktörerna
som berörs är för eller mot att tillstånds beviljas så skapar den långa handläggningstiden en osäkerhet om framtiden för aktörerna. Detta medför att
samtliga inblandade svävar i en lång ovisshet om vad som är möjligt att göra
i det aktuella området vilket i sin tur hämmar Norrbottens utveckling.
Rent konkret så arbetar Region Norrbotten med frågan genom att uppdra
OECD som en del av en analys om gruvregioner i världen, göra en fallstudie
i Norrbotten och Västerbotten. Syftet är att stärka världens regioner och städer som bedriver gruv- och utvinningsindustri genom att uppmuntra dem till
att utbyta kunskap om ledande arbetssätt inom gruv- och utvinningsindustrin
och att utveckla rekommendationer med regionala utvecklingsstrategier.
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Region Norrbotten måste arbeta för en god infrastruktur i hela länet
och en samordnad kommunikationsplan
Uppdragsberedningen konstaterar att regionen behöver arbeta med att skapa
förutsättningar för en god infrastruktur i hela länet. Norrbotniabanan är en
prioriterade satsning sedan många år tillbaka. Planerings- och byggprocesserna är långa och komplexa. För att skynda på processen ingår Region
Norrbotten i Norrbotniabanegruppen som undanröjer regionala och lokala
hinder för banans förverkligande och framför tydliga budskap till regeringen
om att banan behövs redan idag.
Region Norrbotten arbetar också med frågan om ett dubbelspår på Malmbanan samt möjligheten till öst-västliga transporter till Finland och vidare österut. Inför år 2021 planeras för ny persontågtrafik på sträckan Luleå- Haparanda. Region Norrbotten för även dialog med Finland om en anslutning till
Uleåborg.
Transportinfrastrukturen är en samhällsutmaning där regionen har en viktig
roll för ett hållbart resande och en ökad tillgänglighet. En god infrastruktur
och bra transporter och är avgörande för näringslivets konkurrenskraft och
kompetensförsörjning samt människors möjligheter att resa till arbete, utbildning, service och rekreation.
Region Norrbotten prioriterar infratukturens betydelse för besöksnäringen
som en nationell påverkansfråga, då det är omöjligt idag med de resurser
som finns tillgängliga, att möta upp alla behov.
Vägsystemets standard har en avgörande betydelse för näringslivets transporter där brister leder till högre transportkostnader och konkurrensnackdelar. Längre och tyngre fordon innebär att större mängd gods kan transporteras till en lägre bränsleförbrukning och därmed minskat koldioxidutsläpp.
Sedan 1 juli 2018 finns ett utpekat vägnät som tillåter tyngre fordon (bärighetsklassen BK4) och som successivt ska utökas med fler vägar.
Region Norrbotten ser det fortsatt som angeläget att påskynda en utökning
av BK4 vägnätet för att så snabbt som möjligt erhålla de tydliga vinster detta
innebär och gärna i en kombination med utökning av fordonslängden upp till
34 meter. Det är viktigt för ett län som Norrbotten som utgör 25 procent av
landets yta med en begränsad tillgång till järnvägar och ett näringsliv som i
hög grad är transportberoende.
Region Norrbotten måste arbeta för att påverka Europeiska unionen för
en ökad förståelse för hållbart skogsbruk.
Uppdragberedningen konstaterar att regionen behöver jobbar med att öka
förståelsen för hållbart skogsbruk i EU.
Region Norrbotten tillsammans med Länsstyrelsen Norrbotten och skogsstyrelsen har nyligen spridit en remissutgåva av Regionalt skogsprogram för
Norrbotten där ett fokusområde föreslås vara: Skogen ska inkluderas som en
profilfråga i svenskt internationellt samarbete.
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Norra Sverige har mycket skog och en lång tradition av att bruka skogen. Vi
har ett näringsliv och en ekonomi som är beroende av att skogen brukas. I
många av Europas länder ser det annorlunda ut. Där är stora sammanhängande skogsmarker ovanliga och de ses ofta som något som behöver skyddas
från mänsklig påverkan. Det här innebär att ett aktivt norrländskt skogsbruk
behöver värnas i ett europeiskt policysammanhang.
Tillsammans med de andra länen i norra Sverige är Norrbotten idag långt
framme när det gäller forskning, innovation och produktion av högförädlade
produkter från skogen. Detta kunnande och dessa produkter behöver lyftas
fram på en internationell marknad. Regionen har också alla förutsättningar
att positionera sig som ett globalt nav inom detta dessa områden, vilket med
fördel kan göras i samverkan med övriga norrlandslän och Finland.
Klimatförändringar medför att användningen av fossil energi globalt måste
minska till förmån för andra energislag i det sammanhanget är biobaserad
energi en viktig del. Det finns därmed ett behov av att vidareutveckla ett
hållbart och högproducerande skogsbruk som levererar klimatneutrala produkter. Skogsbruksmetoder behöver anpassas så att ett tillräckligt jämnt och
lönsamt virkesflöde samt skogens övriga samhällsvärden upprätthålls.
Även i Sverige är klimatförändringar en stor fråga. Detta har lett till ambitiösa, nationella mål om omställning till bioekonomi och ett fossilfritt samhälle. I det sedan länge etablerade samarbetet inom Barentsregionen är frågor kring brukande och bevarande av skogen ett viktigt samarbetsområde där
representanter från hela regionen utbyter kunskap och erfarenheter.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Uppföljning
Regionstyrelsen kommer att följa upp och rapportera vidtagna åtgärder i de
frågor som uppdragsberedningen uppmärksammat på en återföringsdag 2021
för fullmäktiges beredningar där det också finns utrymme för dialog och
frågeställningar:
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Redovisa insatser som gjorts för att öka EU:s förståelse för hållbart
skogsbruk.

Bilagor:
Uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2019
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
Verksamhetsdirektör
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§ 31

Ansökan om förstudie Kultursamlande verksamhet för
tornedalingar, kväner och lantalaiset
Dnr 00031-2020

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att:
1. Genomföra en förstudie som tar fram förslag på hur kultursamlande
verksamhet för tornedalingar, kväner och lantalaiset kan utformas.
2. Finansiering tas med 50 procent från Region Norrbottens kulturram och
50 procent söks från Statens Kulturråds regionala utvecklingsmedel.
3. Återkoppling till nämnden ska ske efter halva utredningstiden.

Ärendets behandling under sammanträdet
Helena Öhlund (S) yrkar att återkoppling till nämnden ska ske efter halva
utredningstiden.
Regionala utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med det liggande förslaget
med tilläggsyrkandet av Helena Öhlund (S).

Yttrande till beslutsförslaget
I dagsläget saknas en kultursamlande verksamhet för tornedalingar, kväner
och lantalaiset. En förstudie som i samverkan med området tar fram förslag
och ramar för utformningen av verksamheten är ett avgörande nästa steg.
Utvecklingsfrågor för de nationella minoriteterna är viktiga att omhänderta
och Region Norrbotten vill på detta sätt stödja minoritetsområdets arbete
med detta.

Sammanfattning
Den undersökning som Region Norrbotten bedrivit gällande att stödja tillkomsten av en kultursamlande verksamhet för tornedalingar, kväner- och
lantalaiset i Norrbotten har kommit fram till att behovet av en sådan verksamhet är stort både inom minoritetsgruppen, myndigheter på nationell nivå
samt regional och lokal nivå. Därför avsätter Region Norrbotten medel inom
kulturenhetens befintliga ram och beslutar att söka statlig medfinansiering
från Statens Kulturråd för förstudien eftersom frågan också är av nationell
betydelse för det nationella minoritetsområdet.
Region Norrbotten föreslår att en förstudie ska genomföras under två års tid
för att klargöra och förankra samverkansstruktur, organisationsform, uppdrag, huvudmannaskap och långsiktig finansiering. Allt arbete ska ske i
samverkan och dialog med berörd minoritet samt beakta de nationella utredningar som genomförs av Institutet för språk och folkminnen (ISOF) samt
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sannings- och försoningskommissionens arbete som påbörjas under våren
2020.

Ärendet
Regionstyrelsen fick uppdrag av regionfullmäktige, 22 november 2017, att
påbörja arbetet att tillsammans med myndigheter och kulturrådet undersöka
möjligheten att stödja tillkomsten av en kulturinstitution för meän- och lannankielitalande i Norrbotten. Arbetet skulle ske i samarbete med berörd minoritet. (Dnr 3957-2017)
Kulturenheten har under 2018-2019 undersökt intresset genom dialoger,
rundabordssamtal, workshops och seminarier. Det har framkommit att behov
av en kultursamlande verksamhet för den berörda gruppen finns och bedöms
vara stort både inom minoritetsgruppen, myndigheter på nationell, regional
och kommunal nivå.
Inspel som inkommit är att verksamheten ska ha en samlande funktion för
området och ska exempelvis kunna vara ett kunskapscenter om Tornedalen
och dess kultur, språk och historia, en mötesplats samt en plattform för nya
initiativ, aktiviteter och samarbeten, exempelvis inom Sverige, Norge och
Finland. Vikten av symbolvärdet lyfts fram och verksamheten skulle kunna
bidra till en stärkt självkänsla för den unga generationen samt öka ungas
delaktighet. Inflytande och självbestämmande är en central fråga för området. ISOFs, Institutet för språk och folkminnen, föreslår även i sin utredning
att ett språkcentrum för meänkieli placeras i Kiruna och i Övertorneå med
det övergripande uppdraget att tillgodose behovet av språkrevitalisering och
språkvårdande insatser.
Förstudien, om vad en kultursamlande verksamhet ska innehålla, bör beakta
Institutionen för språk och folkminnen:s utredningar och de beslut som
kommer utifrån det arbetet. Förstudien bör även följa arbetet med den kartläggning och utredning som blir ett resultat av regeringens beslut att tillsätta
en sannings- och försoningskommission som tillsätts under våren 2020. Syftet med utredningen/kartläggningen är att lyfta fram historier, synliggöra
övergreppen samt ge förslag på vad som kan leda till försoning och bygga ett
nytt förtroende mellan minoriteten och den svenska staten. Kommissionens
arbete ska vara avslutat i juni 2022. Fil.Dr Curt Persson gjorde på uppdrag
av Svenska Tornedalningars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset en förstudie,
”Då var jag som en fånge” (2018), om statens övergrepp på tornedalningar
och meänkielitalande under 1800- och 1900-talet. Där synliggörs behovet av
att skapa förutsättningar för att bygga grunden till en mer fast samordning
och grundläggande plattform för att hantera olika frågor inom området.
Bedömningen är att Region Norrbotten bör förvalta det förtroende som finns
i minoritetsgruppen att jobba vidare med processen kring en kultursamlande
verksamhet oavsett hur framtida ägandeförhållanden kan komma att se ut.
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Förstudien
Förstudien ska ta fram förslag på hur en kultursamlande verksamhet för tornedalingar, kväner och lantalaiset kan utformas och planeras att pågå under
201101 – 221031, 24 månader. En projektledare på totalt 50 % tjänst anställs.
Uppdrag inom förstudien är:
Identifiera samverkanspartners och skapa hållbara strukturer kring samverkan, roller, uppdrag samt ansvar mellan parterna. Gemensamt arbeta fram
verksamhetens organisationsstruktur och innehåll, mål och syfte. Föreslå
verksamhetens organisationsform och placering, ledning, ägandeskap och
ansvar. Ta fram förslag för långsiktig finansiering. Allt arbete med förstudien ska ske i samverkan och dialog med den berörda minoriteten. Arbetet
ska ta hänsyn till andra satsningar och pågående utredningar vad gäller exempelvis Institutet för språk och folkminnens utredning om språkcentrum.
Finansiering:
Region Norrbotten avsätter medel från Kulturenhetens befintliga ram med 50
procent av projektets totala kostnad om 528 875 kronor. 528 875 kronor söks
som medfinansiering från Kulturrådet.
Finansiär

Belopp (kronor)

Region Norrbotten (ur
Kulturenhetens befintliga ram)

528 875

Kulturrådet utvecklingsmedel
(ansöks om i mars 2020)

528 875

Total projektbudget, 2020110120221031

1 057 750

Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 32

Fördelning av statliga medel enligt
kultursamverkansmodellen 2020
Dnr 00030-2020

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att bifalla fördelningsförslaget.

Yttrande till beslutsförslaget
Den statliga förstärkningen som tilldelats Region Norrbotten inom kultursamverkansmodellen är viktiga för regionens utvecklingskraft inom konstoch kulturområdet. Fördelningen till konst- och kulturverksamheterna möjliggör ökad tillgång och tillgänglighet för invånarna och besökare. Fördelningen stärker därigenom regionen som ett attraktivt län. För 2020 läggs en
särskild förstärkning till Norrbottens Föreningsarkiv, Dans i Nord och
Riksteatern Norrbotten

Sammanfattning
Statens kulturråd har fattat beslut om vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet för 2020 inom ramen för kultursamverkansmodellen. Anslaget fördelas av Region Norrbotten till de verksamhetsområden som ligger
inom förordningen med en förstärkning av områdena arkiv, dans samt till
scenkonstförmedlande verksamhet.

Ärendet
Den 23 januari 2020 fattade styrelsen för Statens kulturråd beslut om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2020 inom ramen för
kultursamverkansmodellen (förordning 2010:2012). Region Norrbotten beviljades statsbidrag med 48 151 tkr att fördela på de sju konst- och kulturområden som omfattas av kultursamverkansmodellen. Till grund för Kulturrådets beslut låg Region Norrbottens satsningar på kulturområdet, vilket beslutades vid Regionala utvecklingsnämnden den 5 november 2019.
Då Region Norrbotten ökat kulturanslaget för 2020, uppräknades även det
statliga anslaget med 1,6 procent i förhållande till 2019 års nivå. I beslutat
belopp ingår medel som ska användas för kvalitetsförstärkande insatser inom
scenkonstområdet samt en förstärkning om 1 200 tkr för den regionala biblioteksverksamheten.
I den regionala fördelningen av statliga medel 2020 läggs en förstärkning till
Norrbottens Föreningsarkiv, Dans i Nord och Riksteatern Norrbotten. Förstärkningen åstadkoms i huvudsak genom att tidigare avsatta medel för interregional samverkan om- och utfördelats, då ett förändrat arbetssätt med det
kulturpolitiska positionspappret som grund initierats från 2020.
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Förslag till
fördelning
2019 (tkr)

Professionell teater-, dans- och musikverksamhet

Beslutad fördelning
2020 (tkr)

34 077

34 764

Museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete

4 678

4 746

Regional biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet

3 420

3 453

Regional bild- och formverksamhet

1 422

2 704

400

500

1 217

1 237

Hemslöjdsfrämjande verksamhet

647

647

Arrangörsstöd NMD

100

100

Interregional samverkan 1)

250

0

1 200

0

47 411

48 151

Regional enskild arkivverksamhet
Filmkulturell verksamhet

Konstmuseet i Norr 2)
Beslutat bidrag från Statens kulturråd
1) Medel för interregional samverkan har om- och utfördelats.
2) Verksamheten ingår från och med 2020 i bild- och formkonstområdet.

Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 33

Överenskommelse mellan
folkbildningen och Region Norrbotten
Dnr 00065-2020

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att anta Överenskommelse mellan
folkbildningen och Region Norrbotten

Yttrande till beslutsförslaget
Folkbildningen i Norrbotten, sju folkhögskolor och nio studieförbund, utgör
en viktig resurs för att möta samhällsutmaningarna kopplat till bland annat
inkludering och integration, kompetensförsörjning och livslångt lärande.
Folkbildningen är viktiga i arbetet med att öka medborgarnas kunskaper om
digitalisering och höja deras digitala mognad.
Folkbildningens organisationer finns närvarande i alla kommuner i Norrbotten och har en närmast unik möjlighet att nå hela länet.
En överenskommelse kring samverkan stärker banden mellan folkbildningen
och Region Norrbotten inom mängd sakområden, där utveckling och samhandling kan bli möjligt.

Sammanfattning
Folkbildningens organisationer i Norrbotten och Region Norrbotten har en
lång relation via årliga verksamhetsbidrag och ett regionalt folkbildningsråd
där man möts kontinuerligt. Samverkan har på senare år utvecklats till en
mer strategisk nivå och nu vill parterna ingå en överenskommelse där sju
temaområden med koppling till Regional utvecklingsstrategi Norrbotten
2030 pekas ut. Överenskommelsen beskriver också hur det gemensamma
arbetet ska genomföras.

Ärendet
Bakgrund
Folkbildningen i Norrbotten och Region Norrbotten har sedan många år
tillbaka en relation via de årliga verksamhetsbidragen till folkbildningens
organisationer i länet; för närvarande sju folkhögskolor och nio studieförbund. Representanter från folkbildningen, via Norrbottens bildningsförbund,
och Region Norrbotten möts ca 5 gånger per år i det Regionala folkbildningsrådet. Rådet har under de senaste åren utvecklat samarbetet till en mer
strategisk nivå, där fjolårets samverkan resulterade i studiecirkelmaterialet
Norrbotten för alla, som syftar till att ge kunskap om Norrbotten och om
länets förutsättningar i framtiden, skapa förståelse för vad som kommer att
krävas för att åstadkomma utveckling och tillväxt samt öka engagemanget
och delaktigheten i samhällsutvecklingen, https://norrbottenforalla.se/omnorrbotten-for-alla/
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Norrbotten är ett län med stora möjligheter men också med samhällsutmaningar som behöver adresseras i samverkan med andra aktörer.
Med anledning av detta föreslår parterna i det Regionala folkbildningsrådet
att samverkan stadfästs och utvecklas i en gemensam överenskommelse om
bildnings- och utbildningsverksamhet inom sju tematiska områden: demokrati, integration, mångfald, kompetensförsörjning och arbetsmarknad, kultur, miljö̈, klimat och energi samt folkhälsa. Överenskommelsen ska synliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet och
undertecknas av Region Norrbottens regionala utvecklingsnämnd, alternativt
Regionstyrelsen, och Norrbottens bildningsförbund. Målet är att tillsammans
skapa långsiktig samverkan för de gemensamma samhällsutmaningarna som
Norrbotten står inför.
Syfte
Syftet med överenskommelsen är att stadfästa och utveckla den samverkan
som pågår mellan folkbildningen och Region Norrbotten samt att synliggöra
och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet.
Genomförande
Styrgrupp
Styrgrupp för överenskommelsen och genomförande av överenskommen
verksamhet är Regionala Folkbildningsrådet, vilket utgörs av representanter
från Norrbottens bildningsförbund och tjänstepersoner från Region Norrbotten.
Uppföljning
Uppföljning sker en gång per år i styrgruppen. I samband med uppföljning
tas också en plan för kommande års samverkan fram. Styrgruppen kan lämna
förslag på justeringar eller ändringar i överenskommelsen, för beslut i varje
parts beslutande organ.
Löptid
Överenskommelsen gäller från det att båda parter undertecknat överenskommelsen till den 31 december 2029, vilket följer Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030.
Finansiering
Överenskommelsen innebär inte i någon del ett ekonomiskt åtagande för
någon av parterna.

Beslutsunderlag:
Bilaga: Förslag Överenskommelse mellan folkbildningen och Region Norrbotten.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 34

Medfinansiering av projektet Digital
transformation för god och nära vård i
Norrbotten och Västerbotten
Dnr 00052-2020

NYPS-id: 20204867

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att avslå ansökan om den sökta
medfinansieringen på 1 399 732 kronor.

Yttrande till beslutsförslaget
Projektet har goda intentioner och adresserar en för Norrbotten viktig fråga.
Men då projektet saknar intern förankring bedöms förutsättningarna för genomförandet inte goda.

Sammanfattning
Den utmaning som projektet vill lösa är att skapa en struktur och systematik
för införande av digitala verktyg i deltagande kommuner och regioner enligt
en norsk strategi fastställd av Kommunesektorens organisasjon (KS).

Ärende
Bakgrund
Norrland står inför med en svårhanterlig sjukvårdsekonomi, demografi och
långa avstånd mellan vårdinrättningar. Västerbotten och Norrbotten ingår i
ett nationellt identifierat pilotområde för omställningen till God och nära
vård, ett arbete som påbörjades under 2019 och där målsättningen är att
skapa organisationsmodeller och arbetssätt för omställning av hälso-, sjukvårds- och omsorgssystemen som underlättar samverkan mellan såväl offentliga aktörer, privata parter och civilsamhället.
Det finns även ett stort och påtagligt behov i inlandets kommuner att verksamhetsutveckla den kommunala omsorgen mot ett mer digitaliserat arbetssätt. Detta är ett arbete som med fördel kan göras gemensamt för alla gemensamt av flera kommuner på ett strukturerat och systematiskt sätt. I Norge
finns en nationell strategi för införande av tjänsteverktyg i kommunerna,
fastställd av som fokuserar på sex faser för genomförande utifrån en given
metodik.
Syfte
Syftet med projektet "Digital transformation för god och nära vård" är skapa
struktur och systematik för införande av digitala verktyg i åtta kommuner i
Västerbotten, sex kommuner i Norrbotten samt för Region Västerbotten och
Region Norrbotten. Vidare vill projektet ta fram en sammanhållen process
som integrerar insatser från kommunen och regionen utifrån individens behov och identifierar befintliga eller nya digitala verktyg eller tjänster som

DOKUMENT-ID
ARBGRP757-2093665656-70, 2.0

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionala utvecklingsnämnden 2020-03-24

Sida 29 (58)

bidrar till en sammanhållen vård och omsorgsprocess. Projektets mål: Att ta
fram och implementera en strukturerad servicemodell där kommuner och
Region Västerbotten och Region Norrbotten tillhandahåller digitala tjänster
och processer för en god, trygg och nära vård.
Genomförande
Projektet avser arbeta med att ta fram en strukturerad modell för hur Region
Västerbotten och Region Norrbotten kan tillhandahålla digitala tjänster och
processer för en god, trygg och nära vård med följande delmål:
1. Analysera och anpassa den norska modellen för införande av digitala
verktyg till en gemensam modell för deltagande kommuner.
2. Implementera en gemensam struktur för införande av digitala verktyg för
deltagande kommuner.
3. Införa minst två digitala tjänster/processer i varje medverkande kommun.
4. Identifiera och erbjuda minst 100 individer (i respektive region, bland
deltagande kommuner) där verktyg för självmonitorering.
5. Ta fram och implementera en gemensam monitorering och uppföljningsstruktur (för Region Västerbotten och Region Norrbotten).
6. Ta fram en sammanhållen process som integrerar insatser från kommunen och regionen utifrån individens behov och identifierar
Finansiering
Projektet har en total budget på 25 561 990 kr.
Finansiär

Sökt belopp

Kommuner i Västerbotten och Norrbotten

10 306 800

ERUF

12 000 000

Region Västerbotten

1 855 458

Region Norrbotten

1 399 732

Total projektbudget

25 561 990

Förväntade resultat av projektet
 Kommuninvånare har tillgång till vårdgivare (kommun, region eller
andra vårdgivare) via distansteknik.
 Högre användande av digitala lösningar inom hemsjukvårdens och hemtjänstens verksamhet.
 Högre användande av digitala självmonitoreringsverktyg hos patienter
inom identifierade områden.
 Högre delaktighet för vårdtagare i vård och omsorgsarbetet.
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Ökad samverkan kring införande av digitala processer inom kommuner
och regionen. Utfallet kommer att sammanställas fördelat på kvinnor och
män.

Intern förankring Region Norrbotten
Inom regionen finns ett förfarande för hälso- och sjukvårdens medverkan i
externa projekt som innebär att idén ska prövas i utvecklingsrådet. Syftet är
att kunna prioritera projekt utifrån gjorda nyttoeffektvärderingar. På så sätt
görs noggranna vägval, prioriteringar och projekten är förankrade i organisationen. Detta projekt har inte behandlats av utvecklingsrådet och är således
inte prioriterat eller förankrat.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 35

Medfinansiering av projektet DioD
Digital och Delaktig
Dnr 00053-2020

NYPS-id: 20204888

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att
1. Projektet DioD Digital och Delaktig beviljas medfinansiering med
1 754 698 kronor.
2. Medlen anvisas ur det statliga anslaget 1:1
3. Region Norrbottens villkor för regionala projektstöd ska följas.

Yttrande till beslutsförslaget
Att skapa möjligheter till ökad digital delaktighet för äldre personer utifrån
sina individuella behov speciellt viktigt i ett län som Norrbotten med stora
demografiska och geografiska utmaningar. Det finns ett behov av att minska
riskerna med ett digitalt utanförskap hos seniora invånare.
Projektet harmonierar väl mot flertalet områden inom den regionala utvecklingsstrategin samt regeringens digitaliseringsstrategi. Regionen ser positivt
på samverkan mellan de tre kommunerna.

Sammanfattning
Projektet ska ta fram en digital plattform för ökad möjlighet till delaktighet i
samhället genom anpassade lösningar som uppfyller behov hos målgruppen
äldre personer över 65 år. Lösningen ska inkludera vård- och omsorg.

Ärendet
Bakgrund
Då allt fler av samhällets tjänster förmedlas digitalt är det en viktig jämställdhetsfråga att skapa möjligheter till digital delaktighet. Digitala lösningar har visat sig ha potential att stärka äldre personers möjligheter till detta
men det behövs mer kunskap om hur digitala lösningar kan anpassas utifrån
äldres behov samt hur man kan övervinna rädslor kopplade till användning
av teknik. Ett flertal olika behovsanalyser har tydlig bekräftat ovanstående
behov. Analyserna har genomförts tillsammans med patient- och pensionärsgrupper samt vård och omsorgspersonal och visar att även om det finns
många möjliga enskilda lösningar så upplevs de ofta svåranvända då de
måste hämtas från flera källor. Därför finns behov av en sammanhållen lösningsmiljö där användaren känner igen sig och själv, eller tillsammans med
någon annan, kan välja lösningar eller tjänster som man behöver. Detta är
viktigt utifrån ett individperspektiv men är även en angelägen samhällsfråga
utifrån ett jämställdhetsperspektiv samt för att motverka diskriminering då
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äldre personer är en grupp som riskerar digitalt utanförskap och exkludering
från delaktighet i samhällslivet.
Syfte
Att ta fram en lättanvänd individanpassad och skalbar plattform som syftar
till att öka den digitala delaktigheten för äldre inom kommunal vård och
omsorg. Plattformen skall vara testad och utvärderad genom ett antal pilotfunktioner samt att affärsmodellen för fortsatt drift och utveckling (funktionalitet och innehåll av möjliga tjänster) skall vara klargjord. Pilotfunktionerna
skall tas fram i samverkan med äldre samt personal och fokusera på ökad
delaktighet.
Genomförande
Projektet kommer att bemannas av anställd personal hos parterna. Projektägare är Socialförvaltningen Luleå kommun och projektet leds av en projektledare vid Luleå kommun som planerar, leder, styr och samordnar arbetet i
projektet.
Delprojektledare utses inom respektive deltagande kommuner (Luleå, Kalix
och Arvidsjaur) som samordnar arbetet lokalt. Luleå tekniska universitet
ansvarar för kompetens inom tjänstedesign och individanpassning utifrån
äldres behov samt utvärdering. Projektet kommer att ha en styrgrupp som
består av representanter från varje deltagande part samt representation från
den primära målgruppen. Styrgruppen har övergripande ansvar för projektplaner och utförande samt för att säkerställa projektets förankring i sina organisationer.
Under projektets genomförande kommer referensgrupper att ge feedback på
designen och tjänster.
Finansiering
Projektets totala budget är 6 886 900 kr.
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Sökt belopp i kronor

Luleå kommun

1 105 966

Kalix kommun

195 732

Arvidsjaurs kommun

195 732

Luleå tekniska universitet

318 699

Region Norrbotten (1:1)

1 754 698

ERUF

3 316 073

Total projektbudget

6 886 900
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Förväntade resultat av projektet
Att långsiktigt bidra till att seniora invånare får möjlighet att oavsett tid och
plats kunna bibehålla eller öka sin delaktighet i samhällslivet. Detta genom
att underlätta sociala kontakter med anhöriga och omvärld även i de fall där
funktionsnedsättningar och geografiska avstånd utgör ett hinder. Projektet
ska också bidra till att tjänsteleverantörer och utvecklare av digitala tjänster i
regionen tar fram nya produkter och tjänster för målgruppen 65+.
Social hållbarhet

Genom att ta utgångspunkt i metoder som utgår från tjänstedesign inkludera
jämställdhetsintegrering, lika möjligheter och icke diskriminering
Miljömässig hållbarhet

Digitala behovsanpassade tjänster till äldre personer kan förutom ökad delaktighet oavsett tid minska behovet av transporter genom att erbjuda tillgång
till samhällstjänster digitalt. Detta är särskilt angeläget ur ett glesbygdsperspektiv då långa avstånd kan skapa ojämlika förhållanden för tillgången till
samhällets tjänster.
Ekonomisk hållbarhet

Förutom att främja social delaktighet i samhället har plattformen potential att
främja lokal tillväxt och ge positiva effekter på klimatet genom mindre resande samt att gemensamma resurser utnyttjas bättre.
Protokollsutdrag skickas till:
Regionala utvecklingsdirektören
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§ 36

Medfinansiering av projektet Arctic
Solar 2.0
Dnr 00035-2020

NYPS-id: 20204814

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att:
1. Projektet Arctic Solar 2.0 beviljas 1 222 867 kr i medfinansiering.
2. Medlen anvisas ur 1:1 anslaget med 1 222 867 kr.
3. Region Norrbottens villkor för regionala projektstöd ska följas.

Yttrande till beslutsförslaget
Projektet överensstämmer med de prioriterade fokusområdena Energiteknik
samt Arktiska testbäddar enligt strategin för Smart Specialisering i Norrbotten. Projektet ligger även i linje med det i Regionala utvecklingsstrategin
prioriterade området Hög livskvalitet i attraktiva livsmiljöer genom att bidra
till att lösa de där nämnda utmaningarna vad gäller klimat och energi. Vidare
överensstämmer projektet med fokusområdena i Norrbottens klimat- och
energistrategi 2020-2024.

Sammanfattning
Piteå Science Park AB vill som projektägare verka för att öka efterfrågan på
solel bland länets små och medelstora företag. Detta ska ske genom att öka
kunskapen om solel i kallt klimat. Projektet vill också testa nya koncept och
affärsmodeller för solel.

Ärendet
Bakgrund
Solenergi är det förnybara energislag som växer snabbast i världen. Kostnaderna minskar och verkningsgraden ökar. Energimyndigheten har i sitt förslag till ”Strategi för ökad användning av solel” angett att Sverige i ett förnybart elsystem 2040 bör ha ökat andelen solel från dagens 1,3 procent till
mellan 5 och 10 procent. Detta är en stor potential både för förnybar elproduktion och för fler arbetstillfällen. Trots detta är solenergi ett relativt outvecklat område i övre Norrland. Projektets insatser bedöms öka användningen av förnybar energi och antalet arbetstillfällen i Norrbotten.
Projektet bygger vidare på erfarenheter från två tidigare projekt Arctic Solar
och SunCold. I dessa har ett strategiskt nätverk av aktörer skapats, solcellsanläggningar om 42 000 kWh har installerats hos företag, runt 400 personer
har deltagit på olika informationsinsatser och ett solelskoncept för besöksanläggningar har tagits fram.
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Trots detta ligger den installerade solelseffekten, liksom ökningstakten, i
Norrbotten långt under resten av Sverige. Resultaten från de tidigare projekten visar att så väl företag som funderar på att installera solceller som
installatörer och projektörer efterfrågar mer kunskap.
Det behövs mer data, mätmetoder och modeller som passar för nordiska
förhållanden istället för mellaneuropeiska förhållanden. Genom att göra tester på ny teknik som byggnadsintegrerat och fasadmonterade system i nordiska förhållanden så skapar projektet relevant och validerad data som ligger
till grund för att företag ska våga göra investeringar i solel.
Projektet avser också testa prestandan hos fasadmonterade solcellsmoduler i
ett klimat där solinstrålningen är låg under stora delar av året men där ett
snötäcke som reflekterar kan öka effektiviteten. Även lagringsmetoder kopplat till solcellsmoduler ska undersökas.
Projektets målgrupp är små och medelstora företag som vill installera solel
samt leverantörer, installatörer, energibolag, byggbransch och arkitekter som
vill lära sig mer. Fokus ligger på kommersiella fastighetsägare samt energiintensiv industri. Sekundärt kommer också offentliga aktörer (kommuner)
vara målgrupp för kunskapsuppbyggnaden.
Detta kompletterar målgruppsmässigt projektet Soliga lantbruk i Norr som
Energikontor Norr driver, som syftar till att fler lantbruk investerar i solel.
Projektparterna i Arctic Solar 2.0 och Soliga lantbruk i Norr känner väl till
varandra och har etablerade samarbeten. De båda projekten avser samarbeta
och komplettera varandra när så passar projektens aktiviteter.
Övriga partners i projektet är RISE Energy Technology Center AB och Pite
Energi AB.
Syfte
Projektet syftar till att öka efterfrågan på investeringar i solel i Norrbotten.
Genomförande
Projektet kommer att utgå från ett behovsstyrt arbetssätt men också arbeta
med att förmedla kontakter och kunskap mellan aktörer. Detta innebär att det
kommer att genomföras seminarier, företagsbesök, workshops och olika
informationsinsatser.
Social hållbarhet

Projektet kommer att ta in en extern kompetens för att arbeta med metoder
som gör att aktiviteterna blir mer tillgängliga för kvinnor och därmed ökar
deltagandet från denna grupp.
Miljömässig hållbarhet

Projektets mål är att öka användningen av förnybar el och att effektivisera
utbytet från solceller i regionen.
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Ekonomisk hållbarhet

Genom att öka efterfrågan på investeringar i solel skapas fler arbetstillfällen
inom installatörs- och projektörsföretag. De företag som väljer att investera
minskar också sina löpande kostnader för energianvändning vilket kan bidra
till bättre ekonomiska resultat.
Finansiering
Piteå Science Park AB söker medfinansiering från Region Norrbotten med
1 222 867 kr. Projektets totala budget är 6 114 325 kr och projekttiden är 1
september 2020 till 28 februari 2023.
Finansiär

Sökt belopp

Region Norrbotten 1:1

1 222 867 kr

Piteå kommun

611 432 kr

PiteEnergi AB

611 432 kr

Sparbanken Nord

611 432 kr

ERUF

3 057 162 kr

Total projektbudget

6 114 325 kr

Förväntade resultat av projektet
Efter slutfört projekt ska efterfrågan på och investeringar i solel hos små och
medelstora företag ha ökat. Kunskapen om möjligheter med solel har ökat
hos relevanta aktörer. Det finns nya koncept, tester och tillämpningar för
solel och lagring av denna för fastigheter.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 37

Medfinansiering av projektet
Datacenter Innovation Region – Tillväxt
och Export
Dnr 00054-2020

NYPS-id: 20204898

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att:
1. Projektet Datacenter Innovation Region – Tillväxt och Export beviljas 3
500 000 kronor i medfinansiering.
2. Medlen anvisas ur det statliga 1:1 anslaget.
3. Region Norrbottens Villkor för regionala projektstöd ska följas.

Yttrande till beslutsförslaget
Projektet utförs i överensstämmelse med insatsområde 3 inom det regionala
strukturfondsprogrammet. Projektet svarar mot intentioner i Norrbottens
regionala utvecklings- och innovationsstrategi samt datacenterstrategin
(2014) genom att främja ett hållbart utnyttjande av regionens elkraftproduktion med klimatsmarta effektiva datacenter och SMF som är framgångsrika
på en internationell marknad. Projektet avses att bedrivas mellan juni 2020
till juni 2023.

Sammanfattning
Projektet Datacenter Innovation Region – Tillväxt och Export bygger vidare
på resultat i tidigare projekt - Datacenter Innovation Region (DIR) - och
stöttar SMF i datacenterbranschen i syfte att öka deras konkurrenskraft genom marknadsanpassning av produkter, marknadskommunikation och marknadsnärvaro. DIR projektet finansierades inom insatsområde 1, ”Att stärka
forskning, teknisk utveckling och innovation”. Projektet har samarbetat med
ett 40-tal företag i 9 kommuner i Norrbotten och Västerbotten. Projektet har
gjort insatser genom exempelvis prototyputveckling, forsknings- och expertstöd för teknisk utveckling och innovationsvärdering. Exempel på innovationer som projektet har arbetat med är:
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Självbetjäningsportal för datacenter

-

Energiåtervinning av överskottsvärme från datacenter

-

Datacenter – mobil modul

-

Digital tjänst för betallösningar för idrottsföreningar

-

AR (augmented reality) - tjänst för fastighetsbranschen
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Det nya projektet kommer att genomföra insatser baserade på företagens
behov i syfte att stärka tillväxt och export. Insatserna genomförs i samarbete
med exempelvis Handelskammaren i Norrbotten och Västerbotten, IUC
Norr, Arctic Business, Uminova, LTU Business, Business Sweden. Projektets målgrupp är såväl företag som driver egna datacenter som leverantörer till dessa samt företag som är beroende av datacenter för sina erbjudanden.

Ärendet
Bakgrund
Storskaliga datacenter har mycket gemensamt med annan elintensiv basindustri med hårt effektiviserade processer. Verksamheten i datacenter ger kopplingar till många olika branscher. Sociala medier (Facebook) och fordonsindustri (BMW) är exempel på aktörer som redan finns i vår region. Regionala
SMF som erbjuder kvalificerade och specialiserade tjänster och produkter
för datacenter och deras kunder har börjat diversifiera och stärka regionens
näringsliv. Genom att stötta företagens arbete med att växa och att nå en
större geografisk marknad och sätta dem i kontakt med relevanta aktörer,
organisationer och nätverk främjas deras förutsättningar att växa genom
tillväxt och export.
Syfte
Projektet avser att ge SMF i Övre Norrland möjlighet att fortsätta bygga på
de unika förutsättningarna regionen har för datacenterrelaterad verksamhet,
med stabil och klimatneutral energiförsörjning, kallt klimat, mycket väl utbyggd kommunikationsinfrastruktur och en hög utbildningsnivå. Företag ska
med projektets stöd ges möjlighet att accelerera sin tillväxt och nå en vidare
internationell marknad. Syftet med projektet är att stötta tillväxt, export och
innovation i regionala små och medelstora företags verksamhet kopplat till
storskalig datahantering och datacenter. En effekt av detta arbete blir en
modell för regional branschutveckling som kan spridas till andra branscher
och regioner.
Genomförande
Projektet kommer att stötta företagens arbete med att växa och att nå en
större geografisk marknad och sätta dem i kontakt med relevanta aktörer,
organisationer och nätverk främjas deras förutsättningar att växa genom
tillväxt och export. Projektets arbete med att metodiskt och systematiskt
genomföra insatser för SMF, innovations-, tillväxt- och exportpåverkande
faktorer, liksom erfarenhet från jämställdhets- och mångfaldsinsatser, kommer kontinuerligt att analyseras och utvärderas, till stöd för framtida arbete.
Projektet kommer också att vidareutveckla verktyg för mätning av resultat
och effekter av genomförda insatser.
Social hållbarhet

Ett aktivt och fokuserat arbete med jämställdhet och mångfald i projektet
förväntas leda till mer kunskap och aktivt arbete med dessa frågor hos pro-
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jektets målgrupper, med ökad kompetensbas, vidgad marknad och därmed
effektivare affärsverksamhet som incitament. Kvinnor är starkt underrepresenterade inom IT-branschen i allmänhet, liksom inom datacenter-branschen.
För företagen inom branschen är det viktigt att identifiera sätt att få fler
kvinnor att söka sig till branschen. Projektet arbetar med jämställdhets- och
mångfaldsfrämjande insatser som exempelvis inkluderande utformning av
rekryteringsannonsering och annan extern kommunikation.
Miljömässig hållbarhet

NodePole (www.nodepole.com) har visat att kostnaden för att driva datacenter i Sverige är mindre än hälften och CO2-utsläppen en tjugondel jämfört
med exempelvis Storbritannien.
Ekonomisk hållbarhet

Kvalificerade och specialiserade tjänster och produkter för datacenter och
deras kunder diversifierar och stärker regionens näringsliv.
Finansiering
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Finansiär

Sökt belopp

ERUF, Tillväxtverket

8 456 255

Region Norrbotten (1:1)

3 500 000

Region Västerbotten (1:1)

3 500 000

Boden Utveckling AB (direktfinansiering)

134 970

Luleå Business Region AB (direktfinansiering)

134 970

Lycksele kommun (direktfinansiering)

118 620

Norsjö kommun (direktfinansiering)

134 970

Skellefteå kommun (direktfinansiering)

134 970

Storuman kommunföretag AB (direktfinansiering)

73 620

Umeå kommun (direktfinansiering)

134 970

Ericsson AB (direktfinansiering)

155 420

Handelskammarens Service, AC län
(direktfinansiering)

107 976

Norrbottens Handelskammare

107 976
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Finansiär

Sökt belopp

Nordic Industry Locations AB (direktfinansiering)

117 792

Privat finansiering, kontanta medel;
Luleå Business Region AB

100 000

Total projektbudget

16 912 509
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Förväntade resultat av projektet
Företag inom datacenterrelaterad verksamhet i Övre Norrland kommer genom sin tillväxt och kunskaper vara väl rustade för fortsatt verksamhet och
expansion nationellt och internationellt. Företagen har fått värdefulla kontakter för framtida affärer. Den modell för regional branschutveckling som projektet tagit fram sprids till andra regioner och branscher.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 38

Medfinansiering av projektet ADDIFAB
- Den additiva digitalstödda idéfabriken
4.0
Dnr 00048-2020

NYPS-id: 20204909

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att:
1. Projektet ADDIFAB - Den additiva digitalstödda idéfabriken 4.0 beviljas 1 791 025kr i medfinansiering.
2. Medlen anvisas ur 1:1 anslaget med 1 791 025kr.
3. Region Norrbottens villkor för regionala projektstöd ska följas.
4. Följande särskilda villkor ska följas:
a) Projektägaren ska vid återrapportering särskilt beskriva hur projektet
arbetat med att fokuserat nå målen med antal deltagande företag.
b) Projektägaren ska vid återrapportering särskilt beskriva hur projektet
förankrat arbetet med stödmiljön med hänsyn till samordning med
andra projekt och insatser, samt ansvar för fortsatt drift.

Yttrande till beslutsförslaget
Projektet svarar mot den regionala utvecklingsstrategin för hållbar framtid i
Norrbotten och åtgärder för innovation och förnyelse med att stimulera små
och medelstora företags exportförmåga samt stimulera utveckling, spridning
och användning av digital teknik. Projektet stämmer även överens med en av
de huvudsakliga strategiska möjligheterna som nämns i strategin för smart
specialiserings i Norrbotten; digitalisering som skapar global konkurrenskraft.

Sammanfattning
Luleå tekniska universitet vill genom projektet initiera eller öka exporten för
tillverkande små och medelstora företag (SMF) i Övre Norrland genom att
påbörja en omställning till Industri 4.0, särskilt genom att öka deras kunskap
om, och förmåga att implementera moderna hållbara digitaliserade produktionstekniker, specifikt additiv tillverkning (3D-printing, AM) av metalliska
produkter.

Ärendet
Bakgrund
I en snabbt förändrande industri och samhälle pågår just nu den nya industriella revolutionen, ”Industri 4.0”, där hela produktkedjan uppkopplas, både
internt för produktion och externt mot kunder och leverantörer. Industri 4.0
innebär en högre automationsgrad så att maskiner optimerar sig själv via
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maskininlärning. Additiv tillverkning (AM, 3D-printing) ses som en nyckelteknologi inom Industri 4.0 och kan bidra till att masstillverkning av skräddarsydda produkter kan ske, vilket både ökar företags konkurrenskraft och
bidrar till en miljömässigt hållbar produktion.
Regionens tillverkande SMF behöver följa med i denna industriella revolution för att upprätthålla en global konkurrenskraft. Många SMF uttrycker ett
behov att följa med Industri 4.0, men behöver stöd, i motsats till många
större företag. LTU har under de två senaste decennierna samarbetat med
många regionala SMF för stöd på olika sätt och gemensamt identifierat behov, hinder och lovande angreppssätt.
Interregprojektet FIF Forum för Industriell Framtid identifierade ett antal
hinder för implementering av avancerade tillverkningsteknologier, till exempel utmaningar angående ledarskap, konsekventa strategier, företagskultur
och kompetens. Nyligt genomförda projekt om 3D-printing/AM (Interreg
C3TS Create, 3D-Print, Test and Sell) har visat att 3D-printing/AM är ett
viktigt steg att ta i produktionsutvecklingen för att lättare komma över hindren i Industri 4.0.
Projektets primära målgrupp är regionens tillverkande SMF, särskilt de som
arbetar med metalliska produkter, men många av resultaten kommer även
vara applicerbara på andra tillverkande företag.
Samarbete kommer att ske med andra regionala aktörer såsom LTU Business
och IUC Norr AB som har angränsande satsningar inom ramen för Industri
4.0. Andra angränsande satsningar som legat till grund för detta projekt är
Kolarcticprojektet I2P, som Region Norrbotten medfinansierade, där LTU
köpte in den AM/3D-printer som kommer nyttjas för teknisk utveckling i
detta projekt.
Syfte
Syftet med projektet är att initiera eller öka exporten för tillverkande små
och medelstora företag (SMF) i Övre Norrland genom att påbörja en omställning till Industri 4.0, särskilt genom att öka deras kunskap om, och förmåga att implementera moderna hållbara digitaliserade produktionstekniker,
specifikt additiv tillverkning (3D-printing, AM) av metalliska produkter.
Genomförande
Projektet är indelat i två huvuddelar. Den ena delen görs i direkt samverkan
med företag och utgörs av analys, teknisk utveckling samt affärsutveckling
för totalt 24 företag i regionen. Vid projektstart finns 8 st. letter of intent från
företag inom projektets huvudsakliga målgrupp. Projektet kommer inte ta ut
någon deltagaravgift från de samverkande företagen då detta skulle motverka
projektets ambition att nå många företag som utan detta projekt inte skulle
ha möjlighet att ta detta steg mot industri 4.0. Däremot kan deltagaravgifter
för enskilda seminarier bli aktuellt.
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Den andra delen utgörs av att en regional webbaserad samverkansplattform
för Industri 4.0 tas fram. Utöver det kommer extern kommunikation och
resultatspridning ske i syfte att fler företag i regionen drar nytta av projektets
lärdomar.
Social hållbarhet

I projektets målgrupp, experter inom produktutveckling och produktion i
tillverkningsindustrin, är kvinnor kraftigt underrepresenterade. Det kommer
säkerställas att minst en medlem i styrgruppen är kvinna. Best-practice erfarenheter om jämställdhet från tidigare projekt och aktiviteter av partners
kommer att appliceras. Dekanen vid LTUs tekniska fakultet, Prof. Lena Abrahamsson som forskar både inom genus och industriell produktion kommer
att konsulteras för att föreslå metoder för att sprida kunskap och medvetenhet jämställdhet och mångfald samt driva genus- och mångfaldsfrågor genom praktisk handling inom projektets aktiviteter. Projektets Advisory
Board kommer ha en jämn könsfördelning.
Miljömässig hållbarhet

Digitalisering bidrar till en mer miljömässigt hållbar produktion då produkter
anpassas specifikt för sitt ändamål istället för en stor kundkrets, där produktionen ofta överdimensioneras.Vidare bidrar just additiv tillverkning till att en
produkt som är väldigt nära den slutliga formen tillverkas istället för att utgå
från till exempel ett massivt block som sedan avverkar material för att uppnå
den slutgiltiga formen. Ellen MacArthur Foundation beskriver additiv tillverkning som en nyckelteknologi för att uppnå en cirkulär ekonomi.
Ekonomisk hållbarhet

Projektet syftar till att öka exporten och den industriella mognaden för SMF
i regionen. Genom ökad konkurrenskraft och ökad export säkerställs den
ekonomiska hållbarheten i de medverkande företagen.
Finansiering
Luleå tekniska universitet söker medfinansiering från Region Norrbotten
med 1 791 025 kr. Projektets totala budget är 8 955 127 kr och projekttiden
är 1 juni 2020 till 30 april 2023.
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Finansiär

Sökt belopp

Tillväxtverket (ERUF)

4 477 565

Region Norrbotten

1 791 025

Region Västerbotten

1 791 025

Kalix kommun

298 504

Piteå kommun

149 252

Skellefteå kommun

447 756
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Finansiär

Sökt belopp

Total projektbudget

8 955 127
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Förväntade resultat av projektet
Efter slutfört projekt är alla 8 pilotföretagen och ytterligare 16 SMF som
blivit engagerade (totalt 24 SMF) väl förtrogna med Industri 4.0 och använder erhållna kunskaper från projektet naturligt för att öka sin innovation, och
blir därigenom en internationellt attraktiv affärspartner.
Ett bestående, öppet och hållbart nätverk med tillhörande samverkansplattform Industri 4.0 har skapats där information utbyts och företagen kan samverka för nya innovationer, för att möta potentiella kunder utomlands.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör

DOKUMENT-ID
ARBGRP757-2093665656-70, 2.0

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionala utvecklingsnämnden 2020-03-24

Sida 45 (58)

§ 39

Medfinansiering av projektet Export
Camp
Dnr 00045-2020

NYPS-id: 20204876

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med nedanstående.
1. Projektet Export camp beviljas 2 500 000 kr i medfinansiering.
2. Medlen anvisas ur det statliga 1:1 anslaget.
3. Region Norrbottens villkor för regionala projektstöd ska följas.

Yttrande till beslutsförslaget
Att stödja och uppmuntra små och medelstora industri och industrinära företag att bredda sin bas och nå nya marknader skapar resiliens och tillväxt.
Projektet bidrar till att uppfylla den regionala utvecklingsstrategins (RUS)
effektmål att andelen små- och medelstora företag (SMF) som exporterar
produkter och tjänster ska öka från 17 % till 23 %. Projektet ligger dessutom
i linje med Sveriges nya export- och investeringsstrategi där man trycker på
främjandet av export till små och medelstora företag.

Sammanfattning
Projekt Export Camp skall bidra till en ökad andel exporterande små- och
medelstora industri- och industrinära företag som arbetar med hållbara erbjudanden och hållbara affärsmodeller.
Projektet arbetar med identifiering och analys av företag inom målgruppen.
Företag som erbjuds deltagande i aktiviteterna kommer att få behovsstyrda
insatser som ökar förmåga och medvetenhet kring hållbar internationell expansion.

Ärendet
Bakgrund
En tydlig utmaning för Norrbotten är att öka andelen exporterande små och
medelstora företag. I detta projekt behöver det inte uteslutande vara att exportera utanför landets gränser. Grundläggande förmåga för att expandera
sin marknad skiljer sig inte i grunden oavsett vilket steg företaget sätter som
mål. Det handlar om att förstå sitt nuläge, sätta sina mål och förstå vad som
behöver göras för att nå dit.
Norrbotten har en hög andel (sett nationellt) mycket innovativa företag som
levererar relevanta lösningar till sina kunder. Bas- och processindustrierna
har under lång tid ställt höga krav på sina leverantörer för att kunna bibehålla
sin konkurrenskraft internationellt.
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De företag som levererar lösningar, produkter eller tjänster till länets basoch processindustrier är ofta sprungna ur genuina kunskaper ur sina respektive områden. Men, kunskaperna för en marknadsexpansion kan vara tämligen låga.
På senare år har de stora bas- och processindustrierna allt mer fokuserat på
hållbarhetsaspekter i sin verksamhet. Det påverkar direkt underleverantörerna. Länets underleverantörer behöver stöd för att kunna matcha den tillspetsade kravbilden från sina kunder. Detta ger också möjligheter för våra leverantörer att konkurrera på internationella marknader med ett hållbart erbjudande och affärsmodeller.
Sammantaget ger det en problembild där det finns förutsättningar för en
ökad andel exporterande företag. Det som behövs är grundläggande verktyg.
Förändringarna i vår omvärld går fort och nya kravkomplex utvecklas
snabbt.
Syfte
Projekt Export Camp syftar till att utveckla en metod för att snabbt kunna
öka expansions(export)förmågan hos målgruppsföretagen med hållbara erbjudanden och affärsmodeller.
Genomförande
Första delen handlar om ”Proaktivt uppsökande arbete" för att finna företag
som har en vilja och resurser att ta sig an en ny marknad. Aktiviteten består
dels av de fysiska mötena, men även av filtrering av företag, formulering av
analysfrågor, faktasökning, medvetandegörandeaktiviteter etc. Sedan sker en
utvärdering och ett urval, där utvalda företag, efter fördjupad analys, erbjuds
att delta i utvecklingsinsatserna. Minst 40 företag kommer att inventeras.
Jämställdhetsfokus ska användas som ett likvärdigt urvalskriterium. Hållbarhet för bättre affärer ska användas som ett tvingande urvalskriterium. Internationalisering och export med både en hållbar affärsmodell och hållbara
erbjudande är urvalskriterier.20 företag erbjuds deltagande i projektets fortsättning.
I nästa fas görs insatser som gör att företagen förstår, paketerar och kan använda hållbara affärsmodeller och hållbara erbjudanden som en naturligt
integrerad del av exporterbjudandet och även i marknadsbearbetningen. Man
tittar på vad företaget behöver utveckla och stärka upp, det kan tex vara sin
säljorganisation, kanal- eller medieval, målgruppsanalyser, affärskultur eller
kontakter/nätverk. Insatserna i projektet bygger helt och hållet på företagens
behovsbild. Insatserna kan ske i form av tillhandahållande av externa utvecklingsresurser, av seminarier, konferenser, utvecklingsprogram, workshops, rådgivning, mentorskap, nätverksbyggande, köpta utvecklingstjänster
m.m. En viktig del i konceptet är att företagen måste få handgriplig handledning, coaching, under hela processen.
Efter att ha täckt gapen i exportmognaden för företagen anordnas det en
studieresa för att höja kompetensen och bättre förstå vilka krav som ställs
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och vilka aktiviteter ute på exportmarknaden företagen behöver göra och
budgetera för. Denna avslutande del med ett skarpt besök på ute på vald
exportmarknad har två syften, dels att bättre förstå förutsättningarna på
marknaden och dels att få testa sitt erbjudande genom bokade möten med
relevanta aktörer.
Social hållbarhet

I projektet kommer de sociala hållballbarhetsdelarna så som arbetsvillkor,
mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald och produktsäkerhet att integreras i projektet genom att man arbetar med hållbara affärsmodeller och erbjudanden. De små och medelstora industri- och industrinära
företagen har en tydlig sned könsfördelning. Kvinnliga företagsledare och
ägare är en klar minoritet. Utrikes födda har en betydligt starkare tradition att
vara entreprenörer/företagare men sett till projektets målgrupp är de dock
fortfarande ett fåtal. Projektet kommer på ett aktivt sätt att arbeta med att nå
den underrepresenterade gruppen och prioritera denna. IUC har via tidigare
projekt sett att företag som deltar i utvecklingsaktiviteter tenderar i högre
grad att vara progressiva i sin utveckling.
Miljömässig hållbarhet

De små och medelstora industri- och industrinära företagen, samt de produktägande företagen kommer att både behöva och vilja använda alternativa
materialval som är mer långsiktigt hållbara, ett exempel som vi ser i många
applikationer är att gå från plastbaserade materialval till material som kommer från skogen och cellulosa, vilket är både en miljömässig vinst p.g.a. att
råvaran finns tillgänglig i företagens närområde, samt att plast är en produkt
med fossilt ursprung. IUC:s målgruppsföretag ingår i hög utsträckning i ekosystemet kring regionens bas- och processindustrier. Under de senare åren
har de som köpande och kravställande bolag tydligt markerat sitt hållbarhetsarbete. Man gör hållbarhetsrevisioner hos sina leverantörer (projektets
målgrupp). Kraven spetsas avseende leverantörernas medvenhet kring hållbarhet. Det är en huvudsak positiv utveckling som dock medför att många
små företag behöver hjälp med att förstå vad som behövs och vilka möjligheter det medför i konkurrenshänseende.
Ekonomisk hållbarhet

Ökad export skapar ekonomisk tillväxt och ökad BRP för Region Norrbotten. Handel är en förutsättning för ekonomisk tillväxt, och projektet syftar
till att öka den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen och bidrar därmed
till ökat välstånd och förbättrade levnadsstandarder för Norrbottningar.
Finansiering
Industriellt utvecklingscentrum Norr (IUC) söker medfinansiering av Region
Norrbotten med 2,5 miljoner kronor. Projektets totala budget är 5,4 miljoner
kronor. Projekttiden är 2020-11-02 tom 2023-02-28.
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Sökt belopp

Region Norrbotten (1:1)

2 500 000 kr

Tillväxtverket (ERUF)

2 500 000 kr

Deltagande företag
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400 000 kr

Total projektbudget

5 400 000 kr

Förväntade resultat av projektet
Det förväntade resultatet är att deltagande företag ska ha ökat sin förmåga att
utveckla sina företag och sina affärer för att exportera på ny marknad. I förlängningen ska det leda till nya affärer, ökad omsättning, ökad sysselsättning
och därmed en hållbar tillväxt för Norrbotten.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 40

Medfinansiering av projektet Intersective
Innovation 2.0
Dnr 00040-2020

NYPS-id: 20204763

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att
1. Projektet Intersective Innovation 2.0 beviljas 1 347 090 kr i medfinansiering.
2. Medlen anvisas ur 1:1 anslaget med 1 347 090 kr.
3. Region Norrbottens villkor för regionala projektstöd ska följas.
4. Vid återrapportering ska beskrivning av hur projektet jobbar för att inkludera små och medelstora företag (SMF) i inlandskommuner, samt
kommuner i Övre Norrland som inte medfinansierar projektet (ett särskilt villkor för detta projekt).

Yttrande till beslutsförslaget
Projektet svarar mot Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 och Strategi smart specialisering Norrbotten genom insatser för smarta, hållbara innovationer och entreprenörskap. Detta förväntas bidra till att SMF blir mer
konkurrenskraftiga på den globala marknaden samt mindre känsliga för konjunktursvängningar.

Sammanfattning
Projektet Intersective Innovation 2.0 som ägs av Piteå Sciene Park vill ge
SMF i Övre Norrland möjlighet att använda öppen innovation på samma
villkor som storbolag och därigenom stärka sin innovationskraft. Genom ett
strukturerat innovationsarbete säkrar företag sin lönsamhet, långsiktiga relevans och överlevnad.

Ärendet
Bakgrund
För att möta de globala utmaningarna krävs ny teknik, entreprenörskap och
innovation. Forskning visar att när ett kompetensområde eller bransch korsar
ett annat område kan banbrytande innovationer uppstå. Goda möjligheter till
banbrytande innovation finns i skärningspunkter mellan olika områden och
branscher. Öppen innovation som metod kommer i projektet användas för att
få till dessa typer av skärningspunkter.
Det är dock inte så enkelt för SMF att jobba med öppen innovation och innovation i skärningspunkter på egen hand. Intersective Innovation vill ge
SMFs möjlighet att använda öppen innovation på samma villkor som storbolag, och därigenom stärka sin innovationskraft. De viktigaste lärdomarna
från det föregående projekt Intersective Innovation är att företagen i regionen är ovana att samarbeta med andra i sitt utvecklingsarbete. Föregående
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projekt har haft ca 900 deltagare i sina aktiviteter. Fler än 60 SMF från olika
branscher runt om i länet har samverkat med andra och testat metoder för
öppen innovation. I utvärderingen av projektets seminarieserie ”Tänk nytt”
har 90 procent av deltagarna angett att de har höjt sin innovationsförmåga,
97 procent har ökat sin kunskap om metoder och verktyg för innovation och
93 procent har hittat nya idéer till sitt företag. Projektet har genom sina case
tagit idéer från hackaton till internationell utställning och från co-creation
workshop till innovationsupphandling och lanserad produkt.
Projektet Intersective Innovation 2.0 kommer fortsätta utveckla, testa och
verifiera metoder för öppen innovation mot SMF. Projektet kommer att genomföras via en projektgrupp med innovationsledare från Piteå Science Park
(projektledare) och Skellefteå Science City (samverkanspart). Skillnaden
gällande målgrupper jämfört med det föregående projektet är att nu välkomnas SMF från alla branscher. Tidigare var det riktat till digitala tjänstenäringar till energiteknik och kulturella och kreativa näringar.
Genom att tillåta samarbeten med externa parter oavsett bransch skapas ett
vidare perspektiv som genererar nya idéer och lösningar. Projektet kommer
att prioritera företag som varit igång ett antal år och har anställda, och som
vill växa. Universitet, högskolor och forskningsinstitut som har koppling mot
företagens behov och idéer kommer också att kunna delta i detta projekts
aktiviteter för att stärka SMF.
Syfte
Projektet Intersective Innovation 2.0 syftar till att stärka SMF i Övre Norrland genom att öka graden av öppen innovation och därmed stärka deras
konkurrenskraft. Genom ett strukturerat innovationsarbete säkrar Norrbottens företag sin lönsamhet, långsiktiga relevans och överlevnad.
Genomförande
Nytt i detta fortsättningsprojekt är att man kommer stötta enskilda SMF:s
möjligheter att kommersialisera utvecklingsidéer. Projektet vill även sprida
kunskap om innovationsupphandling och hjälpa SMFs att få komma in i
offentlig sektors och stora bolags innovationsarbete, genom att matcha deras
behov med SMFs kompetens.
Projektet jobbar mot fyra delmål;
D1: Fler SMF använder öppen innovation i sitt utvecklingsarbete. Minst 30
företag och 20 företagsledare har deltagit i projektets aktiviteter.
D2: Fler SMFs har hittat nya utvecklingsidéer med hjälp av företag i andra
branscher. Minst 10 nya utvecklingsidéer har kommit fram i workshops och
seminarieserier.
D3: Fler SMFs får stöd och möjlighet att kommersialisera utvecklingsidéer.
15 företag har fått stöd.
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D4: SMF:s bjuds oftare in av större företag och offentlig sektor till öppna
innovationsprocesser. Minst ett seminarium om innovationsupphandling är
genomförd och minst två workshops.
Social hållbarhet

Öppen innovation som metod stärker jämställdhet och mångfald då arbetssättet bygger på att inkludera olikheter i utvecklingsprocessen för att nå önskade resultat.
Miljömässig hållbarhet

Projektets aktiviteter inkluderar att visa SMF hur hållbarhetsarbete är lönsamt. Företagen kommer att behöva fundera över hur deras affärsmodell
påverkas om klimatet vore deras kund. Här behöver de tänka grönt i alla led,
från levererantörer, till kund, produktion och värdeerbjudanden. Ett processstöd I miljömässig hållbarhet kommer att tas in i projektet för att stötta projektgruppens arbete.
Ekonomisk hållbarhet

Projektet stärker konkurrenskraften hos SMF i Övre Norrland genom en
rörligare och mer jämställd arbetsmarknad samt större mångfald i innovationsarbetet genom att locka arbetskraft som av tradition har dragits till den
ena eller andra branschen. Detta bidrar till en breddad arbetsmarknad som
innebär fler typer av arbetstillfällen, som stärker länets långsiktiga attraktions- och konkurrenskraft.
Finansiering
Piteå Science Park AB söker medfinansiering från Region Norrbotten med 1
347 090 kr. Projektets totala budget är 8 980 610 kr och projekttiden är 1
januari 2021 till 31 december 2022.
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Sökt belopp

Region Norrbotten

1 347 090 kr

Tillväxtverket (ERUF)

4 490 304 kr

Region Västerbotten

1 347 092 kr

Skellefteå kommun

651 845 kr

Piteå kommun

538 838 kr

Skellefteå Science City

66 6030 kr

Sparbanken Nord

538 838 kr

Total projektbudget

8 980 610 kr
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Förväntade resultat av projektet
Projektet förväntas leda till en rörligare och mer jämställd arbetsmarknad
samt större mångfald i innovationsarbetet genom att locka arbetskraft som av
tradition har dragits till den ena eller andra branschen.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 41

Medfinansiering av projektet
Sustainable Business Bridge
Dnr 00047-2020

NYPS-id: 20204871

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att:
1. Projektet Sustainable Business Bridge beviljas medfinansiering med
2 000 tkr.
2. Medlen anvisas ur det statliga anslaget 1:1.
3. Region Norrbottens villkor för regionala projektstöd ska följas.

Ärendets behandling under sammanträdet
Jan Anders Perdal (V) yrkar avslag till projektansökan.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med det liggande förslaget.
Reservation
Jan Anders Perdal (V) reserverar sig till förmån för det egna förslaget.

Yttrande till beslutsförslaget
Projektet överensstämmer med det prioriterade insatsområdet hög livskvalitet i attraktiva livsmiljöer - klimat, energi och hållbar konsumtion, enligt den
regionala utvecklingsstrategin (RUS) genom att bidra till hållbarhetsomställningen. Projektet ligger även i linje med de prioriterade fokusområdet energiteknik för Smart Specialisering Norrbotten samt Norrbottens klimat och
energistrategi 2020-2024.

Sammanfattning
Energikontor Norr AB ska i projektet utveckla och etablera en digital plattform som möjliggör nya möten, affärer och partnerskap mellan aktörer med
behov av lösningar för sin hållbarhetsomställning och leverantörer av nya
lösningar.

Ärendet
Bakgrund
Energikontor Norr genomförde under 2019 en förstudie (Nyps id 20202364)
för att undersöka intresset av att använda en behovsdriven innovationsplattform hos aktörer i Norrbotten. Idén är att konkreta behov och utmaningar,
hos företag eller offentliga organisationer, ska presenteras på en digital plattform där det är möjligt för alla potentiella leverantörer att skicka in sina lösningsförslag, varefter behovsägaren väljer vilka de går vidare med.
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Baserat på positiv respons från olika aktörer i förstudien vill projektägaren i
detta genomförandeprojekt gå vidare och utveckla och etablera en digital
plattform som kompletteras med fysiska event. Projektet ska möjliggöra nya
möten, affärer och partnerskap mellan aktörer som inte har träffats tidigare.
Samverkanspart i projektet är WIN (Winning Innovation i Lund AB) som
har mångårig erfarenhet av att arbeta med fysiska mötesplatser och strukturerat nätverksarbete. Utöver kompetens bidrar WIN med nationella och internationella företagsnätverk, vilket är tänkt att ge deltagande företag från
Norrbotten och Västerbotten ingångar till nya marknader och kunder.
Projektets primära målgrupp är regionens befintliga samt nystartade små och
medelstora företag som kan erbjuda lösningar till behov inom energi, klimat
och hållbarhet. Sekundär målgrupp för projektet är övrigt näringsliv samt
offentliga aktörer med behov och utmaningar.
Samverkan ska ske med regionala näringslivsfrämjande organisationer.
Syfte
Projektet syftar till att bidra till att påskynda hållbarhetsomställningen hos
regionens näringsliv genom att effektivt matcha företags behov med innovativa små och medelstora företag som kan leverera lösningar inom energiteknik, miljöteknik och resurseffektivisering.
Genomförande
Projektets ska utveckla och etablera en digital samverkansplattform vilket
innefattar aktiviteter som att teknisk utveckling, process och pilotutveckling,
bearbeta potentiella leverantörer och behovsägare, stöd och coaching till
företag, nätverkande och omvärldsbevakning samt utformning av förslag till
varaktig lösning.
Social hållbarhet

Projektägaren lyfter fram att arbetet ska genomsyras av ett jämställt förhållningssätt och i de situationer där projektgruppen har rådighet ska man arbeta
för en jämn könsfördelning exempelvis i arbetsgrupper och styrgrupp samt
att jämnt fördelad talartid eftersträvas.
Miljömässig hållbarhet

Grunden för projektet är att påskynda företags och organisationers omställning till mer hållbara lösningar. Plattformen har potential att bidra till lösningar som kopplar mot Agenda 2030 och exempelvis mål 6- rent vatten och
sanitet, mål 7- Hållbar energi för alla, mål 9- Hållbar industri, innovationer
och infrastruktur, mål11-Hållbara städer och samhällen samt mål 12- Hållbar
konsumtion och produktion.
Ekonomisk hållbarhet

Med effektivare processer att matcha företagens behov med innovativa företag kan ledtiderna från idé till innovation till bärkraftigt företag kortas och
nya arbetstillfällen i regionen skapas. Det finns en osäkerhet kring om det
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går att hitta en ekonomiska hållbar affärsmodell och varaktighet efter projektslut. Det är av högsta vikt att projektet jobbar systematiskt med detta
direkt från projektstart då det fått lite utrymme under förstudien.
Finansiering
Energikontor Norr AB söker medfinansiering från Region Norrbotten med
2 000 tkr. Budgeten är 12 250 tkr och projekttiden 15 juni 2020 till 30 april
2023.
Finansiär

Sökt belopp

Region Norrbotten (1:1)

2 000 tkr

Tillväxtverket (ERUF)

6 125 tkr

Region Västerbotten

500 tkr

Bodens kommun

100 tkr

Luleå kommun

225 tkr

Piteå kommun

225 tkr

Älvsbyns kommun

75 tkr

Gällivare näringsliv AB

100 tkr

Sparbanken Nord

1 000 tkr

Winning Innovation AB

200 tkr

Vattenfall AB

50 tkr

Energikontor Norr AB

700 tkr

Medverkande företag (bidrag i annat än
pengar)

950 tkr

Total projektbudget

12 250 tkr

Förväntade resultat av projektet
Vid projektavslut ska innovationsplattformen vara etablerad i medvetandet
hos näringslivet i regionen och ha bevisat ett tydligt värde hos de aktörer
som nyttjat plattformen. Företagen i regionen ska ha kommit i kontakt med
nya kunder, samarbetspartners och leverantörer samt har stärkt sin omvärldsbevakning kring vilka tekniker, lösningar och implementationer som
idag finns tillgängliga på marknaden. Ett flertal lyckade matchningar mellan
behovsägare och leverantörer ska ha skett genom plattformen och projektets
övriga aktiviteter. Projektet ska ha stärkt samarbetet mellan Norrbotten och
Västerbotten när det gäller satsningar mot stärkt näringsliv inom cleantech
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och hållbarhetslösningar. Ett förslag till en varaktig plattform samt ägarformer ska vara framtagna.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 42

Motion 21 - 2019 om haverikommission
för godstransporter
Dnr 00548-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden rekommenderar regionstyrelsen föreslå fullmäktige att avslå motionen.

Ärendets behandling under sammanträdet
Jan Anders Perdal (V) yrkar att regionala utvecklingsnämnden bifaller motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt det liggande förslaget.
Reservation
Jan Anders Perdal (V) reserverar sig till förmån för det egna förslaget.

Yttrande till beslutsförslaget
Ett fungerande godsflöde är viktigt för ett fungerande samhälle och för att
kunna erbjuda länets medborgare och företag en god samhällsservice. Utifrån rollen som regionalt utvecklingsansvarig följer Region Norrbotten den
utveckling som sker gällande godstransporterna i länet. Nya Bussgods i Norr
AB kommer här att spela en viktig roll.

Sammanfattning
Vänsterpartiet föreslår i motionen att regionfullmäktige ska ta initiativ till att
inrätta en haverikommission för godstransporter i hela Norrbotten. Kommissionen ska bestå av 12 ledamöter där samtliga partier i fullmäktige utser
en ledamot och majoriteten utser ordförande. Norrbottens kommuner ska
bjudas in att utse hälften av ledamöterna i kommissionen samt utse vice ordförande.
Kommissionen föreslås få i uppdrag att redovisa vad som hänt inför nedläggningsbeslutet an Bussgods i Norrbotten AB för att dra lärdom inför nytt
förslag. Kommissionen ska också utarbeta förslag till transportorganisation
för godsdistribution/upphämtning i hela Norrbotten och redovisa sitt förslag
till regionfullmäktige i februari 2020.

Ärendet
Region Norrbotten är tillsammans med länets kommuner medlemmar i
kommunalförbundet Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM). RKM
äger Länstrafiken som i sin tur äger Bussgods. Beslutet att avveckla Bussgods har fattades av Länstrafikens styrelse och RKM.
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Bussgods i Norrbotten AB hade under en längre tid gått med förlust och trots
åtgärdsprogram har det inte lett till några förbättringar gällande resultatet. De
analyser som genomfördes innan beslut om avveckling har heller inte resulterat i förslag på åtgärder och lösningar som skulle kunna vända den negativa utvecklingen för Bussgods.
Efter beslut om nedläggning av Bussgods i Norrbotten AB har ny leverantör
för leveranser av Region Norrbottens gods upphandlats (Schenker). Parallellt
med detta har Bussgods fortsatt arbetet med att få till stånd en verksamhet
om är ekonomiskt bärkraftig. Under hösten 2019 beslutade Länstrafiken
Norrbotten att köpa en tredjedel av det befintliga bussgodsbolaget i Västerbotten och därefter har Västerbotten beslutat att sälja denna tredjedel. Genom denna lösning kan länen dela på gemensam administration, IT-resurser,
bolagsledning etc. Det nya namnet blir Bussgods i Norr AB och har för avsikt att starta 1 april 2020.
Under januari till och med april 2020 har Bussgods hållits vid liv med reducerade kostnader för att inte förlora kunder. Fem bussgodsterminaler i länet
kommer driftas av Bussgods i Norr ABs egen personal, i övriga nio kommuner kommer lokala entreprenörer att upphandlas/bli ombud.
Utifrån ett regionalt utvecklingsperspektiv kommer regionen att följa utvecklingen av godstransporter för företag och medborgare. Som ett led i
detta deltar Region Norrbotten i projektet Nationell ombudsplattform som
bland annat genomfört workshops i Pajala och Arjeplog för att hitta ersättningslösningar. Här kan Bussgods i Norr AB ha en viktig roll att spela genom att vara spindel i nätet och hjälpa andra transportörer att kunna leverera
gods i glesbygd.
Beslutsunderlag:
Motion 21 – 2019 om haverikommission för godstransporter (Vänsterpartiets
fullmäktigeledamöter)
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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