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Protokoll 

Tillväxtberedningen  
Tid och plats 

28 september 2017, kl. 10-16, Norrbottens Kommuner, Luleå  

Närvarande 

Britta Flinkfeldt (s) Norrb. K.  

Niklas Nordström (s) Norrb. K 

Robert Bernhardsson (s) LKF 

Maria Stenberg (s) Region Norrb. 

Anders Öberg (s) Region Norrb. 

Lars Åke Mukka (c) Region Norrb. 

Agneta Lipkin (s) Region Norrb 

 

Anita Lindfors, Norrb. K.  

 

 

Glenn Berggård (v) Region Norrb. 

Agneta Granström (mp) R Norrb. 

Kenneth Backgård (ns) Region Norrb  

 

Ulrika Nilsson, Region N. p 1-5 

Bo-Erik Ekblom, Region N. p 1-5 

Anna Lindberg, Region Norrb. 

Per-Erik Andersson, Region Norrb.                    

David Sundström Region Norrb 

Patrik Wallgren Region Norrb 

Jenny Hakeberg Region N. p 7 

Erika Blomqvist, Region Norrb 

 

För kännedom 

Lars Alriksson (m) Norrb. K 

Yvonne Stålnacke (s) Norrb. K. 

Peter Waara (s) Östra Norrbotten 

Kristina Zackrisson (s) LKF 

Jeanette Wäppling (v) Norrb. K. 

Lotta Åman (s) Norrb K. 

Linda Frohm (m) Östra Norrbotten 

Helena Stenberg (s) Fyrkanten 

Helena Öhlund (s) adj EFNS  

 

Dan Ankarholm (ns) Region Norrb. 

Kent Ögren (s) Region Norrb.  

Anders Josefsson (m) Region Norrb.  

Anna Hövenmark (v), Region Norrb. 

Linnéa Ekman, (m) Region Norrb. 

Jens Sundström (fp), Region Norrb. 

 

Dagordning 
1 Mötesordförande Britta Flinkfeldt hälsar alla välkomna.  

2 Till justerare väljs Maria Stenberg. 

3 Dagordningen godkänns med justeringen att p 8 utgår. 

4 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 

 

5  Infrastrukturfrågor  

- Yttrande över nationell transportplan 2018-2029   

Ulrika Nilsson och Bo-Erik Ekblom redogör för förslaget som omfattar på 622 

mdkr samt 90 mdkr i intäkter genom olika avgifter och trängselskatter. Norrbotten 

och Västerbotten tog fram en gemensam systemanalys med fyra prioriterade 

funktioner till Trafikverket, inför nationella planarbetet.  
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TVB diskuterar betydelsefulla satsningar; det behöver planeras för hela Norrbott-

niabanan under perioden och det är positivt att övriga infrastrukturprioriteringar 

(malmbanan, Luleå hamn, E10) finns med i förslaget även om det inte är tillräck-

ligt gällande dubbelspår på malmbanan och åtgärder på E10. Finns stort behov av 

en nationell godsstrategi. En avgörande betydelse för samhällsutveckling i hela lä-

net är god tillgänglighet avseende vägnätet. Viktigt med gränsöverskridande trafik 

gällande Botniska korridoren med omlastningscentral i Haparanda, åtgärder på 

malmbanan Kiruna-Riksgränsen med koppling Narvik samt Tjernfjellstunneln fär-

digställande i Norge och den ökade trafikmängd som förutspås på RV 95. TVB 

menar att om nya höghastighetsbanor ska planeras måste finansieringen lösas ut-

anför planen.  Behov av att utveckla bättre trafikekonomiska modeller som utgår 

även från godset. Statens ansvar vid nya industrisatsningar främst inom gruvnä-

ringen. Upphandlingen av flygtrafik på kommunala flygplatser måste förbättras 

med Arlanda som ett viktigt nav. Viktigt med regionala flygplatser för besöksnä-

ringen men även ut ett hälsosjukvårdsperspektiv. 

 

TVB beslutar uppdra till ansvariga att utifrån diskussionen skriva ett yttrande som 

båda ordförandena  godkänner. 

 

SKL har efterfrågat övergripande inspel. TVB beslutar att lyfta fram behov av en 

nationell godsstrategi samt att gränsöverskridande samarbete mellan länder i nor-

den måste ges ökad betydelse i nationella planen för nyttoeffekter över landsgrän-

ser. Det bör även utredas möjligheter på sikt till olika finansieringslösningar, det 

går inte  längre att till större del  klara finansiering via anslagsbudget eller lån via 

Riksgälden. 

 

    -Aktuellt på EU nivå 

Ulrika Nilsson redogör om den kommande översynen av CEF-Connecting Europé   

Facility fonden. Diskussion förs om att endast finansiera EU;s nio transportkorri-

dorer. Därför är det viktigt att svenska regeringen ställer sig positiv till en förläng-

ning av Scandinavian Mediterrana korridoren så att Bottniska korridoren ingår 

där. 

 

    -Connecting Arctic with Baltic, position 

Ulrika Nilsson informerar att CPMR, Conference of Peripheral Maritime Regions 

tagit en position som binder ihop Arktis med Östersjön för ökad innovation och 

hållbar tillväxt. Begreppet arktiska triangeln lanseras genom att Scand. Med korri-

doren och North Sea Baltic korridoren knyts ihop.  

 

- Barents Pan-European Transport area - BEATA 

Bo-Erik Ekblom informerar om BEATA, en nationell styrgrupp på näringsdepar-

tementet inom Barentssamarbetet. Ordförandeskapet rullar och från oktober 2017 

till oktober 2019 är Sverige ordförandeland. Styrkommitté har två möten samt stu-

diebesök/seminarier per termin. Möten kommer att hållas i Norrbotten och Väster-

botten. Det finns även olika arbetsgrupper där regionala tjänstepersoner kan ingå 

bland annat finns en transport och logistikgrupp som det kan vara bra att ingå i. 

 

- Återkoppling om finansieringsmodell 

Ulrika Nilsson återkopplar från uppdraget Region Norrbotten fick på förra TVB 

avseende  att se över möjligheter till andra finansieringsmöjligheter vid stora inve-

steringar. Förslaget är ett projekt ”Finansiering infrastruktur”, där man undersöker 
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om det idag finns olika lösningar. Sedan görs en analys av alternativa finansie-

ringsmodeller och hur påverkan kan ske. Ett annat förslag är att nyttja befintliga 

nätverk och ge ökat mandat/direktiv till bolaget Norrbottniabanan AB. 

 

    Informationen läggs till handlingarna. 

 

6  Det regionala strategiarbetet  

-Inför Nationellt forum 

Frågan om integration i det regionala tillväxtarbetet kommer att behandlas. Hur 

kan AF och Regionen samverka för att stärka de utrikes föddas inträde på arbets-

marknaden? TVB menar att det är viktigt med närmare samarbete mellan olika 

myndigheter både lokalt och regionalt. Betydelsen av tillgänglighet till kommersi-

ell service för medborgare och företag ska även diskuteras. Här menar TVB att det 

är en grundförutsättning för att leva, bo och verka i en kommun. Kommunutred-

ningen (FI2017:02) uppdrag; stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina upp-

gifter och hantera sina utmaningar. Vad behövs? Möjlighet till utökad avtalssam-

verkan är en åtgärd som kommunerna i Norrbotten efterfrågar. En annan fråga 

som kommer att lyftas är hur regionen arbetar med Agenda 2030 målen i det reg-

ionala tillväxtarbetet. Det kommer att ske inom RUS processen. Ordförande Maria 

Stenberg tar med sig synpunkterna som framkommit.  

 

Anna Lindberg informerar om en ny förordning 2017:583 för regionalt tillväxtar-

bete innehållande en del förtydligande. Vidare kort om regeringens budgetpropo-

sitionen; socioekonomiska eftersatta kommuner och särskilda utsatta bostadsområ-

den ska få stöd. Medel till investeringar som ett steg till ett fossilfritt samhälle ge-

nom klimatklivet. Övriga satsningar är till kommersiell service i särskilt utsatta 

glesbygder, till bättre matchning på arbetsmarknaden ur ett integrationsperspektiv 

samt på smart specialisering för innovationslösningar både i offentliga och privata 

sektorn. Sammanhållningspolitiken anses betydelsefull och främjar Europas kon-

kurrenskraft. Regeringen ser behov att regionala utvecklingsansvariga aktörer ut-

vecklar arbetet med fysisk planering och boende. Regeringen anser att tätorter 

samt gles- och landsbygder drar nytta av varandra och ska ses som sammanlän-

kade regioner. Här lyfts även fram de slutsatser som OECD dragit kring den reg-

ionala utvecklingen och dess svaga länk gentemot landsbygdspolitiken. Lands-

bygdspolitiken verkar bli alltmer statlig. 

 

 - Regional förnyelse 

Per-Erik Andersson redogör för avtalet regionen har med LTU och deras uppdrag   

att leverera analyser inom olika områden genom ett antal rapporter varje år. Syftet 

är att öka kunskaperna om Norrbottens förutsättningar och behov samt  utveckla 

och stärka universitetets roll i innovationssystemet. En kvalificerad omvärldsbe-

vakning och analyser behövs för att stärka den långsiktiga konkurrenskraften och 

möjligheterna i regionala utvecklings- och tillväxtfrågor. Nio rapporter har hittills 

tagit fram som används som underlag vid planering och prioriteringar. 

     

 - Förändringar i nuvarande strukturfondsprogram   

     Per-Erik Andersson informerar att strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland 

har ansökt hos Övervakningskommittén för regionala strukturfonden, ERUF att få 

flytta medel från insatsområde 1 till insatsområde 3 där söktrycket är mycket 

högt. 
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     - RUS   

     Per-Erik Andersson berättar att den 24 november anordnar Region Norrbotten en   

konferens för att starta upp arbetet med den nya regionala utvecklingsstrategin 

(RUS). Det är en bred inbjudan till samtliga aktörer. Fredag den 26 januari 2018 

genomförs Norrbottenkonferensen endast med politiker för inspel till RUS. 

 

Informationen läggs till handlingarna.  

 

7   Norrbotten i Almedalen 2018 - utvärdering 

Jenny Hakeberg, informerar om utvärdering av deltagandet i Almedalen. Förutom 

Region Norrbotten som var samordnare deltog i år bland annat länsstyrelsen, Bo-

den, Luleå, LTU, Luleå hamn, SSAB, LKAB, Polarbröd, regionalt försvarsforum 

med flera. Det genomfördes ett antal seminarium med fokus på e-hälsa, arktiska 

kabeln, OECD-studien, säkerhet, malmporten och kompetensförsörjning. Varje 

aktör har sin egen påverkansagenda. Syftet varierade, att positionera sig genom 

seminarier, påverka nationella beslutsprocesser eller hålla möten med olika aktö-

rer. De flesta som svarat på utvärderingen var nöjda. Förbättringspotential bör 

vara en gemensam plattform och strukturerat påverkansarbete som ingår i Region 

Norrbottens projekt   ”samverkan och dialog”. Förebilden är Öresunds huset med 

några huvudpartners som står för en finansiell bas och sedan kan andra aktörer 

köpa in sig. Tematiken bestäms med fokus på ett fåtal områden där behov av ett 

strategiskt påverkansarbete finns för länet. Det är viktigt med uthållighet i arbetet. 

Region Norrbotten avser att komma med ett erbjudande till andra aktörer i slutet 

på året. 

 

Tillväxtberedningen beslutar att använda Norrbottens politiska plattform för Ark-

tis som utgångspunkt i vår positionering. De fyra utpekade områdena utgör un-

derlag för tematiken avseende fokus varje år gällande vår påverkansarena.  

     

8   Rapporter – besöksnäring Daniel Örtqvist, LTU  

     Punkten utgår     

 

9   Europaforum Norra Sverige  

Per-Erik Andersson informerar att genom Brexit kommer EU;s budget att minska 

med drygt 12 procent. Samtidigt höjs nya krav på EU att göra mer inom fler ar-

betsområden, såsom; säkerhet, gränsbevakning och migration. Andelen medel till 

EU:s sammanhållningspolitik kommer att minska under nästa programperiod. 

Hur mycket är fortfarande oklart, liksom hur mycket utav jordbruksstödet som 

också mest troligt kommer att minska. Europaforum arbetar med en mervärdes-

rapport för att påvisa nyttan med strukturfondsmedel och den extra allokeringen. 

OECD studien är även en stark argumentation för norra Europa med koppling till 

Arktis. Norra Sverige har lämnat synpunkter på sjunde sammanhållningsrappor-

ten om betydelsen av en flexibel, territoriellt anpassad och framåtsyftande sam-

manhållningspolitik. 

 

Samtidigt är det på gång en rapport utifrån den arktiska samrådsprocessen och 

slutversion väntas komma vid årsskiftet. På NSPA forum den 9-10 november i 

Rovaniemi diskuteras ett gemensamt yttrande på rapporten. Europaforums 

yttrande kommer att behandlas på det utökade rapportörsmötet fredag den 10 

november i Stockholm. En inbjudan har gått ut till ledamöter i TVB. 
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Vidare uppmanas politiker att anmäla sig till nästa stora Europaforum den 21-22 

februari 2018 i Sollefteå.  

       

Informationen läggs till handlingarna. 

 

 10 Mötesplan 2018 

       TVB beslutar godkänna mötesplan för 2018. Maria Stenberg är ordförande  

       och mötena hålls i regionhuset.  

 

 11 Övriga frågor     
     Nästa möte, torsdag 15 december 10.00 – 15.00 på Norrbottens Kommuner.          

  

  12 Avslutning 

     Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

                                 

Britta Flinkfeldt                                     Maria Stenberg 

Ordförande                                                 Justerare                                                                                     

     

 

 

Anita Lindfors  

sekreterare 


