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§ 184

Kraftsamling 2011-2015
Dnr 2960-11

Ärendebeskrivning
Stora investeringar i tunga industrier räcker inte. Norrbottens befolkning
fortsätter att minska. Norrbottens läns landsting planerar därför en serie konferenser/seminarier med fokus på tillväxt – en kraftsamling för att få ännu
fler människor att bo och trivas i Norrbotten.
Syftet med konferensserien Kraftsamling 2011-2015 är en bred insamling av
värdefulla tankar och idéer, från andra idégivare än de traditionella och med
en uttalad ambition att göra verklighet av de förslag som framkommer under
processen.
I programförklaringen inför den första av konferenserna uttrycktes det på
följande sätt: ”Vad kan alla organisationer – privat, ideell och offentlig sektor – göra för ett attraktivare Norrbotten med ökad befolkningsmängd och
framtidsanda? Vi kraftsamlar för att se helheten: Hur saker och ting hänger
ihop och hur sambanden kan skapa tillväxt för Norrbottens län.”
Programmet vid den första konferensen, den 8 juni 2011, fylldes av innovationer, entreprenörskap, kultur och framtidsplaner med fokus på tillväxt och
attraktivitet. Totalt planeras åtta konferenser: 14 februari och 11 september
2012, 12 februari och 10 september 2013, 11 februari och 9 september 2014
samt 10 februari 2015.
För att samordna den breda insamlingen av hela länets tankar och idéer, har
ett antal ordföranden valts ut, vilka i sin tur leder ett 10-tal personer i ett rundabordssamtal under konferenserna. De frågor som kommer upp ska ligga
till grund för innehållet i kommande konferenser. På så sätt skapas en bred
förankring och stor delaktighet i hela länet.
Ordförandena vid rundabordssamtalen utgör tillsammans det s k Tillväxtrådet. Det har till uppgift att sammanfatta rundabordssamtalen, dra slutsatser
och ange inriktningen av nästa konferens. Tillväxtrådet har dessutom till
uppgift att utse ett antal rapportörer, vars uppgift är att arbeta för att seminarieresultaten inarbetas i olika regionala strategier och plandokument, exempelvis:
Regionalt utvecklingsprogram
Landstingsplan
Klimat- och energistrategi
Kulturplan
Infrastrukturplan
Folkhälsostrategi
Strategi för kreativa näringar
Europaforums positionsdokument m fl.
Förväntade resultat


Attraktivare Norrbotten
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Ökad tillväxt



Ökad befolkningsmängd
Kostnaden för att arrangera seminarierna med tillhörande arbete inom tillväxtrådsgruppen beräknas till ca 1 500 000 kr per år.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås fatta följande beslut
Norrbottens läns landsting arrangerar seminarierna Kraftsamling
2011-2015 enligt ovanstående
Medel för 2011, 750 000 kr, anvisas ur styrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Resterande medel, 1 500 000 kr för 2012, 1 500 000 kr för
2013, 1 500 00 kr för 2014 samt 750 000 kr för 2015 inarbetas i landstingspla-nen för respektive år.
---------------------------------------------------

Yrkande och propositionsordning
Yrkande 1

Kent Ögren (S):
Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Mattias Karlsson
(M):
Beslutsförslaget avslås.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att yrkande 1 vinner
majoritet.
---------------------------------------------------

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

Av Mattias Karlsson (M) och Gunilla Wallsten (M) till förmån för yrkande
2.
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