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Protokoll

Tillväxtberedningen
Tid och plats

21 mars 2019,k1.10-15, Norrbottens Kommuner, Luleå

Närvarande

Brina Flinkfeldt (s) Nonb. K.
Claes Nordmark (s) Nonb. K p 1-7

Tommy Nilsson (s) Östra Norrb.
Robert Bernhardsson (s) LKF
Helena Stenberg (s) Nonb. K.
Niklas Nordström (s) Norrb. K p 6-9

Anita Lindfors, Norrb. K.

Tomas Mörtberg (c) Nonb. K.
Jeanette Wäppling (v) LKF
Tomas Egmark (s) Nonb. K
Ulrica Hammarström (s) Östra Norrb.
Sven Tomberg (c) Nonb. K
Sara Lundberg (s) A-kommuner

Anders Josefsson (m) Region Nonb.
Johannes Sundelin (s) Region Norrb
Anders Öberg (s) Region Norrb.
Helena Öhlund (s) Region Norrb

Ulrika Nilsson, Region N. p l-7
Per-Erik Andersson, Region Norrb
David Sundström Region Norrb
Jenny Mozgovoy Region Norrb

För kännedom

Kenneth Backgård (sjvp) Region Norrb
Lennart Thörnlund (s) Region Norrb.
Linda Frohm (m) Region Norrb.
Anders Sundström (sjvp) Region Norrb
Marin A,ström (sjvp) Region Norrb.
Tomas Vedestig (sjvp) Region Norrb.
Anders Rönnqvist (sjvp) Region Norrb
Nils-Olov Lindfors(c) Region Norrb
Daniel Persson (s) Region Norrb.

Dagordning

I Mötesordfürande Britta Flinkfeldt hälsar alla välkomna.

2 Till justerare väljs Helena Stenberg.

3 Dagordningen godkännes.

4 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

5 Infrastruktur
Peter Ekholm, VD Inlandsbanan AB informerar om arbetet med att lyfta inlands-
banans potential samt att kalkyler visar att trafiken gär attbedriva på affÌirsmäss-
iga grunder till nytta für staten. Förankring har skett med 19 ägarkommuner,
näringsdepartementet, Trafikverket och olika näringar men främst skogsindustrin.
En moderniserad inlandsbana med tvärbanor möjliggör für transporter
med exempelvis fisk från Norge, besöksnäringen, skogs-, stål- och gruvindustrin
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samt blir ett komplement till norra stambanan, Norrbotniabanan och övriga kust
banor med ökad redundans. Överflyttning av gods från gummihjul bidrar både till
regional tillväxt och miljömässiga transporter. En upprustning av banan till en
relativt låg investering på ca 150 miljoner ger nytta ftjr olika näringar och norra
Sveriges inland. Man awaktar trafikverkets funktionsutredning där inlandsbanans
och tvärbanomas roll ska utvärderas i järnvägssystemet. Ska vara klart hedje
kvartalet 2019. Trafikutskottet och departementet är intresserade men en viss
tveksaurhet fiuns fi'åu Tlafikverket onr nyttun kupplut till investeringcn. Diulog
ftirs även med Nonbottniabanegruppen.

Tillväxtberedningen tackar for informationen. TVB beslutar att uppdra till
ansvariga tjänstepersoner att ta fram en skrivelse till nästa möte som visar på den
afftirsmässiga nyttan och att investeringen inte konkurrerar med länets prioriter-
ingar som Norrbotniabanan.

Kort rapport från det årliga mötet med Trafikverkets GD, Lena Erixon. Frågor
som lyftes var förutom Norrbottniabanan, Luleå hamn-Malmbanan, El0 även
trafi ksäkerhet gällande tunga gruvtransporter. Spårviddsproblematiken och
omlastningsterminal med gränstrafiken över Haparanda diskuterades och här
framftirdes önskemål från regionen att Trafikverket lyfter det i dialog med sina
motsvarande finska kollegor.

TVB beslutar att bjuda in Helena Eriksson, Trafikverket Nord under hösten für att
diskutera vardagsnära trafikfrågor som exempelvis enskilda vägar- snöröjning,
vinterunderhâll, 7 4 tons kartan, etc.

ó Workshops - Hur skaframtidens strukturfonder utformas och hur knn.framtidens
nationella strategin bygga på RUS och NIS?
Kenneth Sjaunja informerar att regionen har Ëtt erbjudande att redovisa priorite-
ringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet, inklusive sammanhållnings-
politiken. Målet tör den regionala tillväxtpolitiken är utvecklingskraft i alla delar
av landct mcd stärkt lokal och regional konkurrenskraft. Den europeiska
sammanhållningspolitikens mål är att bidra till ekonomisk, social och
territuriell sanunanhålhring inum EU. I efterfiiljande diskussionen lyfts betydelsen
av att det regionala ansvaret gällande prioriteringar över EU:s strukturfonder ska
kvarstå med ett absolut nej till utökad centralisering. lnför kommande program-
skrivningar bör man utgå från de utmaningar som redan är identifierade i OECD
rapporten och olika rapporter om Arktis och prioritera därefter. Det finns en kom-
plexitet över att ha det regionala utvecklingsansvaret men samtidigt saknas lokal
och regional rådighet över frågor som är starkt kopplade till tillväxt och närings-
livsutveckling exempelvis ftir en kommun gällande markanvändning, exploatering
och reservatsbildning. Det behövs en bättre samordning mellan statliga myndig-
heter och en gcmcnsam och forbättrad dialog mcd kommuner och regionen.

TVB beslutar att skicka med ovanstående synpunktcr i dcn fortsatta processen.

7 Det regionala strategiarbetet
o. Nationelltforum
Anna Lindberg rappoÉerat'fi'ån nationcllt fururn sonr hålls 4-5 gånger per år där
olika ministrar deltar och redogör ftir aktuella frågor. Nils-Olov Lindfors och An-
ders Öberg representerar Region Norrbotten. .Anders Ygeman berättar om uppdel-
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ning av näringsdepartementet till två departement. Det nya infrastrukturdeparte-
mentet hanterar frågor som rör transporter och infrastruktur, digitalisering och it,
postfrågor samt energifrågor. Ylva Johansson informerade om reformering av
arbetsformedlingen, arbetsmarknadsutredningens fürslag och socialfonden.
Landsbygdsminister Jennie Nilsson informerar om regional tillväxtpolitik och
landsbygdspolitik. Det framfürdes synpunkter från regionerna på en arbetsmark-
nadspolitik anpassad efter lokala fürutsättningar som genom samarbete med vux-
enutbildningen, nyttjande av socialfonden kan forbättra missmatchen på arbets-
marknaden och kompensftirsörjning.

Informationen läggs till handlingarna.

b. Systemfòr genomforande ov NlS-Norrbottens innovationsstrategi
Per-Erik Andersson informerar om att det har inkommit 14 remissvar från olika
aktörer. Remissvaren ska bearbetas och arbetas in i NIS och beslutet kommer i
april/maj iregionala utvecklingsnämnden. Nästa steg i forverkligande av NIS är
att ta fram ett klusterprogram.och göra en analys av kompetensbehoven inom
smart diversifieringsområdena.

Informationen läggs till handlingarna.

c. Elanalys
Patrik Wallgren informerar om en analys - kapacitet für elintensiv industri. El-
nätsanalysens syfte ar attta fram en regional analys som pekar på hinder och möj-
ligheter, lagens flaskhalsar och ett fürsöka till klassificering av områden som har
potential att bebyggas med elintensiva verksamheter. I datacenterarbetet har man
arbetat med ett begrepp som heter "Ready to build" vilket eventuell kommer vara
en del i analysen. Det behövs en bättre regional bild hur energisystemet ser ut ,
hänger samman och kan nyttjas på bästa sätt für Norrbottens framtida utveckling.
Det kommer också att leda till florslag till forbattringar i elsystemet für att öka ef-
fekt och robusthet. Rapporten beräknas klar i december 2019. Samverkan sker
med kommuner, länsstyrelsen, energikontor Norr samt Vattenfall Elflorsörjning.

Informationen läggs till handlingarna.

d. Information om scirskilda utlysningar
David Sundström informerar om att Region Norrbottens har under våren genom-
fürt utlysningar inom kulturturism och där inkom 24 ansökningar. Inom området
kompensfürsörjning till kommunerna och deras lärcentra. Detta är ett forsök att
med riktade satsningar främja nya innovativa grepp till florändringsarbete.

Informationen läggs till handlingarna.

e. Införande av checknr
David Sundström informerar om att för att kunna ta del av tillväxtverkets
marknadsföring men också for attlàtta på trycket på l:1 anslaget har Region
Norrbotten valt att ansluta sig till ett par nationella kampanjer kring ftiretagsstöd
och checkar. Staten satsar på olika typer av checkar för främjande av näringslivs-
utveckling. En annan satsning är den gemensamma portalen verksamt.se. Region
Norrbotten har i samarbete med Ltu-Business, Handelskammaren, IUC valt att
prioritera checkar inom internationalisering och digitalisering.

Informationen läggs till handlingarna.
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I Jämställdhet
Per-Erik Andersson informerar att regionen har ansökt om ERDF finansiering für
att ta nästa steg i 'Jämställd tillväxt". Projektet har även lagt till digitalisering i
ansökan. Projektet bygger vidare på det utvecklingsarbete som Sara Nilsson på-

började och riktar sig till ftiretag som vill arbeta strategisk med jämställdhet. Här
kommer det att behövas näringslivskontorens hjälp och engagemang. Beslutet tas

av strukturfondspartnerskapet i maì månad. Projektet beräknas att stafta till hös-
ten

Informationen läggs till handlingarna.

9 Arktis - Norrbottens position
Anita Lindfors informerar hur politikerna i tillväxtberedningen har processat ark-
tiska frågor som ledde till framtagandet av Norrbottens politiska plattform for
Arktis. DenT februari deltog politiker från Region Norrbotten och Norrbottens
Kommuner tillsammans med länsstyrelsen på Ltu där universitetet presenterade

sina forskningsområden under temat "Arktis i fokus". Ambassadör Björn Lyrvall,
utrikesdepartementet lyfte fram Norrbotten som ett arktisk län, inte endast utma-
ningar utan stora möjligheter. Han vill fortsätta samarbetet med Norrbotten och
ser franrcnrot att politikerna lortsätter sitt engagcrnaug att positionera Norrbotten
som ett arktiskt län. Sveriges nationella strategi för Arktis ska omarbetas och här
bör Norrbotten vara med och påverka. Han vill gärna tillsammans med länet syn-
liggöra den arktiska positionen. En fundering är hur politiken ska arbeta vidare
für att inte tappa initiativet, vilka arenor är viktiga att delta på.

TVB beslutar att Niklas Nordström som sammankallande tillsammans med Linda
Frohm och Nils-Olov Lindfors bildar en arbetsgrupp som arbetar vidare med frå-
gan.

l0 Rapport - SMF gränsöverskridande samverkan och export
Daniel Örtqvist, Luleå tekniska universitet
Uppdraget var att undersöka töretagens åsikter gällande tillväxtambitioner,
samverkan och internationalisering i det geografiska området inom
Interreg Nordprogrammet. Drygt a500 enkäter har skickats ut och 1500 st
har kommit in. Svarsfrekvensen ligger på 20Yovilket är normal. Rapporten visar
att 6lYo av füretagsledama är mellan 50-69 àr. Utmaningen är återväxten då fa
är under fyrtio år. Det återspeglar sig också i olika tillväxtstrategier om
ingen vill ta över foretag. Olika ambitioner som sträcker sig från aweckling av
töretaget till ökad sysselsättning och omsättning. Sedan tinns det töretag som kan
men inte vill växa - man är nöjd. Exporten har minskat mellan Z0l4 till2018,
fråtn 23,9%o till 17,8o/o uppger de foretag som exporterat i någon utsträckning.
I ftirsta hand efterlyser íÌiretagen störl atJ byggu nätverk, göra marknadsanalyser
samt utbildning. Sammantaget visar rapporten bland annat på utmaningar med en

åldrande füretagspopulationen, något vikande tillväxtambitioner, behov av ex-
portfüretag som lokomotiv samt att utbildning har en central roll ftjr att öka
international i sering,

Informationen läggs till handlingarna.

11 Europeisktpåverkansarbete
a. Nulcigesrapport
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Jenny Mozgovoy redogör für Europaforums påverkansarbete som bedrivs nation-
ellt och i Bryssel med stöd av Brysselkontoren. Det händer inte mycket just nu
gällande de pågående forhandlingar om långtidsbudget och framtida sammanhåll-
ningspolitik i avvaktan på EU-valet. Därefter tar det tid innan nya parlamentet
och kommissionen är på plats. Finland tar över ordftirandeskapet från halvårsskif-
tet och forhoppningen är att ftirhandlingar ska ta mer fart.

b. Europaforum 28-29 mars i Luleå
Det blir drygt 180 deltagare. Programmet ftir Europaforum fokuserar en del på
kommande EU-val den26 maj. På torsdag hålls en paneldebatt med Rolf Fred-
riksson, som moderator och olika partiers kandidater på Vetenskapens Hus vilken
är öppen ftjr allmänheten. På fredag hålls paneldebatt på Europaforum. Tre
positioner ska antas; om EU:s rymdpolicy, om smart specialisering samt
Europaforums synpunkter infür pågående ftirhandlingar om EU:s framtida
sammanhållningspolitik.

c. OECD-studien om urþlk
Den27 mars på Regionhuset presenteras studien av OECD och näringsdeparte-
mentet med landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Informationen läggs till handlingarna.

12 Övriga frågor
TVB beslutar att tillväxtberedningens möte i oktober blir den 4:e ftir
då har fler politiker möjlighet att delta.

13 Nästa möte
17 maj 10.00 - 16.00 på Norrbottens Kommuner.

14 Avslutning
Ordfürande tackar fÌir visat intresse och avslutar mötet.

Ordfürande

q'a'L
Anita Lindfors

sekreterare
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