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§ 138 
Fastställande av ärendelistan 

 
Arbetsutskottets beslut  
Upprättad ärendelista fastställs. 
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott har att fastställa ärendelistan. 
____ 
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§ 139  
Information om det regionala tillväxtanslaget- anslag 1:1 
Dnr: RUN 11-2019 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägga den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Enhetschef för företag och projektfinansiering Katarina Molin informerar om 
projektmedlen.   
Underlagen, pm:en, till projektbesluten finns klara till regionala utvecklingsnämndens 
sammanträde. Arbetsutskottets sammanträde blev tidigarelagt och därför fanns det inte 
möjlighet att skriva underlagen klara till sammanträdet.   
 
Denna beslutsperiod innehåller: 
38 miljoner till bifall 
7,4 miljoner till avslag  
Sammanfattningsvis ligger vi lite högt i beslutsutrymmet.   
_________ 
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§ 140  
Stödområdesavgränsning för vissa regionala företagsstöd  
Dnr: RUN 534-2019 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet ger regionala utvecklingsdirektören i uppdrag att ta fram 
stödområdesavgränsningar för vissa regionala företagsstöd till regionala 
utvecklingsnämndens sammanträde i början av nästa år.  
 
Ärendebeskrivning 
Beslutet om stödområdesavgränsningar för företagsstöden fattades av Länsstyrelsen i 
Västerbottens län 2015-05-29. I och med att verksamheten som innefattar företagsstödet 
nu är överflyttade i Region Västerbotten sedan årsskiftet bör ett nytt beslut fattas av den 
ansvarige nämnden, Regionala utvecklingsnämnden.  
_________ 
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§ 141 
Prioriteringar av vissa regionala företagsstöd  
Dnr: RUN 535-2019 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet ger regionala utvecklingsdirektören i uppdrag att ta fram prioriteringar av 
vissa regionala företagsstöd till regionala utvecklingsnämndens sammanträde i början av 
nästa år.  
 
Ärendebeskrivning 
Hur ska vi tänka? På länsstyrelsens tid så gjorde man årligen en revidering av prioriteringar 
av företagsstöd. Nämnden har efterfrågat en mer genomgående diskussion.  
_________ 
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§ 142 
Företagsstöd: ELBK Svarv AB 
Dnr: RUN 536-2019 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beviljar ELBK Svarv AB enligt (SFS 2015:210/211) ett stöd där upp till 4 100 
000 kr reserverats till investeringsprojektet. Stödet får uppgå till 35 % av godkända 
investeringskostnader.  
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet omfattas av sekretess enligt offentlighets och sekretesslagen kap 30, 27 § 
eftersom ärendet behandlar uppgifter om en enskilds affärs- driftförhållanden, där det kan 
antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. 

 
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
Tillsyn och stödverksamhet av andra än statliga myndigheter 
27 §   Sekretess gäller i verksamhet som bedrivs av någon annan än en statlig myndighet 
och som består i tillsyn eller stödverksamhet med avseende på näringslivet 
   1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller 
forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs, och 
   2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i 1 för den 
som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för 
sådan tillsyns- eller stödverksamhet som avses i denna paragraf. 
Sekretess enligt första stycket 1 gäller inte för uppgift i tillsynsverksamhet som bedrivs av 
den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör 
människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har 
sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut. 
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. 

 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Tomas Jonsson 
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§ 143 
Projektbeslut: Ramprojekt för regionala företagsstöd i Västerbotten 2020-
2021 
Dnr: RUN 537-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Irina Bergsten  
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§ 144 
Projektbeslut: VOC utveckling AC 
Dnr: RUN 538-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin 
Irina Bergsten  
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§ 145 
Projektbeslut: Lokal och regional kapacitet för investeringar och etableringar 
i Västerbotten 
Dnr: RUN 539-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Irina Bergsten  
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§ 146 
Projektbeslut: Främja ökat byggande av flerfamiljshus i trä - Skapa plattform 
för Trämekanik med byggnadstekniska applikationer  
Dnr: RUN 540-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Irina Bergsten  
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§ 147 
Projektbeslut: Framtidens hållbara industrimiljöer 
Dnr: RUN 541-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin 
Irina Bergsten  
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§ 148 
Projektbeslut: 5G för vård och omsorg i Övre Norrland, offentlig 
medfinansiering, Region Norrbotten 
Dnr: RUN 542-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin 
Lennart Niemelä  
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§ 149 
Projektbeslut: Global Boost - Växthus för exporterande företag 
Dnr: RUN 543-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin 
Lennart Niemelä 

  

ProSale Signing Referensnummer: 762125



PROTOKOLL  17(66) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-09-16 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 150 
Projektbeslut: MT4North - Validering och exploatering av branschspecifik 
innovationsmodell 
Dnr: RUN 544-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin 
Lennart Niemelä 
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§ 151 
Projektbeslut: Support Office for Life Science and Health in Northern 
Sweden 
Dnr: RUN 545-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin 
Lennart Niemelä 
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§ 152 
Projektbeslut: Sportup North 2.0 
Dnr: RUN 546-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Mats Svensson 
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§ 153 
Projektbeslut: Samverkan för regional utveckling 
Dnr: RUN 547-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin 
Mats Svensson 
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§ 154 
Projektbeslut: Gateway2Export 
Dnr: RUN 548-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin 
Mats Svensson  
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arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 155 
Projektbeslut: Företagarnas regionala affärsutveckling 
Dnr: RUN 549-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Mats Svensson 
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arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 156 
Projektbeslut: KRAI Kunskapslyft inom robotik och AI (RV) 
Dnr: RUN 208-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin 
Mikael Johansson  
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§ 157 
Projektbeslut: Socialt Entreprenörskap Västerbotten 
Dnr: RUN 550-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin 
Rikka Engman  
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§ 158 
Projektbeslut: Utvecklingsprojekt Gävleborg - Västerbotten, 
kompetensförsörjning och etableringar 
Dnr: RUN 551-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Rikka Engman 
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PROTOKOLL  26(66) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-09-16 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 159 
Projektbeslut: Arbetsmarknadskunskap (AMK) 
Dnr: RUN 552-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Rikka Engman 
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PROTOKOLL  27(66) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-09-16 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 160 
Projektbeslut: Inlandets Teknikpark 
Dnr: RUN 553-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Rikka Engman 
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PROTOKOLL  28(66) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-09-16 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 161 
Projektbeslut: Arbetsmarknadskunskap Skellefteåregionen 
Dnr: RUN 554-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Rikka Engman 
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PROTOKOLL  29(66) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-09-16 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 162 
Projektbeslut: En hållbar behandling av kustnära deponerad sulfidjord 
(STASIS) 
Dnr: RUN 268-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Rikka Engman 
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PROTOKOLL  30(66) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-09-16 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 163 
Projektbeslut: Regional innovationsledning Västerbotten (RIV) 
Dnr: RUN 555-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Rikka Engman 

  

ProSale Signing Referensnummer: 762125



PROTOKOLL  31(66) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-09-16 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 164 
Projektbeslut: Den koldioxidsnåla platsen 2.0 
Dnr: RUN 556-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Rikka Engman 
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PROTOKOLL  32(66) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-09-16 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 165 
Remiss av klimatstrategi för välstånd och livskvalitet i Västerbottens län. 
Förslag till remissvar  
Dnr: RUN 441-2019 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet antar upprättat förslag till svar på remissen Klimatstrategi för välstånd och 
livskvalitet i Västerbottens län med Rickard Carstedts (S) ändringsförslag.  
 
Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten har från Länsstyrelsen fått ett förslag till ny regional klimat- och 
energistrategi på remiss. Dokumentet har namnet Klimatstrategi för välstånd och 
livskvalitet i Västerbottens län.  
 
Länsstyrelsen har enligt regleringsbrevet för 2018 i uppdrag att ta fram en ny klimat- och 
energistrategi utifrån de nya klimat- och energipolitiska mål som antagits av Sveriges 
riksdag. Den färdiga strategin ska redovisas för regeringen den 15 oktober 2019. Innehållet 
i förslaget är resultatet av ett stort antal workshops och dialoger med tjänstepersoner, 
politiker, branschorganisationer och akademi samt genomgång av statistik och rapporter. 
Region Västerbottens personal har deltagit på ett antal av workshoparna. Klimatstrategi för 
välstånd och livskvalitet i Västerbottens län har till syfte att fungera som underlag för 
framtagande av handlingsplaner och åtgärdsprogram inom verksamheter i länet.  
 
Länsstyrelsen i Västerbottens län önskar svar senast den 18 september 2019.   
 
Förslaget till remissvar har beretts på regionala utvecklingsförvaltningen, enheten för 
näringsliv och samhälle. Länsstyrelsen vill ha svar senast den 18 september. Därför kommer 
beslut om remissvaret att tas i regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott. Ett första 
förslag till remissvar har skickats ut till RUN:s samliga ledamöter och de har getts möjlighet 
att komma med synpunkter direkt till förvaltningen. Synpunkter har inkommit från 
Centern, Vänsterpartiet och Miljöpartiet och delar av synpunkterna har inarbetats i nytt 
förslag till remissvar.  
 
Synpunkterna från förvaltningen handlar i korthet om att: 

• Minska antalet insatsområden för att göra dokumentet mer strategiskt 

• Ta bort de målbilder som ligger utanför energifrågorna  

• Att även lyfta fram regionens möjligheter att bidra till en klimatsmart energi- och 

varuproduktion. Fokus remissversionen ligger på konsumtion och livsstil.  

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Ylva Hedqvist Hedlund (V) föreslår att ordet konsekvenser ska läggas till i texten enligt 

följande ”resonemang av konsekvenserna av etableringen”. Denna text finns på två ställen 

i remissvaret. 
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PROTOKOLL  33(66) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-09-16 

arbetsutskott    

 

   

 

 

Åsa Ågren Wikström (M) yrkar bifall till liggande förslag. 

Rickard Carstedt (S) föreslår att texten ”resonemang av etableringen” stryks från ett ställe 

och endast finns kvar under nulägesbeskrivningen.  

 

Beslutsgång 

Arbetsutskottet beslutar enligt Rickard Carstedts (S) förslag.  

Beslutsunderlag 
Förslag till remisssvar  
Tjänsteskrivelse Lena Friborg 
Missiv 
Remissen klimatstrategi för välstånd och livskvalitet i Västerbottens län 
_________ 
Beslutsexpediering 
Lena Friborg 
vasterbotten@lansstyrelsen.se 
elin.soderberg@lansstyrelsen.se 
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PROTOKOLL  34(66) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-09-16 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 166 
Remiss av SOU 2019:21 effektivt investeringsfrämjande för hela Sverige. 
Förslag till remissvar  
Dnr: RUN 482-2019 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet antar upprättat förslag till svar på remissen effektivt investeringsfrämjande 
för hela Sverige. 
 
Ärendebeskrivning 
Utländska investeringar i Sverige har stor betydelse för den svenska tillväxten eftersom 
utlandsägda företag som investerar och etablerar sig i landet har stor betydelse för att 
skapa tillväxt och arbetstillfällen. Kompetens och kapital tillförs, vilket genererar ökad 
konkurrenskraft. Utlandsägda företag står för en stor andel av svensk export.  
 

Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av investeringsfrämjandet i Sverige. 
Slutbetänkandet har fokuserat på uppdraget om ett samlat system för rapportering av 
investeringshinder och uppdraget om en tydlig målformulering, ansvarsfördelning och 
samverkan mellan de olika aktörerna inom investeringsfrämjandet.   
 

Region Västerbotten välkomnar utredningens tillkomst och de förslag som utredningen 
presenterar. Region Västerbotten fokuserar sitt remissvar på de i utredningen lämnade 
förslagen 1, 2, 5, 6 och 9.  

  
Remissvaret ska ha inkommit till Utrikesdepartementet senast den 30 september 2019.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till remisssvar  
Missiv 
Remiss av SOU 2019:21 effektivt investeringsfrämjande för hela Sverige 
_________ 
Beslutsexpediering 
Aurora Pelli  
ud.fh.remiss@gov.se 
ud.registrator@regeringskansliet.se 
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PROTOKOLL  35(66) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-09-16 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 167 
Remiss av SOU 2019:1 biojet för flyget. Förslag till remissvar  
Dnr: RUN 426-2019  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet antar upprättat förslag till svar på remissen biojet för flyget. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten har tagit del av och givits möjlighet att inkomma med synpunkter på 
betänkande av Utredningen av styrmedel för att främja användning av biobränsle för 
flyget.  

Utredningen har haft i huvudsakligt uppdrag att analysera hur flygets användning av 
hållbara biodrivmedel med hög klimatprestanda kan främjas för att bidra till övergången till 
ett fossilfritt energisystem och minskad klimatpåverkan, vid behov föreslå hur det eller de 
styrmedel som är lämpligast för att minska flygets utsläpp genom användning av hållbara 
biodrivmedel bör utformas, belysa vilka styrmedel som bäst kan främja en långsiktig och 
storskalig produktion av biodrivmedel för flyg i Sverige, samt bedöma vilken inblandning av 
biodrivmedel som på kort och lång sikt är rimlig att uppnå med hänsyn till pris och tillgång 
samt efterfrågan i andra sektorer. Utredningens huvudförslag är införande av en successiv 
reduktionsplikt för flygfotogen, men även andra åtgärder presenteras i förslaget.  

Rapporten tar sin utgångspunkt i målen om ett fossilfritt flyg 2045 och en minskning av 
koldioxidutsläppen från flyget med minst 50 procent till år 2030. 

Region Västerbotten ställer sig i huvudsak positiv till utredningens förslag, men vill 
förtydliga regionens syn på utredningen avseende några punkter. 

Remissvaret ska ha inkommit till Infrastrukturdepartementet senast den 18 september 
2019.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till remisssvar  
Missiv 
Remiss av SOU 2019:1 biojet för flyget 
_________ 
Beslutsexpediering 
Heidi Thörnberg 
i.remissvar@regeringskansliet.se 
andreas.kannesten@regeringskansliet.se 
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PROTOKOLL  36(66) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-09-16 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 168 
Remiss av promemorian på väg mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom 
komvux för elever med svenska som andraspråk. Förslag till remissvar 
Dnr: RUN 454-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar upprättat förslag till svar på remissen av 
promemorian på väg mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med 
svenska som andraspråk. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten har utsetts som en av remissinstanserna för promemorian På väg – 
mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk 
(U2019/02278/GV). Västerbottens Läns Landsting är formell remissinstans enligt 
regeringens beslut. Ärendet har beretts av enheten för Näringsliv och Samhällsbyggnad.  

 
Utredningens syfte är att analysera förutsättningarna för att sfi-elever ska kunna erbjudas 
en utbildning av god kvalitet som motsvarar elevernas behov och förutsättningar samt att 
förbättra genomströmningen inom sfi och underlätta övergången till och kombinationer 
med andra vuxenutbildningar. 
 
Remissvaret ska ha inkommit till Utbildningsdepartementet senast den 21 oktober 2019.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till remisssvar  
Tjänsteskrivelse Jan Midlert 
Missiv 
Remiss av promemorian på väg mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever 
med svenska som andraspråk 
_________ 
Beslutsexpediering 
Jan Midlert 
u.remissvar@regeringskansliet.se 
anita.carlstedt@regeringskansliet.se 
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PROTOKOLL  37(66) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-09-16 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 169 
Remisser angående förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på 
vägarna E4, E12, E45, 95, 363, 364, 531 i Västerbottens län. Förslag till 
remissvar 
Dnr: RUN 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473-2019 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet antar upprättat förslag till svar på Remisser angående förslag till 
föreskrifter om hastighetsbegränsning på vägarna E4, E12, E45, 95, 363, 364, 531 i 
Västerbottens län  
 
Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten har valt att hantera samtliga sju remisser i ett samlat dokument. 
Trafikverket har tagit fram förslag till nya föreskrifter för ett antal vägavsnitt i Västerbotten 
län. Förslagen avser hastighetsnedsättningar från i huvudsak 90 km/h till 80 km/h på ett 
antal delsträckor. Trafikverket planerar även att under åren 2019/2020 etablera ett antal 
nya trafiksäkerhetskameror. 
 
För samtliga delsträckor framför Trafikverket att bakgrunden till förslagen utgår från 
Trafikverkets uppdrag och arbete med att fortsätta anpassa hastighetsgränserna till vägars 
säkerhetsstandard. Förslagen har också i huvudsak varit del i en bred remiss som skickades 
ut till länsplaneupprättare, kommuner m.fl. under mars-maj 2016. Efter det har vissa 
revideringar skett i form av justeringar av sträckor eller en revidering av år för sänkning.  
 
Trafikverket anför vidare att nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige 
och är fastställd genom beslut i riskdagen. Den är ett etiskt förhållningssätt, men utgör 
också en strategi för att forma ett säkert vägtransportsystem. I nollvisionen slås fast att det 
är oacceptabelt att vägtrafiken kräver människoliv. Trafiksäkerhetsarbetet i dess anda 
innebär att vägar, gator och fordon ska anpassas till människans förutsättningar så att 
ingen på sikt dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken. Ansvaret för säkerheten delas 
mellan de som utformar och de som använder vägtransportsystemet. 

 
Synpunkter ska ha inkommit till Trafikverket senast den 23 september 2019.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till remisssvar  
Remisser angående förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på vägarna E4, E12, 
E45, 95, 363, 364, 531 i Västerbottens län  
Trafikverkets konsekvensutredningar till förslag om hastighetsföreskrifter  
Kartor 
Fördjupad beskrivning av konsekvenser för kollektivtrafiken avseende föreslagna 
hastighetsnedsättningar 
_________ 
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PROTOKOLL  38(66) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-09-16 

arbetsutskott    

 

   

 

 

Beslutsexpediering 
Mårten Edberg 
trafikverket@trafikverket.se 
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PROTOKOLL  39(66) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-09-16 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 170 
Remiss av SOU 2019:36 betänkandet skattelättnad för arbetsresor. En 
avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre 
arbetsresor. Förslag till remissvar 
Dnr: RUN 564-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet lämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan förslag till beslut.   
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten, har beretts möjlighet att avge 
yttrande i betänkande av Reseavdragskommittén – Skattelättnad för arbetsresor.  

Generellt är Regionala utvecklingsnämnden positiv till de föreslagna förändringarna i 
reseavdraget då det föreslås en avståndsbaserad skattereduktion i stället för 
tidsvinstbaserat avdrag vilket tycks mer rättvisande för dem som ”arbetspendlar”. 

Remissvaret ska ha inkommit till Finansdepartementet senast den 1 november 2019.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till remisssvar  
Missiv 
Remiss av SOU 2019:36 betänkandet skattelättnad för arbetsresor. En avståndsbaserad och 
färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor 
Rapport analys av hur kollektivtrafiken kan öka sysselsattningen produktiviteten och 
tillväxten 2019 
_________ 
Beslutsexpediering 
Heidi Thörnberg 
fi.remissvar@regeringskansliet.se 
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PROTOKOLL  40(66) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-09-16 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 171 
Regional elstrategi för Västerbotten län 
Dnr: RUN 557-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden att uppdra till regionala utvecklingsdirektören att ta fram 
en regional elstrategi för Västerbottens län. Förslag till process för framtagande av en 
elstrategi presenteras på nämnden den 2 oktober.  
 
Ärendebeskrivning 
Muntlig information ges om processen för framtagande av en regional elstrategi för 
Västerbottens län. Finns det ett behov av en elstrategi? Vad är syftet och kopplingen till 
den regionala utvecklingsstrategin? Ska vi skicka energi till företag som inte ger 
arbetstillfällen? Vad finns det för andra liknande dokument? Länsstyrelsen har tagit fram 
följande: 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440271b8e/1526629528524/K
limat-%20och%20energistrategi.pdf 
_________ 
Beslutsexpediering 
Anna Pettersson  
Jonas Lundström 
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PROTOKOLL  41(66) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-09-16 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 172 
ALMI Företagspartner Nord AB. Ägaranvisning 
Dnr: RUN 300-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen att fastställa upprättat förslag till 
ägaranvisning. 
 
Ärendebeskrivning  
ALMI Företagspartner Nord AB har jobbat med att ta fram förenklade ägaranvisningar för 
att förtydliga uppdraget. Almi Nords ägardirektiv hanteras mellan de tre parter som utgör 
ägare till det regionala Almi-bolaget: Almi Moderbolag, Norrbottens Läns Landsting och 
Region Västerbotten. Direktiven är det uppdrag som ägarna lämnar till styrelsen att 
genomföra och arbeta för under perioden. 
 
Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar 
tillväxt. Bolaget ska erbjuda tjänster inom rådgivning och utlåning i huvudsak riktat till 
företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. Verksamheten ska medverka till att 
konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir 
fler. Med hållbar tillväxt avses tillväxt i bolag som bedöms vara ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbara över tid. Bolaget ska aktivt söka nya kunder och verksamheten ska 
utgå från behoven hos företagen regionalt.  
 
Detta ärende behandlades årligen under november månad av Förbundsstyrelsen i 
Regionförbundet i Västerbottens län. I och med årskiftet blev bolaget överförd från det 
upphörande regionförbundet till det nya Region Västerbotten. Region Västerbotten äger 
24,5 % av bolaget.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till ägaranvisning för ALMI företagspartner Nord AB 
Målbilaga regional ägaranvisning 
____ 
Beslutsexpediering 

Jonas Lundström  
Regionstyrelsen 
niklas.jonsson@almi.se 
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PROTOKOLL  42(66) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-09-16 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 173 
ALMI Företagspartner Nord AB. Driftanslag 
Dnr: RUN 300-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen att fastställa upprättat förslag till 
driftanslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Av ägaranvisningar 2019 för Almi Företagspartner Nord AB framgår att finansieringen av 
bolagets verksamhet för 2020 ska överenskommas i särskild ordning. 
 
Ägarna har beslutat att verksamheten 2020 ska finansieras enligt nedan.  

 

Almi Nord Moderbolag  
 

Regional 
ägare   

 
 Summa  

Driftsanslag  12 353 984     51%  11 869 514     49%  24 223 498     

varav Norrbotten      5 934 757       

varav Västerbotten      5 934 757       

Reserverade medel 
för Insatser för 
ökad tillväxt 

   2 050 000     51%    1 969 607         4 019 607     

varav Norrbotten         984 804       

varav Västerbotten         984 804       

För insatser för ökad tillväxt har moderbolaget avsatt en ram om 2 050 000 kronor och de 
regionala ägarna en ram om 1 969 607 kronor (vardera 984 80) som kan tas i anspråk efter 
beslut om samverkan i projekt. 
 
Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar 
tillväxt. Bolaget ska erbjuda tjänster inom rådgivning och utlåning i huvudsak riktat till 
företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. Verksamheten ska medverka till att 
konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir 
fler. Med hållbar tillväxt avses tillväxt i bolag som bedöms vara ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbara över tid. Bolaget ska aktivt söka nya kunder och verksamheten ska 
utgå från behoven hos företagen regionalt.  
 
Detta ärende behandlades årligen under november månad av Förbundsstyrelsen i 
Regionförbundet i Västerbottens län. I och med årskiftet blev bolaget överförd från det 
upphörande regionförbundet till det nya Region Västerbotten. Region Västerbotten äger 
24,5 % av bolaget.  
 
Beslutsunderlag 
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Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-09-16 

arbetsutskott    

 

   

 

 

Förslag till driftanslag för ALMI Företagspartner Nord AB  
____ 
Beslutsexpediering 
Jonas Lundström  
Lena Nordling 
Regionstyrelsen 
niklas.jonsson@almi.se 
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Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-09-16 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 174 
Verksamhetsmedel för samverkan 2019 
Dnr: RUN 558-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att verksamhetsmedel för samverkan 2019 ska 
fördelas med 85 000 sek till primärkommunala beredningens arbetsutskott, 195 000 sek till 
beredningen för utbildning och kompetensförsörjning samt 20 000 till beredningen för 
social välfärd och hälsa. 
 
Ärendebeskrivning 
Beredningen för regional utveckling (BRU) beslutar om användning av 300tkr i 
verksamhetsmedel för Primärkommunala beredningens AU, Beredningen för utbildning 
och kompetensförsörjning (BUK) och beredningen för social välfärd och hälsa (BSH). 
Medlen kan användas för konsultstöd, tjänstestöd, konferenskostnader, utbildningar eller 
andra mindre och tidsbegränsade aktiviteter av beredningarna. För 2019 tas beslut baserat 
på förslag som tagits inom ramen för Regionförbundets verksamhet. Detta innebär att 
85 000 SEK är bundna till projektet ”Samverkan inom samhällsbyggnad” och 195 000 SEK 
inom samverkan inom utbildningsområdet (Se bilaga). Resterande 20 000 föreslås 
användas av bredningen för social välfärd och hälsa.  
 
Beredningen för regional utveckling rekommenderar regionala utvecklingsnämnden att 
verksamhetsmedel för samverkan 2019 skall fördelas med 85 000 sek till Primärkommunala 
beredningens arbetsutskott, 195 000 SEK till Beredningen för utbildning och 
kompetensförsörjning samt 20 000 till beredningen för social välfärd och hälsa. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Niklas Gandal 
Förslag till verksamhetsmedel beredningen för utbildning och kompetensförsörjning 2019 
____ 
Beslutsexpediering 
Niklas Gandal 
Lena Nordling  

 
  

ProSale Signing Referensnummer: 762125



PROTOKOLL  45(66) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-09-16 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 175 
Delårsredovisning per augusti 2019 
Dnr: RUN 360-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet lämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan förslag till beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet behandlas på ledningsgruppens möte den 17 september och därefter finns 
underlag till regionala utvecklingsnämnden.  
Regionala utvecklingsnämnden har att godkänna nämndsrapporten till delårsredovisningen 
per augusti 2019 och skicka den till regionstyrelsen.  
_________ 
Beslutsexpediering 
Regionstyrelsen 
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Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-09-16 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 176 
Dokumenthanteringsplan för regionala utvecklingsnämnden 
Dnr: RUN 559-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer upprättat förslag till dokumenthanteringsplan för 
regionala utveckligsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
En dokumenthanteringsplan eller även kallad arkivförteckningen består av uppgifter om 
handlingarna och deras förvaring. Syftet med planen är att presentera vilka handlingar som 
finns och hur man återsöker dem. Planen ska tillsammans med myndighetens övriga 
dokumentation utgöra ett sök- och insynsinstrument till myndighetens allmänna 
handlingar. 
 
Planen består av uppgifter om handlingarna (handlingsslagsredovisning) och deras 
förvaring (redovisning av förvaringsenheter). De uppgifter som avser handlingsslag och 
handlingstyper kan användas för att styra informationshanteringen medan uppgifterna om 
förvaret av handlingar i första hand avser åtkomst och hantering av en viss förvaringsenhet. 
 
En dokumenthanteringsplan ska finnas upprättad för regionala utvecklingsnämndens 
verksamhetsområde. Dokumenthanteringsplanen ska vara ett stöd för verksamheten och 
möjliggöra en effektiv dokumenthantering. Planen följs löpande upp av staben för regional 
utveckling och revidering görs vid behov.  
 
Planen följs årligen upp av arkivansvarig vid ledningsstaben i Region Västerbotten och 
revidering görs vid behov. Regionstyrelsen har beslutat att fastställa en 
dokumenthanteringsplan gällande från 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till dokumenthanteringsplan för regionala utvecklingsnämnden  
____ 
Beslutsexpediering 

Stab för regional utveckling 
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arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 177 
Verksamhetsplan 2019 för regionala utvecklingsnämnden 
Dnr: RUN  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer att Regionförbundets regionplan 2015-2020 
används som regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan under 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
Regionförbundets regionplan 2015-2020 används som RUN: s verksamhetsplan under 
2019. Verksamhetsplanen innehåller de sex strategierna (benämnda som inriktningsmål) 
med tillhörande delmål för inriktningsmålet "Tydligt ledarskap byggt på samverkan för 
hållbar regional tillväxt".  
 
Beslutsunderlag 
Regionförbundets regionplan 2015-2020 
____ 
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Regionala utvecklingsnämndens  2019-09-16 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 178 
Sammanträdesplan 2020 
Dnr: RUN 560-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar sammanträdesdatum för nämnden 2020 med 
korrigering av de datum som sammanfaller med hälso- och sjukvårdsnämnden. Åsa sitter 
även i HSN och RUN ligger samtidigt i februari och mars  
 
Arbetsutskottets beslut  
Arbetsutskottet antar sammanträdesdatum för utskottet 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Upprättandet av sammanträdesplanen för Region Västerbotten är ett omfattande arbete 
där många politiska organ ska planeras in utan att krocka med varandra och med externa 
aktörers verksamheter. Regionala utvecklingsförvaltningen har i det längsta försökt att 
undvika att förlägga sammanträden i början av veckan. Dagar som sedan tidigare 
överenskommelser har tillhört kommunernas fullmäktige och styrelser. I den nuvarande 
planeringen så är januari, juni, juli, augusti och oktober mötesfria månader för regionala 
utvecklingsnämnden och dess arbetsutskott.  
 
Arbetsutskottet föreslås sammanträda följande datum 2020: 
6 februari 
9 mars 
8 april 
13 maj 
16 september 
18 november 
 
Regional utvecklingsnämnd samt beredningen för regional utveckling föreslås 
sammanträda följande datum 2020: 
19 februari 
18 mars 
22 april 
28 maj 
30 september 
2 december 
 
Under hösten 2020 kommer alla politiska organ inom Region Västerbotten att fatta beslut 
om sammanträdeplan 2020.  
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Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-09-16 

arbetsutskott    

 

   

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Åsa Ågren Wikström (M) påpekar att vissa datum sammanfaller med hälso- och 
sjukvårdsnämnden. Åsa sitter i båda nämnderna.  
 
Beslutsunderlag 
Sammanträdesplan 2019 för Region Västerbotten  
Regionala utvecklingsförvaltningens sammanträdesplan 2020 
_________ 
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Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-09-16 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 179 
Ärenden från kollektivtrafikutskottet och kulturutskottet 
Dnr: RUN 163-2019 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendena de båda utskotten går upp till regionala utvecklingsnämnden för vidare 
behandling.  
 
Ärendebeskrivning 
Två ärende går från kollektivtrafikutskottet till regionala utvecklingsnämnden: 
1. Borgen för Länstrafiken i Västerbotten AB 
2. Kollektivtrafikutskottets uppdragsbeskrivning  

 
Tre ärenden går från kulturutskottet till regionala utvecklingsnämnden:  
1. Regional kulturbudget 2020 
2. Kulturplan 2020-2023 
3. Kulturpolitiskt positionspapper för norra Sverige 
 
Beslutsunderlag 
Borgen för Länstrafiken i Västerbotten AB. Kollektivtrafikutskottets protokoll 2019-09-05, § 
49 
Kollektivtrafikutskottets uppdragsbeskrivning. Kollektivtrafikutskottets protokoll 2019-06-
14, § 41 
Regional kulturbudget 2020. Kulturutskottets protokoll 2019-09-10, § 37 
Kulturplan 2020-2023. Kulturutskottets protokoll 2019-09-10, § 41 
Kulturpolitiskt positionspapper för norra Sverige. Kulturutskottets protokoll 2019-09-
10, § 42 
_________ 
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Regionala utvecklingsnämndens  2019-09-16 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 180 
Meddelanden 
Dnr: RUN 4-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
En postlista bifogas till sammanträdet med alla inkomna handlingar som är registrerade i 
regionala utvecklingsnämndens diarium under en viss tidsperiod. Om ledamot vill läsa 
någon av handlingarna kan ledamoten kontakta nämndsekreteraren som då mailar ut 
handlingen.    
 
Viktig information från Sveriges Kommuner och Landsting som exempelvis 
rekommendationer, tolkningar av lagar och information om avtal finns att läsa och söka på 
hemsidan: https://skl.se/cirkular  
 
Aktuella meddelanden  

Ämne Beskrivning 

Information från 
regionens revisorer 
 
Skrifliga synpunkter 
rörande ny regional 
planering 
 
 
 
Etableringsfrämjande 
som verktyg 
 
Stiftelsen 
Norrlandsfonden  
 
Utökning av statsbidrag 
inom området psykisk 
hälsa 2019 
 

Revisorernas beslutade projektplaner 
 
 
Regeringskansliet bjöd i april 2019 in till dialog för att 
diskutera det fortsatta arbetet med reformen ”En ny regional 
planering” och tillkännagivandet att regeringen ska ta 
nödvändiga initiativ till att utveckla reformen så att den 
omfattar fler län  
 
Rapport från förstudie  
 
 
Förordnande av ledamöter för kännedom 
 
 
Regionstyrelsen beslutade den 3 september 2019 att fördela 6 
miljoner kronor till Regionala utvecklingsnämnden från Psykisk 
hälsa 

 
Beslutsunderlag 
Postlista 2019-05-09 –2019-09-09  
Ovanstående aktuella meddelanden 
_________ 
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arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 181 
Delegeringsbeslut  
Dnr: RUN 9-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 
förtecknats i bifogad lista. 
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till delegat i enlighet med 
delegeringsordningen. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte 
att nämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får nämnden återta 
lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått 
beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.   

 
Beslutsunderlag 
Anmälan av delegeringsbeslut 
_________ 
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Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-09-16 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 182 
Valärenden 
Dnr: RUN 3-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden förrättar följande val och gör följande nomineringar: 
 
Fyllnadsval  
Ordförande i Beredningen för regional utveckling efter Erik Bergkvist (S) 
Rickard Carstedt (S), Burträsk 
 
Ledamot i Beredning för regional utveckling efter Rickard Carstedt (S) 
Lars Lilja (S), Umeå  
 
Ordförande i Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott efter Erik Bergkvist (S) 
Rickard Carstedt (S), Burträsk 
 
Ordförande i Kollektivtrafikutskottet efter Rickard Carstedt (S) 
Lars Lilja (S), Umeå  
 
Rapportör till Europaforum Norra Sverige efter Erik Bergkvist (S) 
Rickard Carstedt (S), Burträsk 
 
Representant till Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft efter Erik Bergkvist 
(S) 
Rickard Carstedt (S), Burträsk 
 
Ombud till Kvarkenrådets föreningsstämma efter Erik Bergkvist (S) 
Rickard Carstedt (S), Burträsk 
 
Ersättare i Coompanion Västerbotten ekonomisk förening efter Nina Loughlin (S) 
- 
 
Nomineringar  
Vice ordförande i Strukturfondspartnerskapet i Övre Norrland efter Erik Bergkvist (S) 
Rickard Carstedt (S), Burträsk 
 
Ledamot i Committe of Peripheral Martime Regions (CPMR) politiska byrå efter Erik 
Bergkvist (S) 
Tomas Mörtsell (C), Storuman 
 
Ledamot i Committe of Peripheral Martime Regions (CPMR) Östersjökommissionen efter 
Erik Bergkvist (S) 
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Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-09-16 

arbetsutskott    

 

   

 

 

Rickard Carstedt (S), Burträsk 
 
Ärendebeskrivning 
Erik Bergkvist (S) har blivit invald i EU-parlamentet och inkommit med avsägelse från sina 
samtliga uppdrag i Region Västerbottenfrom den 31 juli 2019. Regionfullmäktige har 
entledigat honom  från uppdragen och fyllnadsval ska förrättas.  
 
Erik Bergkvist (S) kommer att lämna Baltic Sea Commission Executive Committee och CPMR 
Political Bureau. Beslut om vem ska företräda de svenska medlemsregionerna i CPMR 
Political Bureau fattas av de politiska representanterna för de 12 svenska medlemmarna 
tillsammans. Region Västerbotten har möjlighet att nominera en representant att som 
ordinarie ledamot företräda Sverige i CPMR Political Bureau fram tills CPMR General 
Assembly i oktober 2020.  
 
Region Västerbotten har sex ledamöter i Strukturfondspartnerskapet; vid senaste mötet i 
Strukturfondspartnerskapet den 29 maj 2019 har Erik Bergkvist, Region Västerbotten, 
avsagt sig uppdraget. Av den anledningen erbjuds Region Västerbotten att till 
Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland, nominera namn på förtroendevald till ny 
ledamot.  
 
Nina Loughlin (S) har avlidit och fyllnadsval ska förrättas till föreningen Coompanion. 
 
Beslutsunderlag 
Lista fyllnadsval 2 oktober 
_________ 
Beslutsexpediering 
Jonas Larsson  
Annika Sandström, Region Stockholm (CPMR) 

  

ProSale Signing Referensnummer: 762125



PROTOKOLL  55(66) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-09-16 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 183 
Europaforum Norra Sverige. Deltagande vid utökat rapportörsmöte 10-
11 december 
Dnr: RUN 3-2019 
 
Arbetsutskottets beslut  
Arbetsutskottet beslutar att regionala utvecklingsnämndens ledamöter och ersättare 
ska få möjligheten att anmäla sig till Europaforum Norra Sveriges utökade 
rapportörsmöte 10-11 december 2019.    
 
När anmälningarna inkommit görs urvalet till de 5 platserna av ordföranden i 
regionala utvecklingsnämnden tillsammans med regionala utvecklingsdirektören.  
 
Kostnadsstället blir övriga politiska kostnader.   
 
Ärendebeskrivning 
Europaforum Norra Sveriges utökade rapportörsmöte kommer att hållas i Bryssel den 9-10-
11 december. Där måndagen den 9 december är resdag och mötet börjar från morgonen 
tisdag den 10 december. Den 11 december reser vi hem på eftermiddagen/kvällen.  
 
Alla rapportörer och tjänstemän i Europaforum Norra Sverige är välkommen att 
delta. Region Västerbotten har valt Rickard Carstedt (S), Ann Åström (S) och Åsa Ågren 
Wikström (M) till rapportörer. Varje län har 5 ytterligare platser att fördela till politiker från 
lokal och regional nivå. De utökade rapportörsmötena innebär en anmälningsavgift som vi 
beräknat till omkring 2500 kronor.  
_________ 
Beslutsexpediering  
Jonas Larsson  
Heléne Idahl 
anna.omberg@regionjh.se 
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§ 184 
Österbottens Förbund. Deltagande vid möte 12 december 
Dnr: RUN 3-2019 
 
Arbetsutskottets beslut  
Arbetsutskottet beslutar att regionala utvecklingsnämndens presidium tillika 
arbetsutskottet, bestående av Rickard Carstedt (S), Åsa Ågren Wikström (M) samt 
Ylva Hedqvist Hedlund (V) deltar vid mötet med Österbottens Förbund den 12 
december.  
 
Regionala utvecklingsdirektören får i uppdrag att utser medverkan från 
tjänstepersonsidan.  
 
Ärendebeskrivning 
Regionförbundet i Västerbottens län har under tidigare år haft ett samarbete med 
Österbottens Förbund. Samarbetet fortsätter efter omorganisationen med träffar för 
förtroendevalda från regionala utvecklingsnämnden och dess motsvarighet i Österbotten.  
 
Möte med Österbottens Förbund blir heldag den 12 december i Finland.  
_________ 
Beslutsexpediering  
Jonas Larsson 
Heléne Idahl 
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§ 185 
Dialogmöte på BRU samt gemensamt presidiemöte 
Dnr: RUN  
 
Arbetsutskottets beslut  
Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Gemensamt presidiemöte med regionala utvecklingsnämnden och beredningen för 
regional utveckling planeras in den 2 oktober kl 12-13 med lunch.  

 
Ärendebeskrivning  
Beredningen för regional utveckling arrangerar ett dialogmöte den 2 oktober i samband 
med det inplanerade sammanträdet. Syftet med dialogmötet är att utforma den nya 
utvecklingsstrategin.  
 
Finns det behov av en gemensam presidieträff mellan BRU och RUN 
 
Beslutsunderlag 
Save the date Dialogmöte RUS 
_________ 
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§ 186 
Information till RUN om läget avseende ägarstyrning av bolag  
Dnr: RUN 11-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Regionjuristen Henrik Sandström ger regionala utvecklingsnämnden en muntlig 
information på 10 minuter.  
_________ 

 
  

ProSale Signing Referensnummer: 762125



PROTOKOLL  59(66) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-09-16 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 187 
Bolagsdialoger 
Dnr:  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Bolagsdialogerna planeras ta 1 timme och 20 minuter på regionala utvecklingsnämnden. 
De fem kulturbolagen är kallade till den 2 oktober.: Norrlandsoperan AB, Skogsmuseet i 
Lycksele AB, Västerbottens museum AB, Skellefteå museum AB, Västerbottensteatern AB.  
 
Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar uppfyllelse av uppdrag och mål, visioner 
och utmaningar, väsentliga risker och frågor av större vikt.  
 
Beslutsunderlag 
Kallelse till bolagsdialoger 2019 
_________ 
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§ 188 
Information till RUN från verksamheten 
Dnr: RUN 11-2019 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsdirektören Anna Pettersson ger 5 minuters muntlig information från 
verksamheten.  
_________ 
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PROTOKOLL  61(66) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-09-16 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 189 
Information till RUN om RUS 2020+ 
Dnr: RUN 11-2019 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Niklas Gandal, strateg samhällsbyggnad ger regionala utvecklingsnämnden 10 minuters 
muntlig information.  
 
Hur ska vi föra diskussionen på nämnden i framtiden- workshop, seminarium?  
_________ 
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PROTOKOLL  62(66) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-09-16 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 190 
Information till RUN om Region Västerbottens ledningssystem  
Dnr: RUN 11-2019 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Detta går som en skriftlig information/meddelande till regionala utvecklingsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
RUN Information ledningssystemsarbetet Magdalena Alatalo 
_________ 
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PROTOKOLL  63(66) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-09-16 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 191 
Information till RUN om processen för nämndens verksamhetsplan 
2020  
Dnr: RUN 11-2019 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Detta går som en skriftlig information/meddelande till regionala utvecklingsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tidplan för RUN verksamhetsplan  
_________ 
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PROTOKOLL  64(66) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-09-16 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 192 
Information till BRU och RUN om Bussgods i Norr AB 
Dnr: RUN 11-2019 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Detta går som en skriftlig information/meddelande till regionala utvecklingsnämnden. 
_________ 
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PROTOKOLL  65(66) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-09-16 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 193 
Kurser och konferenser  
Dnr: RUN 10-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Här behandlas aktuella kurser och konferenser och det beslutas om deltagande i de fall 
som det behövs.  
 

Kurs/konferens Beskrivning och mer information 

Regionledningsmöte  
 
 
Save the date: 12–13 
februari 2020 – 
nätverkskonferens i 
Umeå – Hälsa och 
demokrati 
 
 
Inbjudan till den årliga 
nationella 
hjälpmedelsdagen 
 
 
 
 
PÅMINNELSE 
Utbildning om Agenda 
2030 

13 november 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årets tema för Hjälpmedel VB är ”Kärnverksamhet”. Kenneth 
Andersson, ordförande i utskott för funktionshinder och 
samverkan, kommer att prata om funktionshinderpolitik. Det 
finns möjlighet att se verksamheten i guidade smågrupper, ex 
rekonditionering, specialanpassning av hjälpmedel, 
plockning/leverans, att använda skriv/teckenspråkstolk mm. 
 

ANMÄL SENAST 6 NOVEMBER 
Umeå 25 november. Arrangör Region Västerbotten.  
Region Västerbotten är under 2019 med i Svenska FN-
förbundets och SKLs projekt Glokala Sverige som syftar till att 
sprida kunskap om Agenda 2030-målen. Som en del i detta 
kommer en intern utbildning för Region Västerbottens 
tjänstepersoner och politiker ordnas. 

 
Beslutsunderlag 
Save the date hälsa och demokrati nätverkskonferens 2020 
Inbjudan Utbildning om Agenda 2030 
Inbjudan hjälpmedelsdag  
_________ 
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PROTOKOLL  66(66) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-09-16 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 194 
Arbetsutskottets dialog med revisionen  
Dnr: RUN 574-2019 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tackar för dialogen.  
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet träffar revisionen och diskuterar bland annat regionala 
utvecklingsnämndens verksamhet- viktiga frågor, utmaningar samt risker. Revisorerna 
informerar om planerade granskningar 2019.  
 
Kommande träff planeras in till den 11 november kl 11:00-12:00   
_________ 
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