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§ 120 

Regionala utvecklingsnämndens 
delårsrapport april 2021 
Dnr 751-2021 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna regionala 

utvecklingsnämndens delårsrapport per april 2021.  

Yttrande till beslutsförslaget 
Regionala utvecklingsnämndens verksamhet bidrar till Region Norrbottens 

strategiska mål.  

Sammanfattning 
Delårsrapporten redovisar händelser av väsentlig betydelse för perioden, 

ekonomiskt resultat, produktion och tillgänglighet samt måluppfyllelsen och 

förväntad utveckling. 

Under perioden har flera stora etableringar och investeringar i länet presente-

rats. De stärker bilden av Norrbottens som ett viktigt län i den gröna om-

ställningen. Det är en unik möjligt för Norrbotten att öka antalet invånare.  

Den samlade måluppfyllelsen visar att nämndens mål per april är delvis upp-

nådda. Bedömningen är att flera av målen kommer att vara uppnådda vid 

årets slut om planerade aktiviteter genomförs enligt plan. Nämnden arbetar 

kontinuerligt med att uppnå målen. Det görs dels genom arbetet med nämn-

dens plan för 2021-2023, men också genom beslut i nämnden. Ett exempel 

på beslut som syftar till att uppnå nämndens mål är prioriteringsordningen 

för bredbandsutbyggnad 2021 som beslutade 27 april 2021. 

Nämndens egna verksamheter ger ett överskott på grund av restriktion inom 

kultursektorn. Kollektivtrafiken som nämnden finansierar påverkas också av 

restriktionerna. Regionala kollektivtrafik myndigheten har påbörjat ett antal 

processer som ett led i genomlysningen av kollektivtrafiken. 

Nämndens resultat per april visar på ett överskott om 9 miljoner kronor. Orsaken 

till överskottet är konsekvenser av coronapandemin samt vakanshållning av 

tjänster med anledning av anställningsstoppet.  Prognosen för helåret visar på 

30,5 miljoner kronor i underskott, där Länstrafiken står för 38,2 miljoner kronor.  

Regionala utvecklingsnämnden har 2021-06-02 § 71 föreslagit regionfullmäk-

tige besluta att godkänna regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per april 

2021. 
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Ärendet 

Händelser av väsentlig betydelse 

Under perioden har flera stora etableringar och investeringar i länet presente-

rats. De stärker bilden av Norrbottens som ett viktigt län i den gröna om-

ställningen. Det är en unik möjligt för Norrbotten att öka antalet invånare. 

Arbetslösheten ökar i stora delar av Sverige och Arbetsförmedlingen upp-

märksammar arbetssökande på arbetsmarknaden i norra Sverige. En nation-

ell samordnare är tillsatt för att underlätta för etableringarna. Region Norr-

botten behöver som regionalt utvecklingsansvarig delta i arbetet med att 

koordinera och möjliggöra. Den pågående omorganisationen med anställ-

ningsstopp har försvårat det arbetet. 

För att mildra effekterna av pandemin inom kulturområdet har ett nytt kul-

turstöd utvecklats. Mottagandet blev positivt. Inom kulturområdet pågår 

förberedelse inför återöppnade. Arbetet med att utveckla det digitala kultur-

utbudet fortsätter med gott resultat. 

Det nationella bredbandsmålet för 2020 uppnåddes inte nationellt. Norrbot-

ten är det län med sämst utbyggnad. Insatser görs nu i samband med det nya 

bredbandsstödet som Post- och telestyrelsen (PTS) hanteras med hjälp av 

regionernas bredbandskoordinatorer.  

Flera processer inom kollektivtrafikområdet är påbörjade. En trafikkarta som 

utgår från data avseende resmönster och linjesträckning tas fram i bred sam-

verkan mellan regionala kollektivtrafikmyndigheten, regionen, kommunerna 

och Luleå lokal trafik. Parallellt pågår arbetet med ett nytt trafikförsörj-

ningsprogram som ska ange den politiska ambitionen för länets kollektivtra-

fik. Samtidigt är trafiken starkt påverkad av restriktionerna till följd av pan-

demin. 

Ägarsamråd och årsstämmor för regionens delägda bolag har genomförts 

under perioden. 

Sammanfattande måluppfyllelse 
 

Perspektiv Regionens strategiska 

mål  

Bedömning 

Samhälle Ett livskraftigt län 

 

Medborgare Trygg norrbottning med 

god livskvalitet 

 

Verksamhet Behovsstyrd regional ut-

veckling i samverkan 

 

Ekonomi Långsiktig hållbar eko-

nomi 
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Samhälle 

Den samlade bedömningen är att målet är delvis uppnått för perioden i bety-

delsen att insatser är påbörjade men inte färdigställda. Besked om flera eta-

bleringar och investeringar i länet den senaste perioden bidrar till att Norr-

botten upplevs attraktivt i arbetet med samhällets omställning. Koordinerade 

insatser från Region Norrbotten som regionalt utvecklingsansvariga efterfrå-

gas. Ett väl genomfört och väl mottaget exempel på regionens insatser är 

arbetet med Elnätsanalys där både länets kommuner, Vattenfall och Svenska 

kraftnät har samlats för att få fram en gemensam bild av Norrbottens elnäts-

kapacitet och framtida behov. Implementeringen av smartspecialiseringsstra-

tegin har tagit viktiga steg under perioden. Nationella beslut om Norrbotnia-

banan i samband med infrastrukturpropositionen är gynnsamma för länet.  

Påverkansarbetet fortlöper enligt de av regionala utvecklingsnämnden och 

regionstyrelsen fastställda planer som pekar ut de områden som Region 

Norrbotten ska söka att påverka. Under senhösten och våren har regionen 

varit väldigt aktiv inom Europaforum Norra Sverige kring exempelvis det 

skogliga området och med framgång förmedlat synpunkter både nationellt 

och internationellt på EU-kommissionens förslag om Taxanomin och vad 

som där beskrivs som hållbara investeringar. 

Insatser inom kulturområdet för attraktiva livsmiljöer, såsom arbete med 

kulturmiljöer och konst i det offentliga rummet i samarbete med kommuner, 

har genomförts med gott resultat. Målet bedöms vara uppnått vid årets slut 

om planerade och påbörjade aktiviteter kan genomföras enligt plan. 

Medborgare 

Den samlade bedömningen är att målet är delvis uppnått för perioden. Arbe-

tet med att ta fram en trafikkarta för att optimera trafiken i länet är viktigt. 

Restriktionerna till följd av pandemin påverkar tillgången till fysiskt kultur-

utbud. Samtidigt fortsätter pandemin skapa incitament för utökat digitalt 

kulturutbud. Insatser görs för att utveckla och stärka arrangörsledet i Norr-

botten. Det finns ett strukturerat arbete för dialoger med nationella minorite-

ter och insatser inom bland annat Polarbibblo stärker språkutvecklingen. De 

satsningar inom kompetensförsörjningsområdet som genomförs har ett posi-

tivt utfall. Målet bedöms vara uppnått vid årets slut om planerade och påbör-

jade aktiviteter kan genomföras enligt plan. 

Verksamhet 

Den samlade bedömningen är att målet är delvis uppnått för perioden. Verk-

samheten har en god struktur för samverkan med andra aktörer. Arbetet med 

att genomföra regionala strategier, planer och program fortlöper. Arbetssätt 

och metoder utvecklas. Samtliga projektstöd hanteras nu inom ramen för 

Tillväxtverkets system Nyps i och med att kulturstöden gått över till Nyps. 

Målet bedöms vara uppnått vid årets slut om planerade och påbörjade aktivi-

teter kan genomföras enligt plan. 

Ekonomi 

Den samlade bedömningen är att målet är delvis uppnått för perioden. Re-

striktionerna till följd av pandemin påverkar kollektivtrafiken och kultursek-

torn. Kulturinstitutionerna kan inte bedriva ordinarie verksamhet vilket re-
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sulterar i ett överskott. Statlig kompensation kommer utgå till kollektivtra-

fikmyndigheten men det är oklart idag hur stor del av underskottet som 

kommer täckas. Differensen mellan länstrafikens budget och regionala ut-

vecklingsnämndens bidrag till buss påverkar också måluppfyllelsen på sikt. 

Målet bedöms vara delvis uppnått vid årets slut. 

Ekonomiskt utfall  

Nämndens resultat per april visar på ett överskott om 9 miljoner kronor. Samt-

liga kulturinstitutioner redovisar överskott. Orsaken till överskottet är konse-

kvenser av coronapandemin samt vakanshållning av tjänster med anledning av 

anställningsstoppet.  Prognosen för helåret visar på 30,5 miljoner kronor i un-

derskott, där Länstrafiken står för 38,2 miljoner kronor. Förutom ytterligare 

minskade biljettintäkter på 8,2 miljoner kronor (regionens andel) så har regionen 

och RKM beslutat om olika nivåer för 2021 års finansiering, skillnaden är 30 

miljoner kronor. I Länstrafikens årsprognos ingår en bedömning att ca 13,7 mil-

joner kronor av den nationella kompensationen kommer tillfalla bolaget.  

Social hållbarhet 

Delårsrapporten visar att nämnden under perioden har genomfört aktiviteter 

som bidrar till social hållbarhet. Här kan satsningar på överenskommelsen 

med civilsamhället nämnas. 

Miljömässig hållbarhet 

Delårsrapporten visar att nämnden under perioden har genomfört aktiviteter 

som bidrar till miljömässig hållbarhet. Här kan utvecklingen av hållbarhets-

verktyget nämnas. 

Ekonomisk hållbarhet 

Delårsrapporten visar att nämnden under perioden har genomfört aktivitet 

som bidrar till ekonomisk hållbarhet. Här kan arbetet med att färdigställa 

kommande EU-program nämnas. 

Beslutsunderlag: 

Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per april 2021 

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2021-06-02 § 71 

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomidirektör 

Regional utvecklingsdirektör 

  


