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Utökad budget för samhällsplanering 
och satsningar inom näringsliv 
Dnr 365-2022 

Förslag till beslut 
Regionstyrelse beslutar att fördela 6,5 mnkr för 2022 till regional utveckl-

ingsavdelningen att finansieras från regionstyrelsens reserv för utredningsar-

beten. Finansieringen inarbetas för kommande år i arbetet med den strate-

giska planen.  

Yttrande till beslutsförslaget 
Samhällsutvecklingen i Norrbotten är inne i ett intensivt skede och den gröna 

omställning som sker inom våra basindustrier är både banbrytande och ett 

föregångsexempel för resten av världen. För att samhället i stort ska dra 

nytta av den utveckling som drivs fram av näringslivet så behöver Region 

Norrbotten som regionalt utvecklingsansvarig kunna stödja det arbetet. Reg-

ion Norrbotten behöver vara drivande inom de samhällsviktiga funktioner 

som ska möjliggöra både för redan aviserade etableringar och för framtida 

kommande investerare som vill etablera sig i Norrbotten.  

Det finns ett fönster som är öppet just nu och Region Norrbotten behöver 

agera proaktivt och satsa så att samhällsutvecklingen följer jämna steg med 

utvecklingen inom näringslivet. Det är därför viktigt att stärka insatserna 

inom det regionala utvecklingsområdet.  

Region Norrbotten behöver därför öka insatserna både beträffande kompe-

tens och kapacitet. Inom befintlig bemanning finns det inte möjlighet att 

möta de ökade behoven av att samordna regionens och landets offentliga och 

privata aktörer vilket är avgörande för den gröna samhällsomställningen.  

Ärendet 
Regionfullmäktige beslutade den 2022-02-23, § 8, i ärende om revidering av 

budgeten för 2022 att tillföra ytterligare medel till regionstyrelsen i en cen-

tral reserv för att möta kostnadsökningar för kommande utredningar och 

satsningar. Efter beslutet uppgår denna reserv till 154,5 mnkr för 2022. Från 

denna reserv ska medel tillskjutas till avsett ändamål vartefter förslag aktua-

liseras för beslut i regionstyrelsen.  

Förslaget innebär att resurser tillförs den regionala utvecklingsavdelningen 

för att täcka tillkommande personalkostnader för en utökad bemanning och 

att regionstyrelsen beslutar att fördela 6,5 mnkr för 2022 till regionala ut-

vecklingsavdelningen att finansieras från regionstyrelsens reserv för utred-

ningsarbeten. Finansieringen inarbetas för kommande år i arbetet med den 

strategiska planen.  
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Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomidirektör, Ekonomi- och uppföljningsavdelningen 

Regional utvecklingsdirektör, Avdelning för regional utveckling 
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