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Reservation 
Omröstning 

Anteckningar/ 
Tjänstgörande 
ersättare § § 

Ja Nej 

Ledamöter (13)      
Richard Carstedt S 1   Via länk 
Åsa Ågren Wikström  M 1    
Ylva Hedqvist Hedlund  V 1    
Övriga närvarande 
Mona-Lisa Fjellström, nämndsekreterare, §§ 1-22 
Anna Pettersson, regiondirektör, §§ 1-22 
Rachel Nygren, stabschef, §§ 1-22 
Jonas Lundström, chef näringsliv och samhällsbyggnad, §§  13-22 
Mårten Edberg, strateg samhällsbyggnad, §§ 8-9 
Katarina Molin, chef företag och projektfinansiering, §§ 1-7 
Thomas Jonsson, strateg företagsstöd, §§ 1-7 
Riikka Engman, strateg företagsstöd, §§ 1-7 
Karolina Filipsson, strateg kollektivtrafik, §§ 13, via länk 
Lena Nordling, ekonomiansvarig, §§ 10-13 
Terese Bergbom, strateg projektutveckling, § 10 
Barbro Granberg, controller, § 13 
Carina Eriksson, strateg externa relationer och strategisk platsutveckling, § 18 
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§ 1 Fastställande av ärendelistan 
 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott fastställer upprättad ärendelista. 
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott har att fastställa ärendelistan.  
____ 
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§ 2 SEKRETESSÄRENDE Företagsstöd: Kittelfjäll utveckling AB 
Dnr: RUN 635-2019 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beviljar Kittelfjäll utveckling AB regionalt investeringsstöd med 35 % av 
godkända investeringskostnader. Dock högst 6 172 250 kr. Godkänt stödunderlag uppgår 
till totalt 17 635 000 kr.  
 
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 
Tjänsteskrivelse Thomas Jonsson 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Emma-Lisa Olofsson 
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§ 3 Redovisning av det regionala tillväxtanslaget 2019 
Dnr: RUN 47-2020 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden tacka för informationen och lägga 
den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Enhetschef för företag och projektfinansiering Katarina Molin informerar om utfallet av det 
regionala tillväxtanslaget 2019 samt sammanställning av företagsstöd 2019.     
 
Beslutsunderlag 
Presentation utfall anslag 1.1 år 2019 
Sammanställning företagsstöd Region Västerbotten 2019 
_________ 
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§ 4 Prioriteringar av det regionala företagsstödet och projektmedel 
2020 
Dnr: RUN 48-2020 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att anta prioriteringar av det 
regionala företagsstödet och projektmedel 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Regeringen har anvisat Region Västerbotten ett anslag på 118,6 miljoner kronor för år 
2020. Föreslagna prioriteringar för företagsstöd utgår från Regional utvecklingsstrategi och 
prioriterat område platsbaserad näringslivsutveckling.  
 
Projektmedel skall användas till insatser som syftar till att uppnå målet med den regionala 
tillväxtpolitiken. Prioritering av projekt utgår således från Regional utvecklingsstrategi, RUS 
2014-2020. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Riikka Engman  
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin 
Riikka Engman 

. 
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§ 5 Stödområdesavgränsningar för vissa regionala företagsstöd  
Dnr: RUN 49-2020 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden anta stödområdesavgränsningar för 
vissa regionala företagsstöd i Västerbotten from 2020-02-01.  
 
Ärendebeskrivning 
Verksamheten med de regionala företagsstöden, som har sin grund i ett regeringsbeslut att 
stimulera satsningar i företag inom områden med geografiska lägesnackdelar, har efter 
övergången från Länsstyrelsen till Region Västerbotten bedrivits i huvudsak med beaktande 
av de stödområdesbegränsningar som Länsstyrelsen tidigare beslutat. I takt med att nya 
stödtyper tagits fram har vissa undantag från tidigare beslut om stödområdesavgränsningar 
gjorts. Undantagen som noga övervägts syftar till att på ett bättre sätt främja en hållbar 
tillväxt i regionen, främst med avseende på sociala och miljömässiga faktorer men även för 
på ett bättre sätt stimulera företagssatsningar i inlandskommunerna. Undantag har även 
gjorts för att på bästa sätt främja företagens insatser inom områdena digitalisering och 
internationalisering.  
 
Föreslaget till beslut om stödområdesavgränsning för vissa regionala företagsstöd syftar till 
att nå kontinuitet i arbetet med att främja insatser i regionens företag. 
Det finns fördelar med att tillämpa gällande förordningar på ett sätt som gör att Region 
Västbotten kan främja insatser i regionens företag på samma sätt som hittills. Detta gäller 
särskilt satsningar som genomförs av företag i våra inlandskommuner men även inom 
områden för en hållbar tillväxt där fler hållbarhetsfaktorer beaktas. 
 
För Regionalt investeringsstöd, Särskilt investeringsstöd & Stöd företagsutveckling samt 
Mikrobidrag föreslås att stödgivningen begränsas inom Umeå kommun till distrikten 
(tidigare församlingarna): Holmsund, Hörnefors, Sävar-Holmön och Tavelsjö. 
Stödområdesavgränsningen innebär att investeringsstöd inte lämnas inom vissa områden, 
inom eller i nära anslutning till Umeå tätortsområde med undantag av: 

- Jämställdhetscheck enligt SFS 2015:210, 13 §  
- Tillväxtcheck enligt SFS 2015:210, 13 §  
- Affärsutvecklingscheck för digitalisering eller internationalisering enligt SFS 2015:210, 

13 §  

Som förslag ska följande kommuner och kommundelar anses utgöra glesbygd enligt 
förordningen, vilket medger att stöd kan lämnas upp till 50 % i dessa områden:  

- Bjurholms, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindelns 
och Åsele kommun 

- Tidigare Fällfors, tidigare Jörns och tidigare Kalvträsks församlingar i Skellefteå 
kommun 

- Norrfors tidigare kyrkobokföringsdistrikt och Nyåkersområdet i Nordmalings kommun 
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- Holmön i Umeå kommun 

Istället för ”stödområde A och B ” används i beslut och annan skriftlig kommunikation samt 
i dagligt tal benämningen ”investeringsområde A och B”. Istället för begreppet ”glesbygd ” 
används i beslut och annan skriftlig kommunikation och i dagligt tal istället 
”investeringsområde”. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Thomas Jonsson 
_________ 
Beslutsexpediering 
Thomas Jonsson 
Katarina Molin 
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§ 6 Indikativ fördelning av det regionala tillväxtanslaget 2020 
Dnr: RUN 50-2020 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att 2020 fördela beslutsutrymmet 
respektive anslaget/utbetalningar från regionala tillväxtanslaget enligt följande: 
 

Område Beslut, utfall 
2019 

Nya beslut 2020 Prognos 
utbetalningar 2020 

Regionala 
företagsstöd 

66 900 000 kr 60 000 000 kr 54 000 000 kr  

Kommersiell service 2 300 000 kr 4 000 000 kr 3 000 000 kr 

Projektverksamhet 91 300 000 kr 80 000 000 kr 59 600 000 kr 

Uppföljning & 
Utvärdering 

2 000 000 kr 2 000 000 kr 2 000 000 kr 

Summa 162 500 000 kr 146 000 000 kr 118 600 000 kr 

 
 
Ärendebeskrivning 
Regeringen har anvisat Region Västerbotten ett anslag på 118,6 miljoner kronor för år 2020 
(varav 2 miljoner kronor för uppföljning och utvärdering samt för att säkerställa 
uppföljningssystem kopplat till bemyndigandesystemet på anslaget.) 
Medlen ska användas i enlighet med nationella förordningar och respektive 
strukturfondsprogram. Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder får användas för 4 olika 
ändamål: 
1. Regionala företagsstöd 
2. Stöd till kommersiell service 
3. Projektverksamhet 
4. Uppföljning och utvärdering 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Katarina Molin  
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
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§ 7 Värd för Forum Jämställdhet 2022-2023 
Dnr: RUN 51-2020 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden besluta att Region Västerbotten ska 
ansöka om att vara värd för Forum Jämställdhet 2022 eller 2023.  
 
Ärendebeskrivning 
Det finns det möjlighet för Region Västerbotten att ansöka om att vara värd för Forum 
Jämställdhet antingen 2022 eller 2023. Region Västerbotten ansökte om detta även för år 
2021. Regionala utvecklingsnämnden beslutade i frågan 21 mars 2019.  
 
Forum Jämställdhet arrangeras av Sveriges Kvinnolobby, en partipolitiskt obunden och 
ideellt verksam paraplyorganisation för kvinnorörelsen med 47 medlemsorganisationer 
som arbetar för att stärka kvinnors position i samhället. Kriterier för sökande är bland 
annat att det ska finnas pågående jämställdhetsinsatser och goda exempel i 
arrangörsområdet och en tydlig politisk ambition att stötta konferensen. Umeå kommun 
och Länsstyrelsen är intresserade av att genomföra konferensen i Umeå tillsammans med 
oss. Fler medarrangörer ska sökas såsom UmU och kommunerna i SKL modellregion. 
 
Det ekonomiska åtagandet för värdorganisationen/organisationerna brukar röra sig om 
totalt ca 200 000 kr för att arrangera ett öppet program, att arrangera en kvällsaktivitet så 
som middag efter konferensens första dag (maten självfinansieras av deltagare men tex 
underhållning) samt kulturinslag eller arvode till key note-talare till invigning och/eller 
avslutning. Utöver detta tillkommer kostnader för att ha en utställning (20 000 kr) samt 
deltagarbiljetter (3510 kr vid grupprabatt) för organisationernas anställda.  
  
Vad gäller arbetsinsats för det öppna programmet brukar det handla om att ta fram 
program, boka talare och moderatorer samt praktisk logistik kring scen och teknik. Svensk 
Kvinnolobby sköter hela huvudprogrammet. Arbetsinsats för middag brukar röra sig om att 
boka underhållning, lokal samt ansvara för bokningssystemet. 
 
Finansieringsmässigt är frågan inte utredd men en tänkbar lösning är att de organisationer 
som tillsammans ansöker om värdskapet beslutar om att dela på kostnaderna.   

 
Beslutsunderlag 
Regionala utvecklingsnämndens beslut 2019-03-21, § 88 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin 
Sara Pejok  
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§ 8 Elektrifiering av järnvägen sträckan Hällnäs-Storuman 
Dnr: RUN 52-2020 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att Trafikverket ges i uppdrag att 
fullfölja arbetet avseende etappen Lycksele-Storuman där det bedömda resursbehovet på 
cirka nio miljoner kronor tas från länssportplanens prioriteringar objekt 8.6 sid 25, tabell 3 i 
Länstransportplanen. 
 
Ärendebeskrivning 
Förstudien för etapp 1, sträckan Hällnäs -Lycksele är färdigställd och vi har i dagarna fått 
den totala kostnaden för etapp 1 redovisade av Trafikverket. Kostnaden slutade på 7 mkr 
vilket innebär att det finns 3 mkr kvar av de medel som avsatts för förstudien. Förstudien 
för etapp 2, sträckan Lycksele- Storuman är ännu inte beställd av Trafikverket men vi har 
fått ett förhandsbesked att den troligen kommer att bli ett par miljoner dyrare än den 
första etappen var, uppskattningsvis omkring 9 mkr. Detta behöver diskuteras då det 
kommer att innebära att de pengar som finns avsatta för förstudien inte kommer att räcka 
till utan att det krävs att ytterligare omkring 6 mkr för att genomföra studien.  
 
Region Västerbottens förbundsstyrelse beslutade 2017-05-17 att ge Trafikverket i uppdrag 
att ta fram underlag för järnvägsplan för hela sträckan Hällnäs-Storuman. Den då 
beräknade kostnaden var 10 mkr. Framtagandet av järnvägsplanen utgör ett värdefullt 
underlag för kommande planering inom såväl kommande nationell som länstransportplan. 
Därför är det av stor betydelse att det tas fram ett förberedande underlag som kan nyttjas 
för en formell process avseende järnvägsplan för hela stråket Hällnäs-Storuman.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Maud Ericsson  
Länstransportplanen 
_________ 
Beslutsexpediering 
Maud Ericsson  
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§ 9 Information om medfinansiering förstudie Norrbotniabanan  
Dnr: RUN 59-2020 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att tacka för informationen och 
lägga den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Norrbotniabanan AB avser att lämna in en CEF-ansökan för ett förstudieprojekt avseende 
Norrbotniabanan, delen Skellefteå-Luleå. Syftet med projektet är att påskynda 
planeringsprocessen och därmed färdigställandet av hela Norrbotnibanan. Den planerade 
budgeten på 80 miljoner kronor kräver en medfinansiering på 40 miljoner kronor. Tidigare 
har Region Västerbotten och Norrbotten medfinansierat 100 miljoner kronor till ett CEF-
finansierat projekt med en totalbudget på 200 miljoner kronor. Fördelning har då varit 80 
% för Västerbotten och 20 % för Norrbotten. I det planerade förstudieprojektet finns ett 
preliminärt förslag om att fördelningen skulle vara den omvända. Det vill säga 20 % Region 
Västerbotten och 80 % Region Norrbotten. För Västerbottens del skulle detta innebära 8 
miljoner kronor som skulle kunna finansieras via länstransportplanen. 
 
Beslut i frågan kan fattas när underlag inkommit från Norrbotniabanan AB, vilket bedöms 
ske under våren 2020. 
_________ 
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§ 10 Årsbokslut per 31 december 2019 
Dnr: RUN 32-2020 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att fastställa årsbokslutet per den 
31 december 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
Den samlade budgetavvikelsen för regionala utvecklingsnämnden blev –3,7 mkr och 
förklaras av högre politiska kostnader än budgeterat. I övrigt har nämnden utfört sitt 
uppdrag inom fastställd budgetram. Försök har gjorts för att reducera de politiska 
kostnaderna under året genom att se över sammanträdesplanen för att om möjligt minska 
antalet möten, vilket har lyckats i viss omfattning. Bolagen har genomgående presenterat 
positiva resultatutfall eller nollresultat, med undantag för tre bolag som redovisar negativa 
resultat. I två av dessa tre bolag var detta helt eller delvis enligt budget (ALMI och 
Norrbotniabanan), medan det tredje bolaget (Skogsmuseet) har påbörjat ett 
kvalitetssäkrings- och hållbarhetsarbete för att komma tillrätta med underskottet. 
Finansiella utmaningar nämns av flera av kulturbolagen medan Länstrafiken lyfter nya 
trafikavtal, nya upphandlingar och bussgodsverksamheten som osäkerhetsfaktorer inför 
kommande år. 
 
Verksamheten inom Regionala utvecklingsnämnden bedöms under året haft en god 
måluppfyllelse avseende nämndens inriktningsmål tydligt ledarskap byggt på samverkan 
för hållbar regional tillväxt samt tillhörande strategier och delmål. Arbetet med 
fullmäktiges uppdrag Implementera ny beredningsstruktur för samverkan mellan regionen 
och länets kommuner avseende regionala utvecklingsfrågor bedöms ha utvecklats positivt 
under året. 
 
Beslutsunderlag 
Presentation årsbokslut RUN 2019-12-31 
Regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2019 
Bilaga 1 - Rapport uppföljning RUN av 2019 års internkontrollplan januari – december 
Bilaga 2 - Internkontrollplan 2019 RUN 
Bilaga 3 - Verksamhetsområden inom Regionala utvecklingsförvaltningen 2019 
_________ 
Beslutsexpediering av regionala utvecklingsnämndens beslut  
Regionstyrelsen 
Anton Lidström, Ekonomistab/uppföljning 
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§ 11 Internkontrollplan för regionala utvecklingsnämnden 2020 
Dnr: RUN 53-2020 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden fastställa plan för internkontroll 
2020 inklusive riskanalys. 
 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med riktlinjer för intern kontroll i Region Västerbotten ska styrelser och nämnder 
varje år ta fram en internkontrollplan för styrelsens eller nämndens verksamhet. En 
riskanalys görs för att identifiera de största riskerna för att inte uppnå ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig information och rapportering om verksamheten 
samt följsamhet till lagar och regler.  
 
Vid riskanalysen görs en värdering av sannolikheten att en risk kommer att inträffa samt 
vilken konsekvens detta skulle få för verksamheten. När sannolikheten och konsekvensen 
har bedömts räknas riskvärdet (sannolikhet x konsekvens) ut.  
 
Med riskvärdet som underlag har förslag på kontrollaktiviteter tagits fram. 
Kontrollaktiviteterna är avgränsade och specifika mätningar eller avstämningar som 
genomförs för att få information om, följa och förebygga de risker som prioriteras.  
 
I internkontrollplanen fastställs även vilken metod som ska användas för att genomföra 
kontrollen, vilken funktion som ansvarar för att genomföra och rapportera kontrollen, hur 
kontrollen ska genomföras samt när den ska återrapporteras till nämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2020 inklusive riskanalys  
_________ 
Beslutsexpediering 
Chefer vid Regionala utvecklingsförvaltningen 
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PROTOKOLL  16(26) 
Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2020-02-06 
arbetsutskott    

 
   

 
 

§ 12 Justering av regionala utvecklingsnämndens reglemente  
Dnr: RUN 59-2020 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden föreslå regionfullmäktige att 
fastställa föreslagna justeringar av regionala utvecklingsnämndens reglemente avseende 
ägarstyrning av bolag. 
 
Ärendebeskrivning 
Inför regionbildningen 1 januari 2019 så fastställde Landstingsfullmäktige (2018-06-19, 
§115) ett reglemente för regionala utvecklingsnämnden. Under 2019 har ett arbete pågått 
med syfte att tydliggöra process och rollfördelning kring ägarstyrning av bolagen. En 
översyn av reglementena för styrelsen och regionala utvecklingsnämnden har resulterat i 
ett förslag till justeringar av de båda reglementena som tydliggör styrelsens och nämndens 
ägarroll och ansvar i ägarstyrningen av bolag.  
 
Beslutsunderlag 
Regionala utvecklingsnämndens reglemente med föreslagna justeringar 
_________ 
Beslutsexpediering 
Regionstyrelsen 
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PROTOKOLL  17(26) 
Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2020-02-06 
arbetsutskott    

 
   

 
 

§ 13 Ärenden från kollektivtrafikutskottet och kulturutskottet 
Dnr: RUN 66-2020 
 
Beslut 
Arbetsutskottet tackar för informationen.  
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet får muntlig information om de ärenden som går för beslut från de 
andra utskotten upp till regionala utvecklingsnämnden.  
  
Ärende går från kollektivtrafikutskottet till regionala utvecklingsnämnden: 
1. Övertagande av aktier i Norrtåg AB från Länstrafiken i Västerbotten AB 
2. Utökning av budgetram för kollektivtrafiken 2020  
3. Överlåtelse av befogenheter från regionala kollektivtrafikmyndigheten till Norrtåg AB   

 
Ärenden går från kulturutskottet till regionala utvecklingsnämnden:  
1. Fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet 2020 
2. Ändringar i budget för kulturutskottet 2020 
 
Beslutsunderlag 
Kollektivtrafikutskottets kallelse 2020-02-03 
Kulturutskottets kallelse 2020-02-11 är inte färdigställd  
_________ 
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PROTOKOLL  18(26) 
Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2020-02-06 
arbetsutskott    

 
   

 
 

§ 14 Meddelanden 
Dnr: RUN 54-2020 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att tacka för informationen och 
lägga 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 Regioner som exempelvis 
rekommendationer, tolkningar av lagar och information om avtal finns att läsa och söka på 
hemsidan: https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular.15013.html 

 
Beslutsunderlag 
Postlista 2019-11-16—2020-02-01  
_________ 
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Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2020-02-06 
arbetsutskott    

 
   

 
 

§ 15 Delegeringsbeslut  
Dnr: RUN 55-2020 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden godkänna 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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PROTOKOLL  20(26) 
Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2020-02-06 
arbetsutskott    

 
   

 
 

§ 16 Valärenden 
Dnr: RUN 56-2020 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att förrätta fyllnadsval efter Åsa 
Ågren Wikström (M) i Modellregioner, Sveriges Kommuner och Regioner 
 
Nominering  
Representant i Modellregioner, Sveriges Kommuner och Regioners utvecklingsarbete efter 
Åsa Ågren Wikström (M) blir Anna-Karin Nilsson (M).  
 
Ärendebeskrivning 
Åsa Ågren Wikström (M) har avsagt sig upp draget som representant i modellregioner, 
Sveriges Kommuner och Regioners utvecklingsarbete. Hon valdes vid regionala 
utvecklingsnämnden den 10 januari 2019 och överlät uppdraget till Anna-Karin Nilsson (M). 
Formellt fyllnadsval behöver förrättas av nämnden.  
_________ 
Beslutsexpediering 
Åsa Ågren Wikström (M)  
Anna-Karin Nilsson (M)  
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PROTOKOLL  21(26) 
Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2020-02-06 
arbetsutskott    

 
   

 
 

§ 17 Kurser och konferenser  
Dnr: RUN 57-2020 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att fatta beslut om deltagande i 
Europaforum Norra Sverige i Östersund 2-3 april 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Här behandlas aktuella kurser och konferenser och det beslutas om deltagande i de fall 
som det behövs.  

 
Deltagande i Europaforum Norra Sverige i Östersund den 2-3 april 2020 
Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner bjuder in till Europaforum Norra 
Sveriges årliga konferens i Östersund den 2-3 april 2020. Konferensen är ett lunch till lunch 
möte med start kl 12:00 och slut kl 13:00 dagen därpå. Konferensavgiften är 2000 kr exkl 
moms. Anmälan senast den 16 mars. Anmälan är bindande. Anna Ormberg, internationell 
strateg på Region Jämtland Härjedalen, meddelar att det inte finns någon begränsning på 
antal personer i form av tjänstepersoner eller förtroendevalda som vi kan anmäla från 
Region Västerbotten.   
 
Region Västerbotten har valt Rickard Carstedt (S), Ann Åström (S) och Åsa Ågren Wikström 
(M) som rapportörer till Europaforum Norra Sverige under denna mandatperiod.  
 
Tidigare år så har vi hanterat detta på olika sätt. Till Europaforums utökade rapportörsmöte 
10-11 december 2019 hade varje region plats för de valda rapportörerna och ytterligare 5 
platser för förtroendevalda. Regionala utvecklingsnämndens ledamöter och ersättare fick 
möjligheten att anmäla sig.   
 
2018 fattades inga beslut kring Europaforum.  
 
Västerbotten hade möjlighet att anmäla sig till 12 platser, utöver platserna för 
rapportörerna, till Europaforum den 10 november 2017. I första hand fick arbetsutskottets 
ordinarie ledamöter och ersättare möjlighet att anmäla sig och i andra hand 
förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare.   
 
Till Europaforum Norra Sverige 22-23 februari 2016 fattades det inte något beslut om 
deltagande. Förbundsstyrelsen antog finansieringslösning för Europaforum.  
 

Beslutsunderlag 
Anmälan till Europaforum Norra Sverige i Östersund den 2-3 mars 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-16 
Arbetsutskottets protokoll 2017-09-21 
Arbetsutskottets protokoll 2016-09-07   
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PROTOKOLL  22(26) 
Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2020-02-06 
arbetsutskott    

 
   

 
 

§ 18 Nulägesrapport om regionens engagemang i World Expo 2020 
Dnr: RUN 67-2020 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att tacka för informationen och 
lägga den till handlingarna.  
 
Nämnden får information i ärendet när nya avgörande fakta tillkommer.  
 
Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten kommer i samverkan med Umeå kommun att delta vid Svenska Expo i 
World EXPO 2020. Carina Eriksson, strateg externa relationer och strategisk platsutveckling 
ger en kort nulägesrapport.  
_________ 
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PROTOKOLL  23(26) 
Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2020-02-06 
arbetsutskott    

 
   

 
 

§ 19 Information om regional utvecklingsstrategin RUS 2020+ 
Dnr: RUN 65-2020 
 
Beslut 
Arbetsutskottet tackar för informationen och lämnar ärendet vidare till regionala 
utvecklingsnämnden utan förslag till beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Remissen av regionala utvecklingsstrategin, RUS 2020+, är klart idag och arbetsutskottets 
får därför en muntlig information om innehållet av Jonas Lundström, chef för näringsliv och 
samhällsbyggnad. Remissen ska efter behandling av beredningen för regional utveckling 
och regionala utvecklingsnämnden den 20 februari, skickas ut till aktörer i Västerbotten. 
Däribland länets kommuner. Till den 20 februari kommer remissversionen att skickas ut till 
beredningen och nämnden. Remisstiden är till början av sommaren. Mer specifierad 
tidsplanering finns klar vid regionala utvecklingsnämnden. Därefter fattas beslut om 
strategin i regionala utvecklingsnämnden, regionstyrelsen och slutligen regionfullmäktige 
under hösten/vintern 2020.  
_________ 
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Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2020-02-06 
arbetsutskott    

 
   

 
 

§ 20 Information från projektet Arctic Design of Sweden  
Dnr: RUN 58-2020 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att tacka för informationen och 
lägga den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Muntlig information till regionala utvecklingsnämnden (15 min) från projektet och från det 
strategiska arbetet på marknaderna Köpenhamn och New York.  
 
Beslutsunderlag 
Läs mer: https://arcticdesignofsweden.com/ 
_________ 
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Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2020-02-06 
arbetsutskott    

 
   

 
 

§ 21 Information om turismens uppdrag och strategi för 
besöksnäringen i Västerbotten 
Dnr: RUN 58-2020 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att tacka för informationen och 
lägga den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Muntlig information till regionala utvecklingsnämnden (15 min) om turismens uppdrag och 
strategi för besöksnäringen i Västerbotten.  
_________ 
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Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2020-02-06 
arbetsutskott    

 
   

 
 

§ 22 Information från verksamheten   
Dnr: RUN 58-2020 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att tacka för informationen och 
lägga den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Muntlig information till regionala utvecklingsnämnden (10 min) från regionala 
utvecklingsdirektören Anna Pettersson om aktuella händelser från verksamheten.  
_________ 
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