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tillväxtåtgärder 2018
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Förslag till beslut
1. Beslutsbudgeten för anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder fördelas enligt
förslag.
2. Regionstyrelsens ordförande får i delegation att vid behov reglera beslutsbudgeten för att säkra fullt anslagsutnyttjande eftersom anslagsparande inte är tillåtet.

Yttrande till beslutsförslaget
Den föreslagna fördelningen speglar planerade satsningar inom området
regional utveckling. Dock kan fördelningen komma att förändras då användandet av EU-medel inom företagsstöd ska utvärderas under februari månad.
Företagsstöd har i detta förslag och tidigare haft en stor andel EU-medel, ca
35-40 mkr, därigenom en lägre procentuell andel i denna fördelning än under
2017.

Sammanfattning
I det av regeringen årligen fastställda regleringsbrevet för budgetåret 2018
avseende anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder anges att Region Norrbotten
tilldelas en anslagsbudget 130 625 tkr och ett beställningsbemyndigande om
280 000 tkr under 2018 för sitt arbete med regionala tillväxtåtgärder. Regionen beslutar sedan själv hur dessa medel ska fördelas mellan regionala
företagsstöd och projektverksamhet.

Ärendet
Regeringen beslutar varje år om anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder som
ska användas för regionala företagsstöd och projektverksamhet. Fördelningen och villkoren för anslagets användning regleras årligen i anslagets regeringsbrev. Av beslutet framgår hur anslaget fördelas dels mellan länen, men
också mellan Region Norrbotten och Länsstyrelsen.
Av beslutet framgår beställningsbemyndigandet och anslaget för utbetalningar under året. Beställningsbemyndigandet avser ett bemyndigande om
att göra ekonomiska åtaganden som ska infrias under kommande år. Bemyndigandet anger det högsta belopp som samtliga åtaganden för ett visst ändamål för att uppgå till slutet av budgetåret. Detta tillsammans med årets utbetalningar och eventuella återföringar reglerar således storleken på besluten
som kan fattas under budgetåret. Anslaget reglerar hur stora utbetalningar
som kan göras under året.
Region Norrbotten tilldelas en anslagsbudget på 130 625 tkr och ett beställningsbemyndigande om 280 000 tkr under 2018.
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Av regeringens beslut framgår att medlen ska användas i enlighet med nationella förordningar och respektive strukturfondsprogram. För Norrbotten
innebär det att ramen ska fördelas till regionalt företagsstöd, kommersiell
service, projektverksamhet samt uppföljning och utvärdering.
Fördelningen ska svara mot det behov av företagsstöd och projektfinansiering som finns i länet. Anslaget används för att betala ut fleråriga projektbeslut och företagsinvesteringar. Justering kan behövas under året om det visar
sig att de uppskattade behoven inte överensstämmer med efterfrågan.
Hela beställningsbemyndigandet kan inte fördelas/beslutas om under det
aktuella budgetåret då det ska täcka redan beslutade fleråriga projekt och
investeringar. Bedömningen är att nya beslut till en summa av 160 000 tkr
kan göras för 2018. Följande beslutsbudget för nya beslut 2018 föreslås.
Åtgärd

Andel %

Belopp (tkr)

Regionalt företagsstöd
inkl kommersiell service

42,5

68 000

Projektverksamhet

56,25

90 000

Uppföljning och utvärdering

1,25

2 000

Summa

100

160 000

Prioriteringar inom företagsstöd
Region Norrbotten strävar efter att en större andel av de regionala företagsstöden ska beviljas till företag som diversifierar företagsstrukturen och bidrar
till mångfald och jämställdhet. Med anledning av detta prioriteras följande
verksamheter och branscher:






Nyskapande verksamheter: exempelvis företag inom kulturella och kreativa näringar, digitala tjänstenäringar samt energi- och miljöteknik.
Företag inom besöksnäringen eftersom dessa företag ofta har ett jämställt ledarskap, ofta drivs av unga och även av personer med utländsk
bakgrund samt att de ofta har ett uttalat behov av stöd.
Företag som bedriver vidareförädling inom livsmedelssektorn eftersom
självförsörjningsgraden i länet är låg.
Företag som söker stöd för internationalisering eftersom få företag i
länet har en internationell marknad.

Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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