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Protokoll

Tillväxtberedningen
Tid och plats

l5 december2017, kl. l0-15, Norrbottens Kommuner, Luleå

Närvarande

Britra Flinkfeldr (s) Nonb. K.
Niklas Nordström (s) Nonb. K
Peter Waara (s) Östra Norrbotten
Maria Stenberg (s) Region Norrb
Anders Öberg (s) Region Norrb.

Anita Lindfors, Norrb. K.

Glenn Berggård (v) Region Norrb.
Agneta Granström (mp) R Norrb.
Kenneth Backgård (ns) Region Norrb
Anders Josefsson (m) Region Norrb.

Ulrika Nilsson, Region N. p 1-6

Johanna Lindgren, Region N.p 6
Anna Lindberg, Region Nonb.
Per-Erik Andersson, Region Nonb.
David Sundström Region N. p 8-12

Patrik Wallgren Region Norrb

För kännedom

Robert Bernhardsson (s) LKF
Lars Alriksson (m) Nonb. K
Yvonne Stålnacke (s) Norrb. K.
Kristina Zackrisson (s) LKF
Jeanette Wäppling (v) Nonb. K.
Lotta,Å.man (s) Nonb K.
Linda Frohm (m) Östra Norrbotten
Helena Stenberg (s) Fyrkanten

Dan Ankarholm (ns) Region Nonb.
Kent Ögren (s) Region Norrb.
Anna Hövenmark (v), Region Nonb.
Linnéa Ekman, (m) Region Norrb.
Jens Sundström (þ), Region Norrb.
Lars Á,ke Mukka (c) Region Norrb.
Agneta Lipkin (s) Region Norrb
Helena Öhlund (s) adj. EFNS

Dagordning
1 Mötesordftirande Britta Flinkfeldt hälsar alla välkomna. Ordftirande menar att det

behövs ett bättre system für närvaro och anmälan av fürhinder.

2 Till justerare väljs Agneta Granström.

3 Dagordningen godkänns..

4 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

5 Infrastrukturfrågor
- Åt err app ort er in g I cin s tr ans p ortpl an 2 0 I I - 2 0 2 9
Ulrika Nilsson redogör ftir remissynpunkter från kommuner, myndigheter och
organisationer på planñrslaget. Det har inkommit 20 st remissvar, därav har 1l
kommuner svarat. Främst handlar det om den geografiska fordelningen av medel
till kusten, att åtgärder på väg 97 ochv 373 tar stora delar i anspråk. En generell
åsikt ar att den tilldelade budgeten är alldeles flor liten kopplat till fürväntningar
vad länsplanen ska åstadkomma. Man har även svårt att skilja på vilka åtgärder
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som hör till länsplanen och vilka som hör till den nationella transportplanen. Det
är positivt att flera lyfter att hela Nonbotniabanan ska planeras ftir. Där är de s k.
"döda" korridorerna ett hinder for bostadsplanering. Sedan lyfter man om gräns-
överskridande trafik vilket berör den nationella planen. Det som är allvarligt for
samhällsutvecklingen på landsbygden är att det finns für lite utrymme für att
kr¡nna göra åtgärcler på clet lågtrafikeracle vägnätet. Sammantaget bygger olika
satsningar på behov utifrån den regionala systemanalysens prioriterade funkt-
ioner. Sedan måste länsplanen forhålla sig till nationella mål om tillgänglighet,
trafiksäkerhet, miljö och hälsa.

Informationen läggs till handlingarna.

-Aktuellt på EU nivå
Ulrika Nilsson redogör für översynen av CEF-Connecting Europé Facility
fonden. Diskussion fors om att endast finansiera EU;s nio transportkorridorer.
TEN-T, transporteuropeiska transportnätet har en gemensam målbild för trans-
portsystemet i Europa om fÌirdigställande av nio transportkorridorer fram till 2030
men det är inte bindande für varje land. De signaler som kommer från nationell
nivå är att Svetige inte ställer sig positiv till en ftjrlängning av Scandinavian Me-
diterrana korridoren där Bottniska korridoren ingår. Det riskerar hela Norrbottnia-
banan. Sveriges hållning är att inte binda sig till något som forpliktigar till investe-
ringar. Finland har klart uttalat sig positiv och även glort en skrivelse till hur Sve-
rige ställer sig. Tillväxtberedning menar att det är viktigt att ge regeringen fakta,
att en fttrlängning inte är kopplat till investeringsâtagande.

TVB beslutar uppdra till bägge ordfürandena att ordna möte med infrastrukturmi-
nisteru och fitraustninistern lìjr att ge rätt fakLauntlerlag, att ett uttalande från rege-
ringen till en ftirlängning intc inncbär stt absolut åtagande om investering.

6 Lliget gällande bredbandsutbyggnad i Norrbotten - till nationella mål
Johanna Lindberg informerar om läget avseende bredbandsutbyggnad. Tillgång
idag till fiberbredbandîir 60Yo och uppskattningen 'àr aft2020 är det9}Yo.
Beroende på resurser, ser bilden olika ut hur kommunerna satsar, en del bygger
själv, en del överlåter till privata aktörer och en del säljer ut nätet så affrirsmodell-
en ser olik ut över länet. Utmaningen är långa avstånd ute i glesbygden med dyra
anslutningsavgifter ftjr hushållen. Staten säger att marknaden bör lösa detta vilket
inte sker här uppe. Det statliga stödet 2014-2020 är inte anpassat för landsbygder
med långa avstånd till tätorter samt totalt är det ftir avsatta lite medel. Senaste
kartläggningen gjordes av IT Norrbotten2}l4 då målet pä90 % skulle kosta
2,6 Mdkr och målet pã 100% skulle kosta 3,6 Mdkr. Det skulle alltså kosta
1 mdkr att bygga ut de sista lÙYo. Här måste det till andra lösningar än fiberbred-
band. Det är av stor betydelse für samhället och service till nredborgama aLL

användning av digitala tjänster möjliggörs exempelvis inom sjukvården, övrig
offentlig verksamhet och i det dagliga livet.

Tillväxtberedning beslutar uppdra till IT Norrbotten att samla bredbands-
samordnaren och andra berörda parter och jobba vidare på olika lösningar für att
öka tillgången till bredband samt även finna möjligheter till finansiering så hus-
hållen i Norrbotten ges bästa möjligheter att använda digitala tjänster.

7 Det regionala strategiarbetet
-Återapport er ing Natione I lt forum
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Maria Stenberg rapporterar från nationellt forum där det handlade om Indelnings-
kommitténs fortsatta uppdrag, hur statliga myndigheter ska organiseras i framti-
den. Utifrån Brexit lyftes de allvarliga konsekvenserna ftir sammanhållningspoliti-
ken, strukturfonderna och den extra allokeringen. Sveriges avgift ska helst minska
och regeringen har en uttalad restriktiv EU budgethållning där forskning, konkur-
renskraft, säkerhet, integration och klimatomställning prioriteras. Medel till struk-
turfonder och jordbrukspolitik ska minskas. Det pågår politiskt påverkansarbete
inom exempelvis åttagruppen, Europaforum och SKL ftir en nyanserad faktabild
om vad konsekvenserna blir ute i landet für den regionala tillväxtpolitiken.

-Yillkorsbilagan
Anna Lindberg informerar om statens villkor till regionen gällande det regionala
utvecklingsansvaret. Här betonas att de tre hållbarhetsperspektiven ska integreras i
uppdraget. Regionen ska redovisa hur l:1 medel ftirdelas inomregionalt. Jämställd
regional tillväxt samt integration och mångfald är viktiga områden. Regionen ska

främja bredbandsutbyggnaden och näringslivets digitalisering. Kommersiell ser-

vice och ett regionalt service program är viktiga frågor. En redogörelse hur sam-

verkan sker med länsstyrelsen vid liknande uppdrag exempelvis avseende agenda

2030 målen, ska lämnas. Regionen far 2 mkr ftir att jobba med livsmedelsstrategin
och en regional handlingsplan ska stärka klimat- och miljöperspektiven i det reg-
ionala tillväxtarbetet.

Regionen har ñtt ett mycket tydligt mandat avseende kompetensfürsörjnings-
frågor Här ska man samordna och fastställa målsättningar ftir den regionala
kompetensfürsörjningen utifrån RUS:en. Kartlägga, prognostisera och synliggöra
behov av kompetens inom privat näringsliv och offentlig sektor. Vidare etablera

effektiva strukturer für validering på regional nivå. Samt medverka i planeringen
av utbud och inriktning for regionalt yrkesinriktad vuxenutbildning och bidra till
etableringen av lärcentra. Uppdraget ligger inom kompetensfürsörjningsrådet an-

svar.

-KKN utlysning
Per-Erik Andersson informerar om att efter genomforda utbildningssatsningar
inom KKN-området kommer regionen att avsätta medel och göra utlysningar für
att främja utvecklingen inom kulturella och kreativa näringar.

-Rus ldget
Per-Erik Andersson informerar om den fortsatta RUS-processen.. Under februari -
mars 2018 sker olika dialogmöten därav möten (inom livsmiljöer/kompetensfor-
sörjning) i Arvidsjaur, Gällivare och Övertorneå samt ett om kompetensfürsörj-
ning i kusten den 1 mars 2018. Det ingår även i uppdraget att ha möten med myn-
digheter. Det blir en remissomgång maj - oktober 2018 samt även samråd kring
fürslaget. Planen är att regionfullmäktige beslutar om den regionala utvecklings-
strategin 2019-02.

- N orr b o t t e ns konfe r e n s e n
Norrbottenskonferens für endast politiker från kommuner och regionen genomfürs
den26 januari 2018, kl. 9.30-14:30 i Luleå.

-Arktisk positionering - Arctic Frontiers, Tromsö
Anita Lindfors informerar att Arctic Frontiers är en arena där Norrbotten tar
position och synliggör våra utvecklingsmöjligheter mitt i det europeiska Arktis
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Tillsammans med LTU anordnar Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner
ett event avseende bärkraftig gruv- och mineralnäring i Arktis. Näringsminister
Mikael Damberg och LKAB:s VD Jan Moström deltar. Ett internt möte kommer
även att ske med näringsministern med speciellt inbjudna om rymden och möjlig-
heter till näringslivsutveckling.

Informationen läggs till handlingarna.

8 Rapport - besöksnäringo Daniel Örtqvist, LTU
Daniel Örtqvist redogör für rapporten, besöksnäringens roll for Norrbottens till-
växt2007-2015 som är cn del i uppdraget från Region Norrbotten inom regional
fürnyelse. Syftet är att dels öka kunskap om projektstödens och ftiretagsstödens
effekter på besöksftiretagens tillväxt, dels öka kunskapen om besöksnäringens
påverkan på samhällets utveckling. Rapporten ska utgöra ett underlag ftir
framtida prioriteringar och satsningar. Både i nationella och regionala strategier
lyfts tresöksntuiugens betydelse lrattt suur viktiga jobb, därav ol'tast flJrst¿ steget
in på arbetsmarknaden for unga kvinnor och män. Under âren2000-2010 ökade
omsäffningen i Swedish Lapland med 73%o, Slutsatsen är att det är en stark
utveckling och positiva attityder bland trestjksuäriugsfürctag. Organisatiunerr
Swedish Lapland har stor betydelse med ett starkt varumärke, ftir international-
isering och ökat antal specialister som kan stödja affÌirsutvecklingsarbetet. De
offentligas satsningar har möjliggjort investeringar, drivit mognadsgraden samt
bidragit till att näringen kunnat utvecklas professionellt. Slutligen är det viktigt
inftir framtiden diskutera hur ansvaret ska fürdelas mellan füretag, destiuatiun uch
offentliga. Vilka affÌirsmodeller behöver utvecklas fÌjr att näringen ska fortsätta
växa och hur kan finansiering fiån de offentliga se ut.

Informationen läggs till handlingarna.

9 Europaforum Norra Sverige
Per-Erik Andersson informerar att det pågår ett intensivt arbete inom Europafo-
rum ftir att argumentera på olika arenor, nationellt och inom EU, für en framtida
sammanhållningspolitik efter 2020. EFNS:s mervärdesrapport påvisar nyttan med
strukturfondsmedel och den extra allokeringen. OECD studien är även en stark
argumentation ftir norra Europa med koppling till Arktis. Det pågår diskussioner
inom EU om Interreg programmen om samtliga ska slås samman, svenska rege-
ringen har inte uttalat sig i frågan. Två positioner avseende sammanhållningspoli-
tiken och forskningsprogram nummer 9 kommer att antas på Europaforum i Soll-
efteå. Det är mycket viktigt att det blir en bred politisk uppslutning till det stora
Europaforum den2l-22 februari 2018 i Sollefteå.

Informationen läggs till handlingarna.

10 Det regionala utvecklingskapitalet
Per-Erik Andersson redogör ftjr SKL:s rapport vilken syftar till få en bild över det
regionala utvecklingskapitalet, dvs. vilka strategiska utvecklingsresurscr som
finns tillgängliga att använda ftjr tillväxtskapande arbete inom ramen ftir det
regionala utvecklingsuppdraget samt hur resurserna ftirdelar sig över landet.
I Inclerlaget utgörs av resurser från EU, staten och regionen.

Slutsatsen är att Norrbotten som region är både och. Alltså att Norrbotten inte
ingår i grupp I där övriga norrlandslän ingår. Nonbotten har en relativt låg
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andel egna medel (8 %) och en hög andel kompensatoriska anslag (42%\Dock
har man också betydande medel från Vinnova och Horisont2020 i absoluta tal.
Avseende Vinnova-medel ligger Norrbotten väl i paritet med Uppsala och avse-

ende Horisont2020 som Östergötland. Norrbotten har därmed ESl-medel och
kompensatoriska medel likt länen i grupp 1, men presterar väl i jämflorelse med

vissa län i grupp 2 avseende konkurrensprövade medel. Så pass stora tal inom
kategorin konkurrensprövade medel antyder andra fürutsättningar, som skiljer
Norrbotten från övriga norrländska län. Sammanfattningsvis visar Norrbotten en

positiv utveckling avseende att få del av olika utvecklingsmedel.

Informationen läggs till handlingarna.

11 Övriga frågor
Nästa möte, torsdag I I januari 10.00 - 15.00 på Regionhuset. Maria Stenberg är

ordftirande 201 8.

12 Avslutning
Ordforande tackar ftir visat intresse och avslutar mötet.

Ordftirande Justerare

,lon,ø l;,,il-nj
Anita Lindfors I
sekreterare
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