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§ 23 

Regionala utvecklingsnämndens 
årsredovisning 2021 
Dnr 49-2022 

Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige att godkänna reg-

ionala utvecklingsnämndens årsrapport 2021. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Regionala utvecklingsnämndens verksamhet bidrar till Region Norrbottens 

strategiska mål. Verksamheten har under året ställt om för att möta de nya 

behoven i länets kultur- och näringsliv och samtidigt arbetat med den lång-

siktiga regionala utvecklingen. Arbetet som genomförts ligger väl i linje med 

den regionala utvecklingsstrategin, Kulturplanen och målen i Strategisk plan. 

Sammanfattning 
Den samlade bedömningen av de strategiska målen som regionala utveckl-

ingsnämnden arbetar med visar att samtliga fyra strategiska mål har delvis 

uppnåtts.  

Regionala utvecklingsnämnden visar ett underskott om 3 miljoner kronor till 

följd av stora underskott inom kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken dras med 

stora underskott med anledning av pandemin och minskade intäkter. Under-

skottet vägs upp av överskott på framförallt kulturinstitutionerna som inte 

har haft möjlighet att genomföra planerad verksamhet. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Helena Öhlund (S) föreslår bifalla det liggande förslaget.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer det liggande förslaget under proposition och finner att 

nämnden bifaller förslaget.  
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Ärendet 
Den samlade bedömningen av de strategiska målen visar att samtliga fyra 

mål delvis har uppnåtts. 

    

 
 

  
    
    
    
     

    
     
     

  

Året 2021 har fortsatt präglats av den pågående Coronapandemin vilken har 

haft stor påverkan på länets näringsliv, kultursektor och offentlig sektor, 

samt skapat nya spelregler och förutsättningar för individer och samhället i 

stort. Norrbotten som under flera år haft en stark utveckling avseende nä-

ringsliv och kulturliv fick liksom många andra regioner känt av den fortsatta 

inbromsningen som pandemin medfört. I länet har främst besöksnäringen, 

restauranger och kulturlivet drabbats. 

Som regionalt utvecklingsansvarig har regionen fortsatt arbetat med en rad 

verktyg. Stöd till företag och satsningar på kompetenshöjande insatser inom 

digitalisering och hållbarhet har genomförts. Tack vare goda kontakter med 

kommunerna och näringslivsorganisationer kunde insatser vidtas som kom 

näringslivet till del. Verksamheten har även i år har kunna fortsätta med att 

utforma nya stöd anpassat till den verklighet som samhället står i. 

Kultursektorn har under 2021 både haft nedstängda perioder, under somma-

ren och tidig höst återgå till mer normala, för att i slutet av året återigen be-
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höva stänga ner och anpassa utifrån restriktioner till följd av pandemin.  

Många kulturutövare har drabbats när föreställningar ställts in eller skjutits 

upp. Tack var en kreativitet och en förmåga att ställa om har stora delar av 

kulturutbudet digitaliserats. Det gjorde att många kunde ta del av kulturen.  

År 2021 kommer även att ihågkommas som året då stora etableringar avise-

rades och historisk stora investeringar i det som kommit att benämnas den 

gröna industrirevolutionen annonserats. Norrbotten har kommit i världens 

sökljus tack vara att länets gruv- och stålindustri ska ställa om och bli fossil-

fri. Vilket möjliggörs därför att Norrbotten innehar förutsättningar att leve-

rera grön el till omställningen, ett kallt klimat och kompetens och erfarenhet 

från universitet och näringsliv. 

Sammantaget står Norrbotten inför en ljus framtid med många möjligheter 

till nya spännande och högkvalificerade jobb, tillväxt och ökad inflyttning. 

Men med möjligheter följer även utmaningar. Det är inte enbart länets bas-

industrier som behöver ställa om till en fossilfri produktion. Hela samhället 

måste ställa om, och för att möte behoven av arbetskraft och kompetensför-

sörjning behöver länets befolkning öka kraftigt de kommande åren.  

Vidare kommer samhället behöva möta upp och göra lika historiska investe-

ringar i flertalet infrastruktursatsningar för att den gröna omställningen ska 

förverkligas. El-näten och överföringskapaciteten behöver byggas ut och 

förstärkas. Vägar, järnvägar och sjöfartsleder likaså. Laddinfrastruktur för att 

kunna ställa om till batteridrivna fordon måste etableras brett i hela länet. 

Bostadsbyggande ska öka och investeringar i offentlig sektor inom både 

skola, vård och omsorg behöver växlas upp. 

För Norrbotten har flertalet positiva beslut från regeringen nått länet under 

året för att möte de behoven. Trafikverket har fått tydliga uppdrag för att 

planera och bygga ut Norrbotniabanan till Luleå, tidigarelägga investeringar 

för dubbelspår på Malmbanan samt i flertalet projekt på länets vägar. Svensk 

kraftnät planerar för att säkerställa el-överföringen till de etableringar som 

planeras i Malmfälten, Boden och Luleå. Länets kommuner jobbar intensivt 

med detaljplaner för att etableringarna ska kunna sätta spaden i marken och 

för att bostadsbyggandet kan bli verklighet. 

Inom ramen för det regionala utvecklingsansvaret är Region Norrbotten in-

volverad i flertalet av de processer som sammantaget ska möjliggöra denna 

samhällsutveckling. Vi skapar samverkan med berörda aktörer och driver 

tillsammans frågorna framåt för att hitta lösningar och undanröja hinder. Vi 

medfinansierar projekt och investeringar som ska underlätta transformation-

en till ett mer hållbart och klimatsmart samhälle.      

Under året har arbetet med de nya EU-programmen fortsatt. Vi har kommit 

en bra bit på väg och flertalet program börjar nu ta form så att vi under 2022 

kan mobilisera för att tillsammans med länets kommuner, näringsliv och 

lärosäten få EU-medlen att verka för en fortsatt regional utveckling. Pro-

grammen är viktiga för att säkerställa externt utvecklingskapital till länet. En 
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ny fond för en rättvis omställning introducerades av EU med fokus på stålin-

dustrins värdekedja. 

Påverkansarbetet på både EU- och nationell nivå har utvecklats vidare med 

flera konkreta frågor som skogsutredning, strandskydd, elnät och Norrbotten 

som ett rymdlän. En stor fråga under de kommande åren kommer att vara 

EU:s klimatpaket ’Fit for 55’ som bedöms har stor inverkan för Norrbottens 

utsikter till att bli den gröna hållbara regionen som länet utsetts till.  

Kollektivtrafiken har drabbats hårt av pandemin med ett minskat resande och 

därmed minskade intäkter. Samtidigt startade tågpendeln mellan Boden och 

Haparanda. 

Under året har digitaliseringen fortsatt tagit stora språng och den digitala 

mognaden har ökat. Den digitala infrastrukturen har fungerat väl och klarat 

av det ökade trycket som kommer av digitala möten och hemarbete. 

Ekonomi 

Regionala utvecklingsnämnden genererar ett underskott om 3 miljoner kro-

nor. Årsresultatet är bättre än prognosen per oktober. Orsaken till förbätt-

ringen beror till största delen på att Länstrafikens preliminära resultat för 

2021 visar på ett lägre underskott på årsbasis än per oktober. 

I resultatet ingår regionens andel av Länstrafikens preliminära underskott 

med 9,6 miljoner kronor som till största delen beror på minskade biljettintäk-

ter kopplat till pandemin. 

Verksamhetsområde kultur gör ett överskott på drygt 7,5 miljoner kronor på 

grund av minskad verksamhet med anledning av pandemin samt anställ-

ningsstopp för rekryteringar. 

Social hållbarhet 

Årsredovisningen visar att nämnden under året har genomfört aktiviteter som 

bidrar till social hållbarhet. Här kan en lång insatser och satsningar inom 

kompetensförsörjningsarbetet nämnas. 

Miljömässig hållbarhet 

Årsredovisningen visar att nämnden under året har genomfört aktiviteter som 

bidrar till en miljömässig hållbarhet. Här kan flertalet satsningar på elektrifi-

eringspiloter inom testverksamheterna nämnas. 

Ekonomisk hållbarhet 

Årsredovisningen visar att nämnden under året har genomfört aktiviteter som 

bidrar till ekonomisk hållbarhet. Här kan fortsatta satsningar på företag 

drabbade av pandemin nämnas. 

Beslutsunderlag 

Regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2021 
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Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomidirektör 

Regional utvecklingsdirektör 

  


