
PROTOKOLL  1 (38) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2021-05-10 

arbetsutskott    

 

   

 

 

 

 

Sammanträdesdatum Måndagen den 10 maj 2021 
 
Sammanträdestid   kl. 09:00-11:30 

Sammanträdet ajourneras för en kortare paus kl 
10:10-10:20. 

     
Sammanträdesplats   Sammanträdet leds från ordförandens hem, 

Ljusvattnet, Burträsk/digitalt. 
Tekniskt stöd och tillgång till uppkoppling 
erbjuds via Tallen, Region Västerbotten,  

   V Norrlandsgatan 13, Umeå  
   
Beslutande         Enligt närvarolista sidan 2 
       
Övriga närvarande  Enligt närvarolista sidan 2  

 
Paragrafer   101-130 
 
Underskrifter  Genom digital signering 
 

Sekreterare   Katrine Andersson  
  

Ordförande   Rickard Carstedt (S) 
 
Justerare   Åsa Ågren Wikström (M)  
 
 
  
     

 

BEVIS OM ANSLAG 
Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla. 
 
Organ   Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 
 
Sammanträdesdatum  2021-05-10 
  
Anslagsdatum    Protokollet anslås senast två dagar efter justering  
 
Datum då anslaget tas ner Anslag tas ner tre veckor efter anslagsdatum 
 
Förvaringsplats för protokollet  Region Västerbotten, Regionala 

utvecklingsförvaltningens kansli, Umeå  
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Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2021-05-10 

arbetsutskott    

 

   

 

 

Närvarolista 

Namn Parti N
ä
r
v
a
r
o 

Reservation 
Omröstning 

Anteckningar/ 
Tjänstgörande 
ersättare § § 

Ja Nej 

Ledamöter (13)      

Richard Carstedt S 1   Ordförande, digitalt 

Åsa Ågren Wikström  M 1   Justerare, digitalt 

Ylva Hedqvist Hedlund  V -    

Övriga närvarande 

Katrine Andersson, nämndsekreterare/utredare 

Anna Pettersson, regiondirektör 

Rachel Nygren, stabschef 

Johan Vikström, verksamhetsutvecklare, §§ 101-104 

Lena Nordling, ekonomiansvarig, §§ 101-112 

Lena Friborg, strateg samhällsbyggnad, §§ 101-106 

Maud Ericson, strateg infrastruktur, §§ 101-107 

Mårten Edberg, strateg infrastruktur, §§ 101-110 

Emma C Nord, nämndsekreterare/utredare 

Helena Björnwall Åström, regionbibliotekschef, §§ 101-125 

Richard Ström, kulturstrateg, § 117-125 

Joakim Sandberg, regionkulturchef, §§ 104-125 

Katarina Molin, chef projektutveckling och finansiering, §§ 104-124 

Jonas Lundström, chef Näringsliv och samhällsbyggnad/kollektivtrafikmyndighetschef, 
§§ 101-112 

Tobias Thomson, strateg utbildning och kompetensförsörjning, §§ 108-109 
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Regionala utvecklingsnämndens  2021-05-10 
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Ärendelista     Sida 
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Comfact Signature Referensnummer: 13723SE



PROTOKOLL  4 (38) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2021-05-10 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 101. 
Val av justerare 

 
Beslut 
Arbetsutskottet utser Åsa Ågren Wikström (M) att justera protokollet från sammanträdet. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet har att utse justerare som tillsammans med ordföranden ska justera 
protokollet från dagens sammanträde.  

 
____ 
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Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2021-05-10 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 102. 
Fastställande av ärendelistan 

 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott fastställer upprättad ärendelista enligt 
förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott har att fastställa ärendelistan. 
 
____ 
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Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2021-05-10 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 103. 
Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per april 2021 
Dnr: RUN 212-2021 
 
Beslut 
Arbetsutskottet tackar för informationen och överlämnar till regionala utvecklingsnämnden 
att fastställa delårsrapport 1. 
 
Ärendebeskrivning 
RUN:s genomförande av verksamhetsplanen följs upp tre gånger per år och rapporteras i 
form av två delårsrapporter och en årsrapport. Regionala utvecklingsförvaltningen har 
genomfört årets första uppföljning och berett ett förslag till delårsrapport 1 från nämnden. 
Delårsrapport 1 är för året en förenklad version som innehåller en summering av väsentliga 
händelser hittills under året och en ekonomisk analys. 
 
Väsentliga händelser beskrivs kort utifrån rubrikerna:  
- Insatser till följd av Covid-19 
- Arbetsmarknad och näringslivsutveckling för ett växande Västerbotten 
- Digital utveckling 
- Kollektivtrafik 
- Regionala trafikförsörjningsplanen 
- Infrastruktur 
- Samverkan och partnerskap 
- Fortsatt strategiarbete  
- En regional röst i världen 
 
Beslutsunderlag 
Förslag delårsrapport per april 2021 – version 1 exklusive ekonomi 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas information om förslag till delårsrapport per 
april, exklusive ekonomisk uppföljning. Vid sammanträdet lämnas även muntlig 
information om den ekonomiska uppföljningen så här långt. Förslag till delårsrapport 
kommer att kompletteras med text om ekonomi inför nämndens behandling av ärendet. 
 
____ 
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Regionala utvecklingsnämndens  2021-05-10 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 104. 
Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2022 
Dnr: RUN 210-2021 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tackar för informationen.  

 
Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten har en ny planerings- och budgetprocess. Nämndernas 
verksamhetsplanering startade med att återkoppla på dokumentet 
Planeringsförutsättningar 2022-2025. Med denna återkoppling som grund fortsätter sedan 
arbetet med nämndens verksamhetsplan och budget. I oktober ska beslut fattas om en 
reviderad verksamhetsplan för RUN. Regionala utvecklingsförvaltningen har tagit fram ett 
förslag till vad som behöver ses över och revideras i verksamhetsplanen inför 2022.  
Ärendet avser att informera om förändringsbehov som förvaltningen identifierat så här 
långt, och att ge regionala utvecklingsnämnden möjlighet till inspel inför det fortsatta 
arbetet med verksamhetsplanen. 
 
Beslutsunderlag 
PPT –Förslag till inriktning för revidering av VP 

 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Arbetsutskottet tar del av information om förslag till inriktning för revidering av 
verksamhetsplan. Vid arbetsutskottets behandling av ärendet lämnas synpunkter inför den 
fortsatta processen. 
Bland annat nämns: 
- Nämndens och förvaltningens roll i hållbarhetsarbetet  
- Indikatorernas uppföljningsbarhet  
- Förtydligande av vilken typ av inspel som önskas från regionala utvecklingsnämnden vid 

kommande sammanträde. 
 
____ 
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§ 105. 
Information om regional innovationsstrategi (RIS) 
Dnr: RUN 5-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen. 
 
 
Ärendebeskrivning  
Information lämnas om vid arbetsutskottets och regionala utvecklingsnämndens 
sammanträde om den fortsatta processen med regional innovationsstrategi.  

 
_________ 
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§ 106. 
Regional livsmedelsstrategi – Mer mat från Västerbotten 
Dnr: RUN 17-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner förslaget till regional livsmedelsstrategi. 
 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Åsa Ågren Wikström (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten, Regional utveckling har tagit fram ett förslag till Regional 
livsmedelsstrategi – Mer mat från Västerbotten. Arbetet har skett i samarbete med 
Länsstyrelsen i Västerbotten och LRF Västerbotten.  
 
Ett informellt tjänstemannaförslag var ute på remiss i januari 2021 och därefter arbetades 
strategin om och ett nytt remissförslag togs fram som RUN då beslutade att  skicka ut på en 
ny remissrunda med sista svarsdag 23 april. Många initierade och konstruktiva synpunkter 
även i den andra remissrundan och förvaltningen har med kort tidsmarginal arbetat in av 
de kloka synpunkter som kom in. 
 
Förslaget som är utskickat har en rudimentär utformning. Efter beslut är tanken att den ska 
kompletteras med bilder, vissa figurer och få en mer ordnad layout. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till regional livsmedelsstrategi – Mer mat från Västerbotten 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Förslag som lämnas under sammanträdet 
Yrkande 1 
Åsa Ågren Wikström (M) yrkar om tillägg enligt nedan: 
”Vi vill att livsmedelsproduktionen i Västerbotten ska öka och att närproducerat väljs i 
första hand. Detta försvåras om mängden ekologisk produktion ökar. Det är bra att de 
ekologiska odlarna har möjlighet att fortsätta på önskat sätt. 
Moderaterna yrkar: 
- Att remissvaren som har kommit in redovisas, samt att en förteckning om vilka 

inkomna förslag som man har arbetat in, samt vilka förslag som man inte har tagit 
hänsyn till redovisas 

- Att rubriken på s.18 ”Bidra till de nationella målen om ekologisk produktion” ändras till 
”Ekologisk produktion” 

- Att den sista meningen under rubriken ”Bidra till de nationella målen om ekologisk 
produktion” på s.18, vilken lyder ”Produktionen i Västerbotten når inte upp till de 

Comfact Signature Referensnummer: 13723SE
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nationella målen om ekologisk produktion och insatser behövs för att stimulera en 
fortsatt övergång till ekologisk produktion.”, utgår. 

Yrkandet biläggs protokollet. 
 
Yrkande 2 
Ordföranden yrkar om avslag på tilläggsyrkande. 
 
Beslutsordning 
Ordföranden ställer Åsa Ågren Wikströms (M) yrkande om tillägg mot ordförandens 
yrkande om avslag till tilläggsyrkande. 
Då rösttalen är lika, finner ordföranden att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens 
yrkande om avslag till tilläggsyrkande, efter ordförandens utslagsröst.  
 
Reservationer 
Åsa Ågren Wikström (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
_________ 
 
Beslutsexpediering 
LRF Västerbotten, Mats Granat 
Länsstyrelsen Västerbotten, Kajsa Berggren 
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§ 107. 
Inriktning för arbetet med framtagande av kommande länstransportplan för 
Västerbottens län perioden 2022-2033till revidering av länstransportplan 
Dnr: RUN 237-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer inriktning för arbetet med framtagande av 
kommande länstransportplan för Västerbottens län perioden 2022-2033 enligt förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten har regeringens uppdrag att planera för den regionala 
transportinfrastrukturen. I Region Västerbottens uppdrag som länsplaneupprättare ingår 
att ta fram en regional plan för transportinfrastruktur som anger den gemensamma 
strategiska inriktningen för hur länets transportinfrastruktur ska utvecklas under den 
kommande tolvårsperioden. Planen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av länets 
transportinfrastruktur. 
Då Riksdagen väntas fatta beslut om de direktiv som ligger grund för kommande 
planeringsomgång först den 22 juni 2021. Efter detta förväntas till Region Västerbotten i 
att ta fram en länsplan för period 2022- 2033.  
Då behoven i transportinfrastrukturen inte skiljer sig nämnvärt från föregående planperiod 
2018–2029 är förslaget att låta den procentuella fördelningen mellan respektive 
åtgärdskategori förbli nästintill oförändrad. Genom att låta procentsatsen ligga fast kan nu 
beslutad plan fortsätta att genomföras så som den ligger planerad samtidigt som det 
skapar ett bra planeringsutrymme inför revideringen av planen och möjliggör att planera 
för exempelvis något mittsepareringsobjekt och att möta behovet av gång-och cykelvägar i 
länet.    
 
Beslutsunderlag 
Inriktning länsplan 2022-2033 
_________ 
Beslutsexpediering 
Maud Ericsson, strateg infrastruktur 
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§ 108. 
Yttrande över remiss Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – 
aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med 
intellektuell funktionsnedsättning, SOU 2021:11 
Dnr: RUN 213-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden avger yttrande över remiss Bättre möjligheter för elever att 
nå kunskapskraven – aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med 
intellektuell funktionsnedsättning enligt upprättat förslag.  
 
Ärendebeskrivning  
Region Västerbotten har utsetts till remissinstans för SOU 2021:11. 
 
Regeringen beslutade den 20 juli 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att kartlägga 
och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete och lämna förslag i syfte att skapa bättre 
förutsättningar för elever, såväl flickor som pojkar, att nå de kunskapskrav som minst ska 
nås. Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven redovisar i detta 
slutbetänkande uppdraget att kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete, 
föreslå en acceptabel lägstanivå för tillgång till elevhälsans professioner samt analysera 
vilka insatser som kan vidtas för att stärka särskolan. 
 
Förslag till yttrande har upprättats. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande 
Sammanfattning remiss 
Remissen i dess helhet kan läsas via 
https://www.regeringen.se/492cd0/contentassets/77f91fad3fff4e9f85bc560b1e5c34d9/ba
ttre-mojligheter-for-elever-att-na-kunskapskraven-sou-202111 
 
_________ 
Beslutsexpediering 
Utbildningsdepartementet 
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§ 109. 
Yttrande över remiss promemoria Försöksverksamhet med yrkesinriktningar 
på högskoleförberedande program 
Dnr: RUN 214-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden avger yttrande över remiss promemoria Försöksverksamhet 
med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program enligt upprättat förslag.  
 
Ärendebeskrivning  
I promemoria Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program 
föreslås om vissa avvikelser från vad som annars gäller för högskoleförberedande program 
för att möjliggöra försöksverksamhet med yrkesinriktning på högskoleförberedande 
program. Syftet är att pröva nya vägar för att ge fler elever som vill arbeta direkt efter 
gymnasieskolan sådana kunskaper och färdigheter som arbetsgivare efterfrågar. Mer 
konkret föreslås en försöksverksamhet med en handelsinriktning med yrkeskurser på 
ekonomiprogrammet ska inledas.  
 
Förslag till yttrande har upprättats. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande 
Sammanfattning promemoria  
Promemoria Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program 
kan laddas ned och läsas i sin helhet via https://www.regeringen.se/rattsliga-
dokument/departementsserien-och-promemorior/2021/03/forsoksverksamhet-med-
yrkesinriktningar-pa-hogskoleforberedande-program/ 
 
_________ 
Beslutsexpediering 
Utbildningsdepartementet 
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§ 110. 
Information om Elektrifieringskommissionen – elektrifieringslöfte/handslag 
Dnr: RUN 5-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen. 

 
Ärendebeskrivning  
Arbetsutskottet och regionala utvecklingsnämnden informeras om det pågående arbetet 
med elektrifieringslöfte/handslag.  
 
Grundläggande förutsättningar för att påskynda elektrifieringen av regionala godstransport 
Västerbotten nämns, samt tidplan för arbetet. 
Aktörerna i Västerbotten har identifierat behov av  
- Insatser inom elnät och elkapaciet 
- Tillgång till nät av laddstationer och depåladdning 
- Ett utvecklat system av elektrifierade regionala godstransporter oavsett transportslag – 
- Förutsättningar för regional godstransport med vätgas och batteridrift 
- Samverkan, kunskaps- och informationsspridning 
- Upphandlingskrav av entreprenörer 

 
_________ 
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§ 111. 
Agenda för strategiskt lärande 
Dnr: RUN 126-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att anta Agenda för strategiskt lärande. 
 
Ärendebeskrivning 
Agenda för strategiskt lärande har tagits fram för att visa regionala 
utvecklingsförvaltningens arbetssätt med uppföljning, utvärdering och lärande av den 
regionala utvecklingsstrategin, Västerbotten – en attraktiv region där olikheter skapar 
utvecklingskraft. Agendan visar hur Region Västerbotten kommer att arbeta för att leva 
upp till uppföljningsuppdraget i Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Agenda för strategiskt lärande 
 
_________ 
Beslutsexpediering 
Anna Norin, strateg analys och hållbar utveckling 
Jonas Lundström, chef Näringsliv och samhällsbyggnad 
Stina Karlgren, verksamhetsansvarig Näringsliv och samhällsbyggnad 
Övriga verksamhetschefer inom regionala utvecklingsförvaltningen 
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§ 112. 
Information om det regionala tillväxtanslaget – anslag 1:1 
Dnr: RUN 32-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  

 
Ärendebeskrivning 
Enhetschef för företag och projektfinansiering Katarina Molin informerar om projektmedel 
inom det regionala tillväxtanslaget.   
 
Beslutsunderlag 
Presentation 
_________ 
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§ 113. 
Projektbeslut: Stärkt samverkan för mänskliga rättigheter 
Dnr: RUN 215-2021 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten 500 000 kr, dock högst 50,00 
% av godkända kostnader uppgående till 1 000 000 kr för projektet Stärkt samverkan för 
mänskliga rättigheter för projektperioden 2021-10-01 - 2022-09-30. Beslutet har fattats 
med stöd av förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala 
tillväxtpolitiken. Medel disponeras ur anslaget 1:1. Detta förutsatt att all övrig 
medfinansiering beviljas.  
 

Region Västerbotten beviljar stöd av följande skäl:  
Projektet följer främst de intentioner som finns under RUS prioritering 6 Västerbotten en 
region rik på kompetenser samt delprioritering 6.1 Kapacitet för samverkan och 
samhandling. Projektet uppfyller också kraven fastställda i Region Västerbottens Agenda 
för hållbar finansiering och bidrar i mycket hög grad till prioritetshöjande aspekten 
Sammanhållen region och i hög grad till prioritetshöjande aspekten Positiva 
hållbarhetseffekter. Projektet bidrar delvis också till en Hållbar regional tillväxt som 
prioritetshöjande aspekt.   
 
Ärendebeskrivning  
Med utgångspunkt i Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
är målsättningen med projektet att uppnå jämlika levnadsvillkor, tillgänglighet och full 
delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Reformtempot och 
förverkligandet av genomförandet av konventionen går för långsamt. Politiken behöver 
effektiviseras för att öka takten i genomförandet. Frågor som rör funktionshinder är 
tvärsektoriella och berör samtliga verksamheter inom kommuner och regioner, det vill 
säga, inte enbart hälso- och sjukvårdsfrågor. Funktionshinder är en bred samhällsfråga. För 
att lyckas nå målsättningen och säkerställa likvärdiga förutsättningar krävs att samverkan 
breddas, utvecklas och stärks mellan olika sektorer samt inkluderar fler centrala aktörer. 
Projektet Stärkt samverkan för mänskliga rättigheter i Västerbotten har målsättningen att 
bidra till väsentliga och kapacitetstärkande förändringar på dessa områden vilket ska ge 
ökade möjligheter för personer med funktionsnedsättning att utbilda sig, få ett arbete, 
driva företag, delta i förenings- och samhällslivet och ha en god hälsa. Projektets 
målsättning ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin, RUS 2020-2030 samt i 
linje med målen i Agenda 2030 och de åtta folkhälsopolitiska målen. 
 
Beslutsunderlag 
PM tjänsteskrivelse 

_________ 
Beslutsexpediering 
Martin Lundberg, strateg projektfinansiering 
Katarina Molin, chef Företag- och projektfinansiering 
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§ 114. 
Projektbeslut: Växtkraft Sorsele 
Dnr: RUN 216-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden avslår ansökan från Sorsele kommun, om stöd till ovan 
angivet projekt. Beslutet har fattats med stöd av förordning (2003:596) om bidrag för 
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken.  
 
Region Västerbotten avslår ansökan från Sorsele kommun, om stöd till ovan angivet 
projekt. Beslutet har fattats med stöd av förordning (2003:596) om bidrag för 
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. 
 
Ärendebeskrivning  
Projektet har två huvudmål som genom aktiviteter ska lösas på olika sätt. Första 
huvudmålet är att minska utflyttningen i Sorsele kommun med 25 invånare årligen baserat 
på ett genomsnitt, och det andra att bibehålla invånare baserat på medelvärdet för de 
senaste tio årens inflyttning (142 individer/år). Projektet kommer specifikt att arbeta med 
fem delmål:  
Delmål 1. Öka projektägaren och regionens kunskap om individers ställningstagande att 
flytta från kommunen, stanna kvar eller flytta till kommun.  
Delmål 2. Ökad attraktivitet av platsen för målgruppen 16 - 35 år (indirekt målgrupp 11-15 
år).  
Delmål 3. Utveckla intern samordningsprocessen kring in- och utflyttarfrågor för att 
undanröja hinder som påverkar möjligheterna att flytta till kommunen eller orsakar att 
individer flyttar.  
Delmål 4. Utveckla platsvarumärket genom kampanjer, utskick, utveckling av erbjudande 
från kommunen, inflyttningsbroschyrer och riktad reklam.  
Delmål 5. Förbättra kommunens mottagande/öka den sociala tillgängligheten för inflyttare. 
Samordning av attraktiva inflyttnings-erbjudanden, Inflyttarträffar, nätverkande med 
föreningslivet, resor för personliga besök till inflyttare. 
 
Beslutsunderlag 
PM tjänsteskrivelse 
_________ 
Beslutsexpediering 
Martin Lundberg, strateg projektstöd 
Katarina Molin, chef Företag- och projektfinansiering 
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§ 115. 
Projektbeslut: Ung Företagsamhet stöttar SYV, SSA och entreprenörskap i 
skolan 
Dnr: RUN 217-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden avslår ansökan från Ung Företagsamhet i Västerbotten, om 
stöd till ovan angivet projekt. Beslutet har fattats med stöd av förordning (2003:596) om 
bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. 
 
Ärendebeskrivning  
Projektet syftar till att tydligt visa på vikten och värdet av att samverka med skola och 
arbetsliv (SSA) kopplat mot SYV och entreprenöriellt lärandet. Målet är att få 
styrdokumentet Systematiskt arbete med entreprenörskap och omvärldskunskap till ett 
levande dokument som får fäste i kommunerna långsiktiga och viktiga kvalitetsarbete för 
grundskolan. I dokumentet ska alla tre skoluppdragen ingå. Projektet startar med att UF 
kartlägger hur uppdragen SYV och SSA utförs idag i varje kommun och vilka behov och 
önskemål som finns. Genom förankring i alla kommuner i Västerbotten, såväl på 
förvaltnings- som på skolnivå, kommer UF därefter erbjuda processtöd i förändringsarbetet 
med att skapa syvplaner/årshjul samt styrdokument för ett systematiskt arbete med detta 
genom hela grundskolan. 
 
Med verktyg och läromedel kommer man att inspirera, informera och utbilda skolpersonal. 
Man kommer även organisera nätverkande insatser för att möjliggöra ett gott 
erfarenhetsutbyte mellan kommuner. Samtliga 15 kommuner i Västerbotten ska innan 
projektets slut fått ta del av ett erbjudande och förhoppningen är att de förvaltar 
kompetensförsörjningsfrågan långsiktigt. I dialog med både lärare och studenter vid Umeå 
Universitet framgår tydligt att det finns stora brister inom det här området idag på samtliga 
högskoleutbildningar. Utifrån detta kommer man därför att arbeta för att årligen anordna 
utbildning och workshops för studenter - framtiden skolpersonal - för att de ska få med sig 
värdefull kompetens under sin utbildning inom det här området. 
 
Beslutsunderlag 
PM tjänsteskrivelse 
_________ 
Beslutsexpediering 
Martin Lundberg, strateg projektstöd 
Katarina Molin, chef Företag- och projektfinansiering 
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§ 116. 
Projektbeslut: Smart industri Omställning Västerbotten 
Dnr: RUN 218-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott beviljar Region Västerbotten 541 900 kr, 
dock högst 25,10 % av godkända kostnader uppgående till 2 159 072 kr för projektet Smart 
industri Omställning Västerbotten för projektperioden 2021-06-01 - 2022-12-31. Beslutet 
har fattats med stöd av förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den 
regionala tillväxtpolitiken och i förekommande fall förordning (2015:210) om statligt stöd 
för att regionalt främja små och medelstora företag. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Region Västerbotten beviljar stöd av följande skäl:  
Projektet uppfyller kraven fastställda i Region Västerbottens Agenda för hållbar finansiering 
och bidrar i hög grad till prioritetshöjande aspekten Sammanhållen region samt delvis till 
prioritetshöjande aspekterna Positiva hållbarhetseffekter och Hållbar regional tillväxt. 
 
Ärendebeskrivning  
Projektet syftar till att skapa och stärka regionala förutsättningar för förnyelse och 
omställning efter pandemin av Västerbottens små och medelstora industriföretag och 
industrinära tjänsteföretag och därigenom öka deras tillväxt-, konkurrens- och attraktion 
på ett innovativt och hållbart sätt. Med utgångspunkt från regionala förutsättningar och 
tidigare erfarenheter kommer projektet, i linje med regeringens 
nyindustrialiseringsstrategi, att fortsätta jobba med stödstrukturer, innovations modeller 
och metoder för att utveckla och öka innovationsmognad, digitaliseringsgraden och genom 
det omställning till en mer grön produktion hos industriföretag och industrinära 
tjänsteföretag i Västerbotten. 
 
Beslutsunderlag 
PM tjänsteskrivelse 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas information om att beslut om ansökan behöver 
fattas innan den 12 maj.  
 
Förslag under sammanträdet 
Ordföranden föreslår ändring i förslag till beslut, att arbetsutskottet beslutar i ärendet vid 
dagens sammanträde.  
Inga motförslag lämnas.  
 
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar bevilja Region Västerbotten 541 900 kr, 
dock högst 25,10 % av godkända kostnader uppgående till 2 159 072 kr för projektet Smart 
industri Omställning Västerbotten för projektperioden 2021-06-01 - 2022-12-31. Beslutet 
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har fattats med stöd av förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den 
regionala tillväxtpolitiken och i förekommande fall förordning (2015:210) om statligt stöd 
för att regionalt främja små och medelstora företag. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
   
_________ 
Beslutsexpediering 
Isak Lundholm, strateg projektfinansiering 
Katarina Molin, chef Företag- och projektfinansiering 
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§ 117. 
Projektbeslut: Regional Exportsamverkan 2021 
Dnr: RUN 219-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten 899 558 kr, dock högst 50,00 
% av godkända kostnader uppgående till 1 799 116 kr för projektet Regional 
Exportsamverkan 2021 för projektperioden 2021-06-01  - 2023-08-31. Beslutet har fattats 
med stöd av förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala 
tillväxtpolitiken. Medel disponeras ur anslaget 1:1.  
 
Region Västerbotten beviljar stöd av följande skäl:  
Projektet uppfyller kraven fastställda i Region Västerbottens Agenda för hållbar finansiering 
och bidrar i mycket hög grad till prioritetshöjande aspekten Sammanhållen region. I hög 
grad till prioritetshöjande Hållbar regional tillväxt samt delvis till positiva 
hållbarhetseffekter. 
 
Ärendebeskrivning  
Syftet med Regional exportsamverkan - RES 2021 är att: - Genom en ökad koordinering och 
samverkan mellan aktörerna i RES säkersställa att företag ska erbjudas stöd i sin 
internationalisering eller exportsatsning oberoende av var i regionen de är verksamma. - 
Genom ökad koordinering mellan aktörerna i RES säkersställa att SMF hittar rätt bland de 
offentliga främjandeaktörer som på olika sätt ger stöd till affärsutveckling syftande till ökad 
exportmognad. (En väg in, alt. No wrong door) - Erbjuda stöd som är relevant och aktuellt 
för det behov som föreligger hos SMF. - Att exportsamverkan ingår i en strategisk helhet 
för internationaliseringsfrämjande Syftet uppnås genom ett antal aktiviteter under 2021: - 
Nära samverkan med övriga RES-aktörer i regionen för att maximera effekten av de 
internationaliserings-insatser som görs. - Regionala seminarier och workshops - Utveckling 
av gemensamma kundmöten - Implementering och samverkan mellan RES och "Gateway 2 
export" samt "Stärk export hos Sverige SMEföretag genom samarbete" - 
 
Beslutsunderlag 
PM tjänsteskrivelse 
 
_________ 
Beslutsexpediering 
Isak Lundholm, strateg projektfinansiering 
Katarina Molin, chef Företag- och projektfinansiering 
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§ 118. 
Projektbeslut: Design for longlivity: Samtida design, produktion och 
konsumtion i Övre Norrland 
Dnr: RUN 220-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott beviljar RISE Research Institutes of Sweden 
AB 660 000 kr, dock högst 11,52 % av godkända kostnader uppgående till 5 728 775 kr för 
projektet Design for longlivity: Samtida design, produktion och konsumtion i Övre Norrland 
för projektperioden 2021-09-01 - 2023-10-31. Beslutet har fattats med stöd av förordning 
(2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken och i 
förekommande fall förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och 
medelstora företag). Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Region Västerbotten beviljar stöd av följande skäl:  
Projektet uppfyller kraven fastställda i Region Västerbottens Agenda för hållbar finansiering 
och bidrar i hög till prioritetshöjande aspekterna Sammanhållen region/ Hållbar regional 
tillväxt och delvis till Positiva hållbarhetseffekter. 
 
Ärendebeskrivning  
Det övergripande syftet med projektet är att genom digitalisering, designkunskap och 
innovationsutveckling bidra till en hållbar tillväxt och kraft hos SMF inom kulturella och 
kreativa näringar i ÖN. Projektet riktar sig till två målgrupper; kreatörer som driver företag 
samt lokala tillverkare i övre Norrland. Båda målgrupperna är SMEs och hårt drabbade av 
pandemins effekter. 
 
Projektägare har gjort en behovsanalys av företag inom både kulturella och kreativa 
näringar och lokala producenter och sett att målgrupperna upplever att de behöver en 
omstart, ny kraft för att se över sina affärsmodeller, försäljningskanaler och möta en 
förändring av kundbeteenden och marknader. Behovet är också möjligheten att skapa en 
snabbhet och flexibilitet genom nya digitala verktyg i sina design- och 
produktionsprocesser för att stärka konkurrenskraft och snabbt möta 
samhällsförändringar. För att möta dessa behov består projektet av tre arbetspaket som 
kommer att pågå under hela projektperioden. 
Projektet söker stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden Övre Norrlands utlysning 
REACT-EU. 
 
Beslutsunderlag 
PM tjänsteskrivelse 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas information om att beslut om ansökan behöver 
fattas innan den 12 maj.  
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Förslag under sammanträdet 
Ordföranden föreslår ändring i förslag till beslut, att arbetsutskottet beslutar i ärendet vid 
dagens sammanträde. 
Inga motförslag lämnas.  
 
Ordföranden finner att arbetsutskottet beviljar RISE Research Institutes of Sweden AB 660 
000 kr, dock högst 11,52 % av godkända kostnader uppgående till 5 728 775 kr för 
projektet Design for longlivity: Samtida design, produktion och konsumtion i Övre Norrland 
för projektperioden 2021-09-01 - 2023-10-31. Beslutet har fattats med stöd av förordning 
(2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken och i 
förekommande fall förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och 
medelstora företag). Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
   
_________ 
Beslutsexpediering 
Riikka Engman, strateg projektfinansiering 
Katarina Molin, chef Företag- och projektfinansiering 
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§ 119. 
Projektbeslut: Etableringsprojekt Digital Impact North 
Dnr: RUN 221-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Science Park i Umeå AB 900 000 kr, dock högst 
50,00 % av godkända kostnader uppgående till 1 800 000 kr för projektet 
Etableringsprojekt DIN för projektperioden 2021-03-25 - 2021-12-31 under förutsättning 
att all övrig medfinansiering beviljas.  
Beslutet har fattats med stöd av förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet 
inom den regionala tillväxtpolitiken. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Region Västerbotten beviljar stöd av följande skäl:  
Projektet uppfyller kraven fastställda i Region Västerbottens Agenda för hållbar finansiering 
och bidrar i mycket hög grad till prioritetshöjande aspekten Sammanhållen region och 
delvis till prioritetshöjande aspekterna Positiva hållbarhetseffekter samt Hållbar regional 
tillväxt. 
 
Ärendebeskrivning  
Digital Impact North (DIN) är ett initiativ för att Västerbotten och norra Sverige ska bli en av 
Europas ledande regioner inom IT, AI och digitalisering inom gränsöverskridande 
samverkan. Initiativet är taget av Umeå universitet, Region Västerbotten, Umeå kommun, 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), RISE och Umeå Science Park. DIN skall utgöra en 
regional kraftsamling som samordnar, stödjer, driver och accelererar existerande 
satsningar inom området Smart Sustainable Society, och syftar till att skapa nya satsningar 
inom AI, IT- och digitaliseringsområdet utifrån en gränslös samverkan mellan sektorer, 
branscher, organisationer och kunskapsområden. DIN avser vara en regional Digital 
Innovations Hub där regionens styrkor och möjligheter samlas genom samverkan och 
koordinering. Sökanden menar på att man nu befinner sig i en etableringsfas där tid, 
kompetens och samverkan behövs för att lägga grunden för att kunna starta upp DIN samt 
genomföra en ansökan om att få bli en EDIH (European Digital Innovation Hub). 
Tillsammans med alla samverkansparter inom DIN avser projektet skapa förutsättningar för 
att bli en ledande region inom digitalisering och AI. 
 
Beslutsunderlag 
PM tjänsteskrivelse 
_________ 
Beslutsexpediering 
Irina Bergsten, strateg projektfinansiering 
Katarina Molin, chef Företag- och projektfinansiering 
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§ 120. 
Projektbeslut: FInest 
Dnr: RUN 222-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar RISE Research Institutes of Sweden AB 1 200 000 kr, 
dock högst 24,34 % av godkända kostnader uppgående till 4 450 625 kr för projektet FInest 
för projektperioden 2021-04-01 - 2024-12-31. Beslutet har fattats med stöd av förordning 
(2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. Medel 
disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Region Västerbotten beviljar stöd av följande skäl:  
Projektet uppfyller kraven fastställda i Region Västerbottens Agenda för hållbar finansiering 
och bidrar delvis till prioritetshöjande aspekt Sammanhållen region samt i mycket hög grad 
till aspekterna Positiva hållbarhetseffekter och Hållbar regional tillväxt. 
 
Ärendebeskrivning  
Projektet är ett underprojekt till FINEST, ett av FORMAS fyra beviljade kompetenscentra för 
den svenska livsmedelsindustrins omställning. FINEST övergripande syfte är att undersöka 
hur livsmedelssystemet kan omställas till ett mer hållbart system. Projektet har valt ut tre 
livsmedelsvärdekedjor, en av dessa är produktionen av skogsbär, som uppvisar en stor 
potential för Västerbottens län.  
 
Projektet syftar till att bygga upp kunskap och en plattform för att skapa en innovativ och 
långsiktigt hållbar industriell utveckling, med skogsbär från Västerbotten som råvara. 
Projektet kommer att genomföras i en så kallad testarena, och använda denna kunskap för 
att göra det möjligt att skapa ett bioraffinaderi för skogsbär. Projektet ska också vara ett 
nav för lokal bärproduktion som kan leva vidare efter projektets slut. 
 
Beslutsunderlag 
PM tjänsteskrivelse 
_________ 
Beslutsexpediering 
Max Englund, strateg projektfinansiering 
Katarina Molin, chef Företag- och projektfinansiering 
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§ 121. 
Projektbeslut: North Sweden Stockholm Office 
Dnr: RUN 223-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten 3 054 311 kr, dock högst 45,49 
% av godkända kostnader uppgående till 6 714 311 kr för projektet North Sweden 
Stockholm office för projektperioden 2021-11-01 - 2024-10-31. Beslutet har fattats med 
stöd av förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala 
tillväxtpolitiken. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Region Västerbotten beviljar stöd av följande skäl:  
Projektet uppfyller kraven fastställda i Region Västerbottens Agenda för hållbar finansiering 
och bidrar i hög grad till prioritetshöjande aspekten Sammanhållen region och delvis till 
prioritetshöjande aspekterna Hållbar regional tillväxt och Positiva hållbarhetseffekter. 
 
Ärendebeskrivning  
North Sweden Stockholm Office är en samordnande funktion för norra Sverige som 
nationell opinionsbildare. Genom projektet avses gemensamma intressen kanaliseras från 
de fyra nordligaste regionerna mot nationell nivå för att stärka förutsättningarna för 
statliga och andra investeringar i norra Sverige. North Sweden Stockholm Office är ett 
fysiskt kontor i Stockholm där aktörer från de fyra nordligaste länen avser möta sina 
målgrupper för påverkansinsatser. Kontoret används för påverkansinsatser som seminarier, 
möten, event m.m. På kontoret finns även arbetsplatser för att anställda hos projektets 
finansiärer ska ha en alternativ arbetsplats i Stockholm vid tjänsteresor. Vid kontoret finns 
personalresurser placerade för att planera och utföra löpande påverkansinsatser på plats i 
Stockholm, t.ex. delta vid konferenser och arrangemang där norrländska intressen behöver 
bevakas, arrangera påverkansinsatser på kontoret m.m. Personalresurserna sköter 
omvärldsbevakning och är projektfinansiärernas garant för ett värdskap på plats i 
Stockholm. 
 
Huvudaktiviteterna består av Påverkansagenda innebärande att löpande bedriva 
opinionsbildande arbete genom, påverkansinsatser utifrån Västerbottens och de fyra 
nordliga länens påverkansagendor, men även Omvärldsrapportering innebärande att skriva 
omvärldsrapport kopplat till påverkansagendan och distribuera till projektpartners. 
 
Beslutsunderlag 
PM tjänsteskrivelse 
_________ 
Beslutsexpediering 
Irina Bergsten, strateg projektfinansiering 
Katarina Molin, chef Företag- och projektfinansiering 
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§ 122. 
Projektbeslut: TRUE 
Dnr: RUN 224-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten 3 150 000 kr, dock högst 49,61 
% av godkända kostnader uppgående till 6 350 000 kr för projektet TRUE för 
projektperioden 2022-01-01 - 2022-12-31. Beslutet har fattats med stöd av förordning 
(2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. Medel 
disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Region Västerbotten beviljar stöd av följande skäl: 
Projektet uppfyller kraven fastställda i Region Västerbottens Agenda för hållbar finansiering 
och bidrar i mycket hög grad till prioritetshöjande aspekten Sammanhållen region och i hög 
grad till prioritetshöjande aspekten Hållbar regional tillväxt. 
 
Ärendebeskrivning  
Utfallet av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) avgörs av hur väl man på kort och lång 
sikt lyckas konkretisera vad som är prioriterat och i vilken utsträckning implementeringen 
av styrinstrumenten förmår samla regionens aktörer till samhandling kring prioriteringarna. 
Om regionens olika aktörer ska kunna synkroniseras på en gemensam arena där olikheter 
kan skapa utvecklingskraft måste regionen tillhandahålla och erbjuda en infrastruktur och 
verktyg som systematiserar och stimulerar till interaktion och som ökar förmågan att samla 
aktörer till samverkan och samhandling utifrån RUS:ens prioriteringar. 
TRUE (Tillsammans för regional utveckling) vidareutvecklar en samhandlingskultur i 
regionen som är missionsdriven och som kopplar samman aktörer med gemensamma 
målbilder i ett pentahelixperspektiv - i dialog mellan det offentliga, företagen, akademin, 
civilsamhället och enskilda eldsjälar. Det sker bland annat genom att skapa överblick, följa 
upp, initiera och bygga vidare på tidigare framsteg och värden som skapats. Projekten 
Fördjupad samverkan och samhandling (FSS) och Mötesplatsutveckling (MPU) avslutas vid 
årsskiftet 2021 och integreras därefter i TRUE. MPU har i sitt huvudsakliga fokus på att 
utveckla Västerbottens framtidsdagar som årligen förläggs till maj till Lycksele. FSS i sin tur 
rymmer aktiviteter spridda över året som Västerbotten i Almedalen, Regionresan, 
Biblioteksmässan m fl. 
 
Aktuell ansökan avser ett ettårigt projekt och en ny ansökan kommer att göras för en 
fortsättning av projektet. Indelningen i två etapper skapar möjlighet och utrymme att 
utveckla fortsättningen utifrån de nya förutsättningar och möjligheter som kommer att 
finnas i post-coronasamhället. 
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Beslutsunderlag 
PM tjänsteskrivelse 
_________ 
Beslutsexpediering 
Max Englund, strateg projektfinansiering 
Katarina Molin, chef Företag- och projektfinansiering 
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§ 123. 
Projektbeslut: Utbildningscenter 
Dnr: RUN 225-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden avslår ansökan från Region Västerbotten om stöd till 
utbildningscenter.  
Beslutet har fattats med stöd av förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet 
inom den regionala tillväxtpolitiken. 
 
Ansökan avslås med motiveringen: 
Projektet uppfyller kraven fastställda i Region Västerbottens Agenda för hållbar regional 
finansiering, men bidrar i låg grad till prioritetshöjande aspekt Hållbar regional tillväxt och 
avslås därför i konkurrens med andra projekt. 
 
Ärendebeskrivning  
Projektet syftar till att förebygga psykisk ohälsa hos barn i familjer där en förälder har en 
svår fysisk sjukdom. Idag glöms barnen bort inom sjukvården: Ingen pratar med barnen och 
informerar om vad som händer med dennes förälder. Föräldrarna tvingas istället hantera 
detta på egen hand. Forskning visar att detta inte fungerar och att barnen oftast lämnas 
själva att hantera den svåra situationen som familjen hamnat i. Detta kan bero på att 
föräldrarna inte orkar prata om sjukdomen eller att föräldrarna tänker att de ska skydda 
barnen genom att inte prata om det som är svårt. För att ändra på detta vill projektet via 
utbildning öka sjukvårdspersonalens kunskaper i hur de kan stötta familjer med barn som 
har en närstående med svår fysisk sjukdom. 
 
Beslutsunderlag 
PM tjänsteskrivelse 
_________ 
Beslutsexpediering 
Max Englund, strateg projektfinansiering 
Katarina Molin, chef Företag- och projektfinansiering 
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§ 124. 
Projektbeslut: Genomförande av Västerbottens regionala skogsstrategi 
Dnr: RUN 226-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Länsstyrelsen i Västerbottens län 797 930 kr, dock 
högst 48.50 % av godkända kostnader uppgående till 1 645 112 kr för projektet 
Genomförande av Västerbottens regionala skogsstrategi för projektperioden 2021-03-12 – 
2021-12-31. Detta under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. 
Beslutet har fattats med stöd av förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet 
inom den regionala tillväxtpolitiken. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Region Västerbotten beviljar stöd av följande skäl:  
Projektet uppfyller kraven fastställda i Region Västerbottens Agenda för hållbar finansiering 
och bidrar i mycket hög grad till prioritetshöjande aspekten Sammanhållen region och i hög 
grad till prioritetshöjande aspekterna Hållbar regional tillväxt samt Positiva 
hållbarhetseffekter. 
 
Ärendebeskrivning  
2020 antogs den regionala skogsstrategin och tillhörande handlingsplan. Strategin för 
Västerbottens regionala skogsprogram pekar ut en färdplan mot en framtid där den 
biobaserade ekonomin i länet är stark, spännande och innovativ. 
 
Skogsprogrammet Västerbotten är processen och det långsiktiga arbetet för att förverkliga 
de ambitioner som beskrivs i strategin. Skogsstrategin har identifierat vägar framåt som 
bedöms viktiga för att i ännu större utsträckning kunna ta tillvara och stärka de olika 
värden som de västerbottniska skogarna erbjuder.  
 
Till den regionala skogsstrategin finns en handlingsplan med ett antal prioriterade åtgärder 
som ska genomföras för att bidra till att målen med det regionala skogsprogrammet nås. 
Dessa åtgärder ska genomföras 2020-2021. Denna projektansökan avser genomförande av 
strategi och handlingsplanen. Mycket fokus kommer att läggas på kommunikation för att 
berätta och informera vad arbetet med skogsstrategin avser.  

 
Beslutsunderlag 
PM tjänsteskrivelse 
_________ 
Beslutsexpediering 
Martin Lundberg, strateg projektfinansiering 
Katarina Molin, chef Företag- och projektfinansiering 
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§ 125. 
Ärenden från kollektivtrafikutskottet och kulturutskottet 
Dnr: RUN 31-2021 
 
Beslut 
Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet tillika presidiet för regionala utvecklingsnämnden informeras om ärenden 
som bereds av kollektivtrafikutskottet och kulturutskottet till nämnden. 
 
Ärenden går från kollektivtrafikutskottet till regionala utvecklingsnämnden: 
1. Inriktningsbeslut inför upphandling av serviceresor 
2. Ställningstagande gällande öppna framdörrar i kollektivtrafiken 
 
Ärenden går från kulturutskottet till regionala utvecklingsnämnden: 
1. Yttrande över remiss SOU 2021:3 Skolbibliotek för bildning och utbildning 
2. Kulturutskottets prioriteringsordning för förstärkningsmedel från Kulturrådet 
3. Beslut om bildkonststipendium 
4. Beslut om kulturstipendium 
5. Beslut om hedersstipendium 
6. Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Norrlandsoperan AB 
7. Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Skellefteå museum AB 
8. Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Västerbottens museum AB 
9. Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Västerbottensteatern AB 
10. Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Skogsmuseet i Lycksele AB 

 
_________ 
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§ 126. 
Behandling av årsredovisning och revisionsberättelse 2020 – Region 
Västerbottens hel- och delägda bolag 
Dnr: RUN 150-2021, RUN 151-2021, RUN 152-2021, RUN 153-2021, RUN 154-2021, RUN 
158-2021, RUN 159-2021, RUN 162-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden har tagit del av årsredovisning samt revisionsberättelse för 
år 2020 avseende  
- AB Transitio 
- AC Net Externservice AB,  
- AC Net Internservice AB, 
- Almi Företagspartner Nord AB, 
- Länstrafiken i Västerbotten AB (inkl Norrtåg AB samt Bussgods i Norr AB) 
- Norrlandsoperan AB, 
- Skogsmuseet i Lycksele AB, 
- Västerbottensteatern AB. 
Inkomna årsredovisningar och revisionsberättelser föranleder inga behov av ytterligare 
ombudsinstruktioner utöver redan beslutade instruktioner. Om behov skulle uppstå efter 
nämndens sammanträde den 19 maj att utfärda kompletterande ombudsinstruktioner som 
föranleds av kallelse till årsstämma hanteras detta som brådskande ärende. 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att komplettera med de årsredovisningar och 
granskningsrapporter för övriga bolag som inkommer inför nämndens sammanträde.  
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden har vid nämndens sammanträde den 15 april 2021 
behandlat bolagsspecifika ombudsinstruktioner inför årsstämma för de bolag vars 
verksamhet faller inom nämndens ansvarsområde, att komplettera Region Västerbottens 
generella ombudsinstruktion.  
 
I samband med regionfullmäktiges beslut om generell ombudsinstruktion, har uppdragits 
till regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden att komplettera 
ombudsinstruktionen när kallelse till årsstämma inkommer. Om behov finns, kan regionala 
utvecklingsnämnden utfärda ytterligare instruktioner utifrån vad som framkommit i 
årsredovisning och revisionsberättelse avseende bland annat ansvarsprövning, samt i 
övriga ärenden som kan ha tillkommit inför årsstämman, utöver de ärenden som enligt 
bolagsordning, aktiebolagslag eller annan tillämplig lagstiftning ska behandlas.  
 
I de årsredovisningar och revisionsberättelser som inkommit, har inte framkommit något 
som bedöms föranleda kompletterande ombudsinstruktioner från Region Västerbottens 
sida. Samtliga revisionsberättelser tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkning 
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och balansräkning enligt förslag, disponerar vinst/förlust enligt förslag i 
förvaltningsberättelse, samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  Se närmare rekommendationer avseende respektive 
bolag i bilaga tjänsteskrivelse. 
 
Vid tidpunkten för kallelsens utskick till arbetsutskottet har årsredovisningar för Uminova 
Innovation AB, Västerbottens museum AB, Skellefteå museum AB samt Norrbotniabanan 
AB ännu ej inkommit. Kallelse till bolagsstämmor inkommer fortlöpande. Ärendet kan 
därför komma att kompletteras inför regionala utvecklingsnämndens behandling av 
ärendet om behov skulle uppstå med anledning av tillkommande underlag. 
Om behov skulle uppstå efter nämndens sammanträde den 19 maj att utfärda 
kompletterande ombudsinstruktioner som föranleds av kallelse till årsstämma, föreslås att 
detta hanteras som brådskande ärende. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
AB Transitio – årsredovisning 2020 samt revisionsberättelse 
AC Net Externservice AB – årsredovisning 2020 samt revisionsberättelse 
AC Net Internservice AB – årsredovisning 2020 samt revisionsberättelse 
Almi Företagspartner Nord AB – årsredovisning 2020 samt revisionsberättelse 
Länstrafiken i Västerbotten AB – årsredovisning 2020 samt revisionsberättelse  
Norrlandsoperan AB – årsredovisning 2020 samt revisionsberättelse 
Skogsmuseet i Lycksele AB – årsredovisning 2020 samt revisionsberättelse  
Västerbottensteatern AB – årsredovisning 2020 samt revisionsberättelse 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att komplettera ärendet 
med de årsredovisningar och granskningsrapporter som inkommer inför regionala 
utvecklingsnämndens behandling av ärendet.  
Inga motförslag lämnas.  
 
_________ 
Beslutsexpediering 
Berörda ombud för Region Västerbotten 
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§ 127. 
Information från verksamheten 
Dnr: RUN 5-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Muntlig information lämnas till arbetsutskottet från regionala utvecklingsdirektören Anna 
Pettersson om aktuella händelser från verksamheten.  
 
Information lämnas bland annat om: 
- Programskrivningsarbetet. 
- Samordnad administration 

Arbete pågår även för att säkra överlämnandet av stödfunktioner från regionala 
utvecklingsnämnden till regionstyrelsen. Bland annat utifrån behov av att säkerställa 
frågor rörande arbetsmiljö, men även för att möjliggöra dialog om nivåer och 
omfattning av leverans av stödresurser för att säkerställa att regionala 
utvecklingsnämnden kan fullgöra nämndens uppdrag. 

- Personaldag  
Information lämnas även om en personaldag, som kommer att hållas i form av en 
digital halvdag. 

 
_________ 
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§ 128. 
Kurser och konferenser 
Dnr: RUN 4-2021 
 
Beslut 
Arbetsutskottet lägger information om inbjudan till SKR – Medborgardialog som ett 
systematiskt arbetssätt till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet har inför sammanträdet den 10 maj 2021 att ta ställning till deltagande vid 
följande kurser och konferenser: 

 
Medborgardialog som ett systematiskt arbetssätt 
SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) bjuder in till en utbildning den 27 maj 2021 om 
medborgardialog som ett systematiskt arbetssätt. Kostnad för deltagande vid den digitala 
utbildningen är 2 400 kronor exklusive moms.  
 
Beslutsunderlag 
Inbjudan Medborgardialog som ett systematiskt arbetssätt 
 
Arbetsutskottets behandling av äredet 
Arbetsutskottet bedömer att utbildningen lämpligen tillställs tjänstepersonorganisationen.  
Arbetsutskottet är överens om att lägga information om inbjudan till SKR Medborgardialog 
till handlingarna.  
_________ 
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§ 129. 
Meddelanden 
Dnr: RUN 1-2021 
 
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 mejlar 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 under underrubrik cirkulär. 
 

Aktuella meddelanden  
Protokoll Almi Företagspartner Nord AB årsstämma 2021-04-22 
Regiondirektörens beslut om samordning av administration  
Styrelseprotokoll Norrtåg AB 2021-04-12 med bilagor 
Styrelseprotokoll AB Transitio nr 169, 2021-04-15 
Revisorernas Nyhetsbrev nr 4 2021 
Revisionsrapport nr 11-2020 Fördjupad granskning Ansvar och befogenheter år 2020 
regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden 
Revisionsrapport nr 12-2020 Fördjupad granskning Ansvar och befogenheter mellan 
förvaltningschefer år 2020 
Samlat missiv, fördjupade granskningar nr 11 och nr 12 år 2020 
Styrelseprotokoll AB Transitio nr 168, 2021-03-25 
Styrelseprotokoll Västerbottens museum AB 2/2021, 2021-03-19 
Revisionsrapport 7-2020 Grundläggande granskning av regionala utvecklingsnämnden 2020 
Missiv Revisionsrapport 7-2020 Grundläggande granskning av regionala 
utvecklingsnämnden 2020 
Revisionen – Sammanställning av iakttagelser 
Missiv Sammanställning av iakttagelser 
 
Beslutsunderlag 
Postlista 2021-03-24—2021-05-02 
_________ 
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§ 130. 
Delegeringsbeslut 
Dnr: RUN 2-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 
meddelats nämnden. 
 
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.   

Beslut Delegat 
(beslutsfattare) 

Typ av beslut Beslutsdatum 

Ändringsbeslut för projektet 
Sápmi salasta avseende byte av 
rprojektägare samt mindre 
omfördelning av budget 
 

Katarina Molin, chef 
enheten för 
företagsstöd och 
projektfinansiering 

5.6.3 Ändring av beslut 
om projektmedel i 
samband med att projekt 
avbryts, försenas eller 
väsentligen förändras. 

2021-03-23 

Förlängning av projekttid för 
projektet Hjältarnas by - Tärnaby 
 

Katarina Molin, chef 
enheten för 
företagsstöd och 
projektfinansiering 

5.6.3 Ändring av beslut 
om projektmedel i 
samband med att projekt 
avbryts, försenas eller 
väsentligen förändras. 

2021-04-01 

_________ 
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IDENTIFIKATIONS-ID: 09e72e94-a953-43a2-abfd-1d746d20fd5e
DATUM & TID: 2021-05-11 13:42:15 +02:00
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