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Protokoll

Tillväxtbered n ingen
Tid och plats
7 mars 2017,kl. l0-16, Norrbottens Kommuner, Luleå
Närvarande
Helena Öhlund (s) Fyrkanten
Peter Waara (s) Östra Norrbotten

Maria Stenberg (s) Region Norrb.
Glenn Berggård (v) Region Norrb
Kent Ögren (s) Region Norrb.

Niklas Nordström (s) Fyrkanten
Yvonne Stålnacke (s) Nonb. K.
Lars,4ke Mukka (c) Region Norrb.

Kenneth Backgård (ns) Region

Nonb.
Agneta Granström (mp) Region

Norrb.

Anita Lindfors, Norrb. K.
Anna Lindberg, Region Norrb.
Per-Erik Andersson, Region Norrb.
John Kostet, Region Nonb.

Erika Falk, Region Norrb.
Per-Anders Karlsson Region Norrb

För kännedom

Britta Flinkfeldt (s) Nomb. K.
Lars Alriksson (m) Norb. K
Peter Roslund (s) Norrb. K.
Kristina Zackrisson (s) LKF
Robert Bernhardsson (s) LKF
Jeanette Wäppling (v) Nonb. K.
Lotta.A.man (s) Norb K.
Linda Frohm (m) Östra Nombotten

Anders Josefsson (m) Region Norrb
Dan Ankarholm (ns) Region Norrb.
Anna Hövenmark (v), Region Norrb.
Linnéa Ekman, (m) Region Nonb.
Jens Sundström (fp), Region Norrb.
Agneta Lipkin (s) Region Norrb.
Anders Öberg (s) NLL

Dagordning
I

Mötesordfürande Maria Stenberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna
OrdÍìirande Britta Flinkfeldt har anmält ftirhinder.
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Tilljusterare väljs Yvonne Stålnacke.
Dagordningen godkänns med justeringen att under p 6 slås c och d ihop.
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

5 Infrastrukturfrågor
- Information
Anita Lindfors informerar om att 26 april i Bryssel anordnar Nofth Sweden ett
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dialogmöte med Pat Cox, ansvarig för Scandinavian Mediterranean korridoren.
Niklas Nordströrn, I(ristina Zakrisson, Niklas Sirón dcltar från Nombottcn.
Under 2016 har två möten skett med Pat Cox, ett i Köpenhamn och ett i
Norrbotten för att visa behoven av Botniska korridoren med gränsöverskridande
trafik till Finland och koppling till Luleå hamn, Malmbanan, Narviks hamn
/Northern Axis. DG Move är positiv till en förlängning av Scan-Med
korridoren och ett viktigt påverkansarbete bör ske till den nationella nivån
Föregående tillväxtberedningen beslutade om en skrivelse till GD Lena Erixon
gällande 74 tons fordon och det begränsade vägnätet i Norrbotten. Ett möte planeras i slutet på mars där Maria Stenberg och Niklas Nordström deltar.

Informationen läggs till handlingarna.
-Länstransportplanen 2018 - 2029
Anita Lindfors redogör for processen med länstransportplanen (LTP).
Den regionala systemanalysen utgör underlag for både den nationella- och
regionala transportplanen. Analysen utgår från fyra funktionsområden;
Tillgänglighet till Sverige och världen, kapacitetsstark och robustjärnväg, ett
samverkande transportsystem och en samspelande region. Inom området en
samspclandc rcgion handlar dct om goda möjligheter till kompetensförsörjning,
utbildning och daglig service s.k. välfÌirdsstråk.
LTP har att ftjrhålla sig till de nationella transportpolitiska målen, regeringens
Direktiv, som inte ännu kommit, samt olika strategier, program och åtgärder som
inte fürdigställs inom nuvarande plan. Beroende på Norrbotniabanans status i
i den nationella transportplan kan LTP behöva omprioritera forbättringsåtgärder

ÍÌir anslutningar till exempelvis resecentrum. Länstransportplanen delas upp i
namngivna objekt, brister/utredningar och potter. Där mer än hälften går till
potter som GC-åtgärder, TS-åtgärder på statliga vägnätet, kollektivtrafi kåtgärder,
effektivisering av det kommunala vägnätet och enskilda vägar. Potter ger en
geografisk spridning och namngivna projekt utgår från stora brister och trafikintensitet.
Region Norrbotten har genomfört ett samråd med kommunala tjänstepersoner
och l0 maj komrner ett bredare samråd att ske med politiker, tjänstepersoner,
Tralìkverket och i ntresseorgan isationer.

Tillväxtberedningen beslutar uppdra till ansvariga att redovisa kostnader för
pågående objekt i nuvarande plan som ska föras över till nya planen samt att på
nästa tillväxtberedning ha en fordjupad diskussion om LTP.
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Regionala utvecldingsmedel

(1:l medlen till projekt)

a/ Fardelning

Anna Lindberg redogör fìjr I :1 medel, anslag för tillväxtåtgärder. Beställningsbemyndigande flor utfástelser ar 250 rnkr för regionen och för länsstyrelsen
20 mkr. Anslagsbudget, vad som kan betalas ut under året, är I 16 875 000 kr for
Region Norrbotten och for Länsstyrelsen 20 625 000 kr. Region Norrbotten har
för 20 1 7 en beslutsbudget på 1 06 000 000 kr med fordelningen, företagsstöd
inkl. kommersiell service 42 mkr (40%) och projektverksamhet 64 mkr (60%).
Företagsstöden växlas upp med ERUF-projekt till 80 mkr. Budgeten följs upp hela
tiden för att kunna öka beslutsgången för att medlen ska användas effektivt.
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b/ Villkorsbilagan
Kraven från staten på uppföljning är höga vilket innebär mycket arbete och
fonnalia. Redovisningen ska innehålla hur medlen används och vilket resultat de
ger till den regionala tillväxtpolitiken och inomregional balans. I villkorsbilagen
ingår att undersöka hur klimat- och miljöperspektiven (inkl. energifrågor) synliggörs i det regionala tillväxtarbetet för perioden20ll-2020 och att ta fram en
regional handlingsplan for att integrera och stärka de perspektiven. I villkoren
ingår även att utveckla företagsstöden avseende jämställdhet, integration och
miljö, inklusive klimat.
c/ Företagsstöd och kommersiell service
Erika Falk och Per-Anders Karlsson informerar om olika stödtyper; rnikrolån,
konsultcheck, innovationsstöd och investeringsstöd vilka syftar till tillväxt och
ökad sysselsättning. Stöden är forordningsstyrda och har f<irändras från branschfokus till att bedöma om konkurrensen snedvrids. Entreprenad och handel är inte
stödberättigande vilket syns på fördelningen kommunvis där Haparanda och överkalix har låg andel. Kiruna, Gällivare, Arjeplog och Arvidsjaur har stor andel
inom biltest och besöksnäringen.

Uppföljning sker efter tre år och visar på goda resultat avseende överlevnadsgrad,
ökad export och arbetstillfrillen. Nära kontakt med företagen, kofta handläggningstider och hög beviljandegrad ger förtroende. Satsningar på jämställdhet har
gett regionen en bättre foretagsstruktur i jämftirelse med andra län. Kommersiell
service, 2 tnkr, innefattar hemsändningsbidrag, särskilt driftstöd till butiker och
servicebidrag. Investeringar hanteras av länsstyrelsen inom landsbygdsprogrammet.

Informationen läggs

till

handlingarna.

7 Det regionala strategiarbetet
-Medverkan på Nationellt þrum

Ordförande Maria Stenberg redogör från SKL:s formöte inför nationellt forum och
själva forumet. Frågor som behandlades var framtida samrnanhållningspolitik, nationell livsmedelsstrategi, kompetensförsörjning, bostadsförsörjning och digitalisering samt turistutredningen där Britt Bohlin som ansvarig kommer att åka runt i
landet. uppfoljning och uppgradering av regeringens OECD rapport Territorial
Reviews sweden (2010) presenterades. Det som diskuterades mest på SKLs förmöte var landsbygdskommitténs betänkande samt även på forurnet med generellt
kritiska röster på fürslaget och avsaknad av ett bredare perspektiv på regional tillväxt vilket inkluderar landsbygden.

fr dmj a innov at i ons milj ö e r för SME
Per-Erik Andersson informerar om det statliga forskningsinstitutet RISE som är en
ihopslagning av tre institut. Uppdraget är att höja innovationsförmågan hos SME
vilket syftar till att generera tillväxt, sysselsättning och en internationell exportmarknad. Med tillgång till 100 test- demoanläggningar i Sverige och stöd med exempelvis marknadsanalyser främjas en ökad internationell konkurrenskraft. Bedömningen är att RISE är ett viktigt verktyg för att stärka regionens företag och
samarbete sker med andra aktörer inom innovationssystemet.
- RIS E

-Handlingsplan fAr klimat och energi
Per-Erik Andersson fortsätter om uppdraget att ta fi'am en handlingsplan som ska
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innehålla insatser och inriktning inom samtliga prioriteringar i den nationella
stratcgin for hållbar rcgional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020.
Arbetet ska utgå från en analys av regionala florutsättningar som identifierar utvecklingsbehov för att bidra till att stärka arbetet med klimat- och miljöperspektiven. Handlingsplanen ska skickas tillTillväxtverket 3 oktober 2017.

Informationen läggs till handlingarna
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Information från IUC Norrbotten AB
Åsa 1järnberg, Anders Wäppling och Stefan Lindbäck informerar om IUC, ett
bolag for teknik- och industrifüretag med syftet, ökad konkuruenskraft. Fokus är
på operativ förmåga och affÌirsnytta fÌjr SME där insatser gått från branschcr till
affürer, affürsmodeller für en internationell marknad. Industrin är ryggraden i regionens tillväxt men det saknas en industriell agenda. IUC har tagit fram ett förslag
till finansieringsmodell där medlemsföretag står för en del samt med förslaget att
genom ett basuppdrag erhåller finansiering från näringslivet, kommuner och regioner.

Tillväxtberedningen rekommenderar att en mindre arbetsgrupp tittar på vad fürslaget kan innebära samt om en eventuell finansiering ska villkoras utifrån de behov som framlcommer. Grundförutsättningen är att näringslivet går in med egen
finansiering därefter ska varje kommun, och varje region själv besluta om eventuell medfinansiering till klustret.

9 Information från ABI - Arctic Business Incubator
.Iens Lundström, VD informerar om inkubaton erksamheten som s),ftar till att
forverkliga idéer som blir till bolag och därigenom stärka en utveckling av konkurrenskraftiga och växande exportföretag. ABI finns från Kiruna i Norr till
Skellefteå i söder. Finansiering kommer från bl.a kommuner, regionen, Vinnova
Längmanska fonden och Luleå tekniska universitet. 200 idéer varje år kommer
från studenter vid LTU, etablerade bolag och 50%o frãn privatpersoner. Resultatct cftcr cn stcgvis proccss blir ca 10 st sltarpa affÌirslögcn och cxportft)rctag.
Inkubator verksamhet är en strategisk betydelsefull del i regionens tillväxt.

Informationen läggs

till

handlingarna.

10 Parlamentariska Iandsbygdskommitténs slutbetänkande SOU 2016:l
Slutbetänkandet med de 75 ftirslagen inom åtta områden gicks igenom på foregående tillväxtberedning. Anita Lindfors infonnerar från diskussion och beslut
på Nrrrrhotten Kommttners styrelsemöfe.

TVB beslutar efter diskussion att uppdra till ansvariga tjänstepersoner att göra
ett yttrande som godkänns av ordförande i Region Norbotten och vice ordf.
iNorrbottens Kommuner. Svaret ska vara balanserat samtidigt som det är
viktigt att tydliggöra att perspektivet ska utgå fi'ån den regionala tillväxtpolitiken
där landsbygdspolitiken ingår som en betydelsefull del. Påpeka bristen på ordentliga konsekvensanalyser med de olika florslagen och avsaknad av realism med
finansieringen. Det finns olika typer av landsbygd och glesbygd med utrnaningar
som kräver olika framåtsyftande lösningar. Risken är att det skapas enonna för
väntningar som inte kan genomföras och istället öl<ar polariseringen mellan stad
och land.

4

2017-03-15

ll

Sverige helt uppkopplat2025 - en bredbandsstrategi
-Vad innebrir strategin?
Anita Lindfors redogör för den nationella strategin som regeringen beslutade om
i december. Strategin konstaterar att det finns ett stoft behov av snabbt bredband
och stabila mobila tjänster für samhällsservice och lösningar som förenklar människors och füretags vardag. Det ska fortsatt vara en marknadsdriven bredbandsutbyggnad men stadsnäten är en aktör även om försiktighetsprincipen bör gälla.
Ar 2020 bör 95% av alla hushåll och företag ha tillgång till bredbánd om minst
100 Mbilsek. Ãr 2025 bör hela Sverige ha tillgång, 98o/o av hushåll och företag
bör ha tillgång till I Gbit/s.
-Regional Digital Agenda
Per-Erik Andersson informerar att arbetet som påbörjades på länsstyrelsen med
att ta fram en regional digital agenda har gått över till Region Norbotten. I samband med framtagande av den regionala utvecklingsstrategin så ska kunskapsunderlaget som har tagits fram av Regional Digital Agenda tas hand om och inarbetats in i den Regionala utvecklingsstrategin. Dänned avslutas arbetet med Regional Digital Agenda
Informationen läggs
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till

handlingarna.

Europaforum Norra Sverige
John Kostet informerar från det dugotredje Europa forum i skellefteå. Där beslutades om två positioner, en handlar om det mervärde/tillväxt EUs strukturoch investeringsfonder bidragit till i nona Sverige. Den andra positionen är
om CEF (Connecting Europé Facility) fondens halvtidsutvärdering och en fürlängning av Scandinavian-Mediteranean där Botniska korridoren ingår.
Programmet handlade om sammanhållningspolitiken och EUs framtid.
EU- och Handelsminister Ann Linde betonade betydelsen av ett foftsatt EU
samarbete och gjorde ett handslag med den fürsta regionen (fyra län) som ett bra
exempel hur regioner kan arbeta för delaktighet och engagemang i Europafrågor
vilket Europaforum gör.
2017 är ett viktigt år där det händer flera intressanta saker på EU-nivå som bör
bevakas för eventuellt deltagande och påverkan. Först lansering av OECD
rappoften 13-14 mars i Bryssel med deltagare från Norrbotten med andra län,
näringsdepafternentet, EU-kommissionen och OECD. I juni får norra Sverige och
norra Finland besök av EU-kommissionär Corina Cretu, ansvarig för regional

tillväxtpolitik.
Den 14 - 15 juni är det Östersjöforum i Berlin. EU-kommissionär Kannenu
Vella, ansvarig för miljö- och fiskeripolitik deltar där och kommer även till
uleåborg för de arktiska frågorna. Den l5-16 juni i uleåborg är det ett arktisk
högnivåmöte gällande pågående samrådsprocess om EU:s investeringsprioriteringar i den arktiska regionen och till hösten presenteras rappoften.
Den26 -27 juni är det Coheison Forurn i Bryssel och senare under året kommer
sjunde rappoften om sammanhållningspol itiken.
Informationen läggs

till

handl ingarna.

13 Övriga frågor
Nästa möte, fredag 2 juni k|.10.00
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16.00 på Norrbottens Komrnuner
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Avslutning
Ordforande tackar för visat intresse och avslutar mötet
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Yvonne Stålnacke
Justerare

Ordförande
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Ahita Lindfors I
sekreterare
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