
Regionstyrelsens beslut 2019-04-03

RS avser att vidta följande åtgärder: 

1. Se över och utveckla länsungdomsrådets roll kopplat till 

Region Norrbottens roll som regionalt utvecklingsansvarig. 

2. I samband med kommundialoger om genomförande av RUS 

och Norrbottens kulturplan ta upp frågor om ungas behov 

som ligger inom det kommunala ansvarsområdet. 

3. Ge regionala kollektivtrafikmyndigheten i uppdrag att 

involvera unga i arbetet med trafikförsörjningsprogrammet. 

4. Se över om körkortsproblematiken kan hanteras inom 

ramen för kompetensförsörjningsuppdraget. 







Norrbotten 

Sveriges mest välkomnande och 

nytänkande län



Det här är viktigt för oss i Norrbotten

• Barn och unga i fokus 

”Alla barn och unga har rätt till en trygg, säker och jämlik 

uppväxt och deras uppväxtvillkor är grundläggande för att vi 

ska nå folkhälsomålet. Vi utgår från FN:s barnkonvention om 

barnets rättigheter utifrån ett barnperspektiv och barnets 

eget perspektiv. Alla barn och unga ska ha goda 

förutsättningar att gå vidare till studier och arbete och kunna 

ta tillvara sina egna unika möjligheter. Alla unga ska ha goda 

levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över 

samhällsutvecklingen” (ur RUS:en)



• Hög livskvalitet i attraktiva livsmiljöer

• Hållbara transporter och tillgänglighet

• Flexibel och väl fungerande kompetensförsörjning

• Smarta, hållbara innovationer och entreprenörskap

Insatsområden i RUS:en



Hög livskvalitet 

i attraktiva livsmiljöer

1. Se över och utveckla länsungdomsrådets roll kopplat 

till Region Norrbottens roll som regionalt 

utvecklingsansvarig. 

2. I samband med kommundialoger om genomförande 

av RUS och Norrbottens kulturplan ta upp frågor om 

ungas behov som ligger inom det kommunala 

ansvarsområdet. 



LÄNSUNGDOMSRÅDET, LUR



Regionstyrelsens beslut 2019-04-03

Se över och utveckla 

Länsungdomsrådets roll kopplat till 

Region Norrbottens roll som regionalt 

utvecklingsansvarig. 





Bakgrund

• Kultursamverkansmodellen infördes under 2010

Från och med 2011 ingick fem regioner: Gotland, Halland, 

Norrbotten, Skåne och Västra Götaland. 

• Kulturplanen är det dokument som styr inriktningen på regionens 

insatser inom kultursektorn. 

• I kulturplanen finns målet om barns och ungdomars delaktighet i 

kulturutbud och kulturutveckling.

• Arbetet i Länsungdomsrådet är därför kopplat till Norrbottens 

kulturplan. 

• Länsungdomsrådet skapades hösten 2012. Tanken med rådet 

kommer från det ”ungdomslabb” som genomfördes under två år i 

samarbete mellan Region Norrbotten och Riksteatern.

• Länsungdomsrådet är öppet för alla mellan 15 och 25 år.





Länsungdomsrådet, LUR 

• Stärka ungas delaktighet

• Ska skapa en dialog mellan Region 

Norrbotten och länets unga.



Barents Regional Youth Council 

BRYC

Barents Regional Youth Council, BRYC 

är ett forum där unga  från Norrbotten (och Västerbotten) 

arbetar tillsammans med andra unga i Barents för att 

göra regionen mer attraktiv och skapa bättre möjligheter 

för unga att påverka. 

LUR bistår Länsstyrelsen i Norrbotten med unga 

representanter till BRYC.
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Arbetssätt

• Länsungdomsrådet håller möte tre till fyra gånger per år i 

olika kommuner i länet. Då medlemmarna går i skola eller 

arbetar sker mötena ofta fredag eftermiddag till lördag 

eftermiddag. För att alla medlemmar, oavsett bostadsort, ska 

kunna delta står regionen för resa och logi. 

• Mötena leds och formas av medlemmarna själva med stöd 

av personal från Region Norrbottens kulturenhet. Utöver 

arbetet med de frågor man för tillfället driver finns fokus på 

nätverkande och samarbete med inbjudna gäster/föreläsare.



LUR vill att:
• Region Norrbotten ser dem som en självklar 

samarbetspart.

• Region Norrbotten synliggör, benämner och hänvisar 

till LUR och ungas röst i sitt dagliga arbete.

• Region Norrbotten arbetar med att skapa 

förutsättningar för ungas delaktighet i länet.

• Region Norrbotten bjuder in LUR till att tycka till i 

politiska processer.

• Region Norrbottens politiker vill träffar dem för att få 

en omvärldsbild och berätta om hur regionens arbete 

fungerar. 

• Barnkonventionen implementeras.



AKTIVITETER



ALMEDALEN 2019



Delaktighet – alltid ett arbete i flera steg.



LUR:s plan 2020/2021

Syfte:

• LUR verkar inom ramen ”kultursektorn”. Genom konceptet 

KulturCrew lär sig representanterna att planera och 

genomföra kulturarrangemang.

• Inom ramen ”kultur” ger LUR unga möjlighet att ta del i ett 

socialt nätverk och sammanhang. 

• Ger unga inflytande och delaktighet i kulturlivet.

• Stärker synlighet och kompetens inom kulturarrangemang 

hos unga i länet och respektive kommun.

• Breddar det kulturella nätverket både i länet och i inom 

respektive kommun.



LUR:s mål

Kortsiktigt:

• Under hösten 2020 rekryteras 
representanter från 10 av länets 14 
kommuner.

• LUR är ett aktivt socialt nätverk som 
”syns utåt”, både i länet och i 
respektive kommun.

• LURs representanter är goda 
kulturarrangörer och ambassadörer 
för konceptet KulturCrew.

Långsiktigt:

• Länets unga har inflytande på, och 
deltar i, kulturverksamhet och är 
delaktiga i Region Norrbottens 
arbete.

• Länets unga har erfarenhet av att 
Barnkonventionen blivit lag.

• Länets unga har en hög 
arrangörskompetens – och den 
används ofta.

• Länets kulturutbud och -
arrangemang uppvisar bredd 
beroende på att unga har större 
inflytande.



Att LUR finns har ett värde i sig.



Hållbara transporter och 

tillgänglighet

3. Ge regionala 

kollektivtrafikmyndigheten i 

uppdrag att involvera unga i 

arbetet med trafikförsörjnings-

programmet. 



Regionala kollektivtrafikmyndigheten 

(RKM)
• Lag (2010:1065) om kollektivtrafik:

• Ska regelbundet i ett 
trafikförsörjningsprogram fastställa 
mål för den regionala kollektiv-
trafiken. Programmet ska vid behov 
uppdateras.

• Verka för att den regionala 
kollektivtrafiken är tillgänglig för alla 
resenärsgrupper.

• Verka för en tillfredsställande 
taxiförsörjning i länet.

• Fattar beslut om allmän trafikplikt 
inom länet.

• I Norrbotten organiserad som 
kommunalförbund tillsammans med 
länets kommuner, dvs 
verksamheten har flyttats till 
kommunalförbundet => egen 
juridisk person.

• Styrs av en direktion med politiska 
ledamöter från region och 
kommuner (14+14 st).



Trafikförsörjningsprogram

Innehålla en redovisning av:

1. behovet av regional kollektivtrafik 
i länet samt mål för kollektivtrafik-
försörjningen,

2. alla former av regional 
kollektivtrafik i länet, både trafik 
som bedöms kunna utföras på 
kommersiell grund och trafik som 
myndigheten avser att ombesörja 
på grundval av allmän trafikplikt,

3. åtgärder för att skydda miljön,

4. tidsbestämda mål och åtgärder för 
anpassning av kollektivtrafik med 
hänsyn till behov hos personer med 
funktionsnedsättning,

5. de bytespunkter och linjer som ska 
vara fullt tillgängliga för alla 
resenärer, samt

6. omfattningen av trafik enligt lagen 
(1997:736) om färdtjänst och lagen 
(1997:735) om riksfärdtjänst och 
grunderna för prissättningen för resor 
med sådan trafik, i den mån uppgifter 
enligt dessa lagar har överlåtits till 
den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten.



Trafikförsörjningsprogram (forts.)

• Programmet ska vid behov uppdateras, senaste år 2018.

• Omtag ska göras så snart kollektivtrafikstrateg finns på plats 

hos RKM (rekrytering pågår).

• Ambitionen är att vid kommande revidering på något sätt 

nyttja länsungdomsrådet för att få in ungas synpunkter 

gällande kollektivtrafik.



Hög livskvalitet 

i attraktiva livsmiljöer

2. I samband med kommundialoger om genomförande 

av RUS och Norrbottens kulturplan ta upp frågor om 

ungas behov som ligger inom det kommunala 

ansvarsområdet. 



Kontakt:

Lizah Lund, Samhällsplanerings- och hållbarhetsstrateg

lizah.lund@norrbotten.se

Barn och ungas deltagande i regional 

samhällsplanering

mailto:lizah.lund@norrbotten.se


Regional utvecklingsstrategi

Norrbotten 2030 :
Hög livskvalitet 

i attraktiva livsmiljöer

Fysisk planering på kommunal och regional nivå
Det regionala utvecklingsansvaret finns nu på en enhetlig nivå i hela 

Sverige, vilket skapar förutsättningar och nya möjligheter att stödja och 

hjälpa kommunerna i deras planering. Här kan frågor lyftas i ett större 

regionalt perspektiv och över kommungränser, för att tillsammans hitta 

fler samordningseffekter och smartare prioriteringar.



• Skapa metoder för samverkan, samordning och 

samhandling kring mellankommunala frågor mellan 

kommun, region och stat

• Stimulera dialog om hur den fysiska planeringen och 

andra utvecklingsinsatser kan bidra till ett ökat samspel 

mellan länets tätorter och landsbygder

• Skapa en strukturbild för Norrbotten, som kopplar 

samman den regionala utvecklingsstrategin med 

kommunernas översiktsplaner

• Utveckla och etablera samverkansforum, former och 

metoder för tidig, konstruktiv dialog och konfliktlösning vid 

målkonflikter

• Utveckla kunskaps- och planeringsunderlag för olika 

näringar och samverkansprocesser, till exempel hantering 

av länets jordbruksmark, rennäring, gruv- och 

mineralnäring, besöksnäring och testnäring

Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 :



Vad är regional 

samhällsplanering?



https://www.boverket.se/sv/PBL-

kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/innehall/

Exempel på mellankommunala frågor:

• Elförsörjning och elnätskapacitet

• Infrastrukturplanering

• Kollektivtrafik

• Strategisk besöksnäringsutveckling

• Kulturmiljöer, ex världsarv

• Hamnar

• Större naturområden och leder för 

friluftsliv

• Täkter

• Folkhälsofrämjande insatser

• Klimatanpassning

• Hållbar samhällsplanering

• Regionala flygplatser

• Barnkonsekvensanalyser på regional 

nivå

• Regional samverkan inom tex 

samhällsbyggnad, bostäder

Mellankommunala frågor

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/innehall/


När och hur kommer perspektivet unga in i 

regional samhällsplanering ? 

• I våra yttranden till kommunala översiktsplaner tar vi upp om hur barnkonventionen 

kan ses i samhällsplaneringen och hur barn och unga varit delaktiga i processen. 

Uppmuntra till barnkonsekvensanalys.

• Inom regeringsuppdraget Vägar till hållbar utveckling: I framtagandet av Strukturbild 

för Norrbotten kommer vi att göra hållbarhetsanalyser av infrastrukturplaner och 

kollektivtrafikprogram som belyser bland annat hur barn och unga påverkas av 

transportplaneringen. Här kan länsungdomsrådet vara referensgrupp. 

• Inom regeringsuppdraget Vägar till hållbar utveckling: Nätverk för hälsofrämjande 

samhällsplanering ska verka kunskapshöjande. Kroka arm med Folkhälsocentrum i 

insatser som syftar till att fler barn och unga ska färdas med cykel eller gå till och 

från skolan. 



Kontakt:

Lizah Lund, Samhällsplanerings- och hållbarhetsstrateg

lizah.lund@norrbotten.se

Hållbar strukturbild 2020-2022
En del av uppdraget  om hållbar regional utveckling

mailto:lizah.lund@norrbotten.se


Exempel på strukturbilder

Att arbeta med strukturbilder 
innebär att koppla samman 
den regionala 
utvecklingsstrategin med 
kommunernas översiktsplaner.



Projektet Hållbar strukturbild

Mål: Ökad kunskap och samverkan bland regionala aktörer om hållbar samhällsplanering. Genom att analysera 

strategiska regionala planeringsunderlag för fysisk planering och transportplanering i länet utifrån perspektiv som 

kön, ålder, bakgrund och plats skapas förutsättningar för en hållbar utveckling. 

Projektet kommer att fokusera på tre teman; Agenda 2030 i regional och kommunal planering, Hållbara 

transporter och tillgänglighet samt Attraktiva livsmiljöer med hälsofrämjande samhällsplanering.

Tre teman:

1. Agenda 2030 i regional och kommunal fysisk 

planering: Kunskapsunderlag om tillämpning av Agenda 

2030 i strategisk samhällsplanering 

2. Hållbara transporter och tillgänglighet: 

Hållbarhetsanalys av Länstransportplan och 

Trafikförsörjningsprogrammet.

3. Attraktiva livsmiljöer med hälsofrämjande 

samhällsplanering: samverkansplattform med 

kunskapshöjande insatser för regionala aktörer och 

kommuner

Så här kan barn och unga involveras i 

arbetet:

1. Agenda 2030 i regional och kommunal fysisk planering: 

Fördjupning om hur barnkonsekvensanalyser kan utföras på 

strategisk nivå i samhällsplanering.

2. Hållbara transporter och tillgänglighet: Hållbarhetsanalys 

av Länstransportplan och Trafikförsörjningsprogrammet 

inkluderar sociala aspekter som ålder. Länsungdomsrådet 

kan vara referensgrupp.

3. Attraktiva livsmiljöer med hälsofrämjande 

samhällsplanering: Folkhälsoaspekter i samhällsplanering. 

Kunskapshöjande insatser om hur hälsofrämjande livsmiljöer 

för unga planeras.



Flexibel och väl fungerande 

kompetensförsörjning

4. Se över om körkortsproblematiken kan hanteras inom 

ramen för kompetensförsörjningsuppdraget. 



CSN, körkortslån

•Arbetslös, 18-47 år

•Svenskt körkort, behörighet B

•Max 15 000

•Går att nyttja en gång



Uppdrag regional kompetensförsörjning Tillväxtverket

• Organisera och fastställa målsättningar för regionalt kompetensförsörjningsarbete i 

samverkan med bland annat kommuner, arbetsliv, utbildningsaktörer, statliga 

myndigheter samt övriga berörda aktörer i länet, utifrån de prioriteringar som görs i 

den regionala utvecklingsstrategin.

• Tillhandahålla analyser och prognoser av privat och offentlig sektors behov av 

kompetens på kort och lång sikt.

• Föra dialog med berörda aktörer om de behov som identifierats samt ge förslag på 

insatser som kan tillgodose behoven, bland annat i syfte att fler ska påbörja reguljär 

utbildning.

• Stödja och främja insatser inom nedan fokusområden:

- Bidra till att etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå. 

- Medverka i att planera utbud och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal 

vuxenutbildning.

- Bidra till att etablera lärcentrum 



Utvecklingsprojekt Lärcentrum 2020

• 29 kommuner, Norrbotten + Västerbotten

• 17mkr (34% av totala ramen 50mkr), Skolverket

• Inköp av teknik

• Framtagande av nya distans- och 

fjärrutbildningar som kan göras tillgängliga 

inom en större geografi 

• Framtagande av gemensam 

utbildningswebb för Norrbotten

• Kompetensutveckling av personal

• Ny gemensam ansökan 2021?



norrbotten.se/rus


