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§ 41

Regionala utvecklingsnämndens
årsrapport 2020
Dnr 209-2021

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2020.

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 långsiktiga utvecklingen.

Sammanfattning
Den samlade bedömningen av de strategiska målen som regionala utvecklingsnämnden arbetar med visar att samtliga elva strategiska mål har delvis
uppnåtts. Det har varit svårt att bedöma målen utifrån styrmåtten då de formulerades i en annan kontext hösten 2019.
Regionala utvecklingsnämnden visar ett underskott om 7,6 miljoner kronor
till följd av kollektivtrafiken.
Regionala utvecklingsnämnden har 2021-02-23 § 23 föreslagit fullmäktige
besluta att godkänna regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2020.

Ärendet
Den samlade bedömningen av de strategiska målen visar att samtliga elva
mål delvis har uppnåtts.
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Året kommer gå till historien med snabba omvärldsförändringar som skapat
nya spelregler och förutsättningar för individer och samhället. Norrbotten
som under flera år haft en stark utveckling avseende näringsliv och kulturliv
fick liksom många andra regioner känna av den snabba inbromsningen då
pandemin bröt ut. I länet har främst besöksnäringen, restauranger och kulturlivet drabbats.
Både EU och den svenska regeringen har vidtagit åtgärder för att mildra
konsekvenserna för närings- och kulturlivet. Som regionalt utvecklingsansvarig har regionen en rad verktyg att arbeta med. 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 ställde snabbt om med utformning av nya stöd.
Även kultursektorn har drabbats hårt av pandemin. Många är de kulturutövare som drabbats när föreställningar ställts in eller skjutits upp. Tack var en
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kreativitet och en förmåga att ställa om har delar av kulturutbudet blev digitalt. Regionens kulturinstitutioner har ställt om och provat andra lösningar.
Det gjorde att många kunde ta del av kulturen. För att stötta kulturutövarna
har regionen kunnat dela ut arbetsstipendier till ett sextiotal utövare inom
kulturella och kreativa näringar.
I början av året var kompetensförsörjning och svårigheten att rekrytera rätt
kompetens högt på agendan. Det bedöms också vara anledningen till att länet
har klarat sig relativt bra avseende varsel och arbetslöshet.
Under året påbörjades arbetet med att formulera nya EU-program. De är
viktiga för att säkerställa externt utvecklingskapital till länet. En ny fond för
en rättvis omställning introducerades av EU med fokus på stålindustrins
värdekedja.
Effekterna av pandemin har också visat hur internationellt Norrbotten är.
Både avseende besöksnäringen men också avseende samarbetspartners och
nyckelkompetenser för näringslivet. Gränssamarbetet och den fria rörelsen
över gränser påverkades också av pandemin. Att kunna röra oss fritt över
landsgränserna var inte längre en självklarhet.
Påverkansarbetet har utvecklats vidare med flera konkreta frågor som strandskydd, elnätsanalyser och Norrbotten som ett rymdlän.
Kollektivtrafiken har drabbats hårt av pandemin med ett minskat resande och
därmed minskade intäkter. Samtidigt startade tågpendeln mellan Boden och
Luleå.
Under året har digitaliseringen 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.
Under året aviserade näringslivet flera större investeringar som en del i den
gröna omställningen. Det finns goda möjligheter för de som vill ställa om till
hållbara lösningar att testa och utveckla produkter och tjänster i Norrbotten.
Den internationella konferensen DemoNorth genomfördes i februari på temat arktiska testbäddar.
Ekonomi
Regionala utvecklingsnämnden genererar ett underskott om 7,6 miljoner
kronor. Årsresultatet är bättre än prognosen per oktober. Orsaken till förbättringen beror till största delen på att Länstrafikens preliminära resultat för
2020 visar på ett lägre underskott på årsbasis än per oktober.
I resultatet ingår regionens andel av Länstrafikens preliminära underskott
med 18 miljoner kronor som till största delen beror på minskade biljettintäkter kopplat till pandemin.
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Verksamhetsområde kultur gör ett överskott på 10,3 miljoner kronor på
grund av minskad verksamhet med anledning av pandemin samt anställningsstopp för rekryteringar.
Social hållbarhet

Årsredovisningen visar att nämnden under året har genomfört aktiviteter som
bidrar till social hållbarhet. Här kan satsningar på validering och lärcentra i
kommunerna nämnas.
Miljömässig hållbarhet

Årsredovisningen visar att nämnden under året har genomfört aktiviteter som
bidrar till en miljömässig hållbarhet. Här kan satsningar på hållbar energi
nämnas.
Ekonomisk hållbarhet

Årsredovisningen visar att nämnden under året har genomfört aktiviteter som
bidrar till ekonomisk hållbarhet. Här kan satsningar på företag drabbade av
pandemin nämnas.
Beslutsunderlag
Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2021-02-23 § 23
Regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2020
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsdirektör
Regional utvecklingsdirektör
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