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Liv Öberg, strateg projektutveckling, §§ 87-90 
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Tobias Thomson, strateg utbildning och näringsliv, § 91 
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§ 87  
Fastställande av ärendelistan 

 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott fastställer upprättad ärendelista. 
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott har att fastställa ärendelistan. 
____ 
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§ 88 
Regionala utvecklingsnämnden. Delårsrapport per april 2020 
Dnr: RUN 241-2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att regionala utvecklingsnämnden fastställer nämndens 
delårsbokslut per den 30 april 2020 och därtill hörande nämndsrapport. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden uppvisar per 30 april en negativ budgetavvikelse på -6,4 
mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på högre kostnader för kollektivtrafiken samt högre 
samverkanskostnader än budgeterat. Bedömningen är att nämnden kommer att hålla lagd 
budget för året, med undantag för samverkanskostnader samt kostnader för 
kollektivtrafiken. Ett ärende om utökad budgetram för kollektivtrafiken under 2020 har 
gått till politisk hantering. Utan en utökad ram prognosticeras ett underskott för 
kollektivtrafiken om cirka -22 mkr. Den negativa budgetavvikelsen avseende 
samverkanskostnaderna för 2020 förväntas också successivt växa under året, 
kostnadsutvecklingen per april pekar mot ett underskott på -2,7 mkr, pandemin kan 
möjligen dämpa kostnadsutvecklingen i viss mån.  
 
Den pågående pandemin påverkar framförallt kollektivtrafikbolagen Länstrafiken 
och Norrtåg samt de fem kulturbolagen med uteblivna verksamhetsintäkter. Risken är 
stor att Länstrafikens regionala finansiärer vid årets slut kan behöva gå in och täcka upp för 
de underskott som uppstått under året. Årsprognosen för dessa bolag är svårbedömd, av 
kulturbolagen är det dock bara ett som prognosticerar ett underskott. Resterande bolag, 
med undantag för Norrbotniabanan AB, lämnar årsprognoser med positivt resultatutfall. 
Vid detta bokslut görs inte någon verksamhetsuppföljning, till följd av Corona-pandemin.  

 
 
Beslutsunderlag 
Förslag Delårsrapport april 2020 Regionala utvecklingsnämnden 
Presentation delårsbokslut 2020-04-30 
________ 
Beslutsexpediering 
Regionstyrelsen 
Anton Lidström 
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§ 89 
Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2021. Målmodell till 
verksamhetsplan för regionala utvecklingsnämnden 
Dnr: RUN 167-2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att regionala utvecklingsnämnden godkänner att målmodell till 
verksamhetsplan för Regionala utvecklingsnämnden används som utgångspunkt i arbetet 
med att ta fram nämndens verksamhetsplan. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetet med verksamhetsplan 2021 har startat under mars månad. En arbetsgrupp har 
bildats som består av personer från förvaltningens olika enheter. Gruppen rapporterar till 
kanslichef och enhetschef Företagsstöd och projektfinansiering. Tidplan (se nedan) och 
process för arbetet har upprättats och nämnden har fått information tidigare. 
 
Arbetsgruppen har sedan dess inlett arbetet med att ta fram ett förslag till en målmodell 
för hur nämnden kan arbeta med mål och uppföljning inom ramen för nämndens 
verksamhetsplan fortsättningsvis. Målmodellen innehåller bakgrund om styrande 
dokument (Regionala utvecklingsstrategin för Västerbottens län och Regionplan) kopplat 
till nämndens uppdrag, beskrivning om hur nämnden och regionförbundet arbetat tidigare 
med mål och uppföljning samt om revisionens återkoppling. Utifrån det följer sedan ett 
antal förslagna delar/ingredienser i hur nämndens mål och uppföljning kan utvecklas. 
Ambitionen är att genom att följa målmodellen skapas möjlighet att på ett bättre sätt 
kunna svara på hur regionala utvecklingsnämnden bidrar till fullmäktiges mål och samtidigt 
svara upp mot revisionens rekommendationer. Målmodellen föreslås användas som 
utgångspunkt i arbetet med att ta fram nämndens verksamhetsplan. 
 
 
Tidplan Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2021  

Arbetsgruppen startar sitt arbete Mars 

Information till AU 31 mars 

Information om förslag till målmodell 

Tjänstemannaberedning och Presidieberedning 

4 maj 

Information om förslag till målmodell RUN AU 14 maj 

Information och beslut om förslag till målmodell RUN 28 maj 

Ta fram målförslag och uppföljning Maj-juni 

Information om målförslag och uppföljning 

Tjänstemannaberedning och presidieberedning 

11 september 
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Beslut om verksamhetsplan RUN AU 30 september 

Beslut om verksamhetsplan RUN 8 oktober 

 
Beslutsunderlag 
Målmodell till verksamhetsplan för Regionala utvecklingsnämnden 
PPT Målmodell 
 
________ 
Beslutsexpediering 
Lena Plym Forshell 
Terese Bergbom 
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§ 90 
Yttrande över remiss Hållbar slamhantering. Betänkande SOU 2020:03 
Dnr: RUN 219-2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att ställa sig bakom yttrande över 
remiss Hållbar slamhantering SOU 2020:3. 
 
Ärendebeskrivning 
Utredningen har i uppdrag att förslå en hållbar slamhantering. Utredningen föreslår två 
olika alternativ på förbud mot användning av avloppsslam på mark. Det ena alternativet 
innebär ett förbud mot all spridning på all mark av allt avloppsslam. Det andra alternativet 
innebär att avloppsslam får spridas på endast jordbruksmark om det är kvalitetssäkrat. 
Vidare föreslår utredningen ett krav på fosforåtervinning från avloppsslam från 
anläggningar som är större än 20 000 pe (personekvivalenter). Beroende på storlek på 
anläggning får kommuner mellan 12-15 år på sig att implementera fosforåtervinningen.  
 
Kommunerna ansvarar för produktion och hantering av avloppsslam och berörs av både 
förbud, krav på kvalitetssäkring och uppbyggande av fosforåtervinning.  Jordbrukare och 
livsmedelsproducenter berörs också som mottagare av slam och återvunnet fosfor. 
Gruvnäringen berörs också då avloppsslam används för att återställa mark efter gruvdrift. 
Gruvnäringen berörs också då även gruvavfall kan bli en framtida källa till fosfor.    

 
Ett stort antal kommuner har fått remissen. Dock ingen från Västerbotten, därför har 
remissen skickats ut till alla kommuner i regionen och deras synpunkter återfinns i Region 
Västerbottens svar som bilaga till yttrandet. Andra mottagare är statliga myndigheter, 
universitet, miljöorganisationer, intressenter inom livsmedelsproduktion och gruvnäring. I 
Västerbotten har länsstyrelsen, Mark och miljödomstolen samt Norrmejerier fått remissen. 
Intresseorganisationer som vi är mer eller mindre kopplade till som också fått den är Avfall 
Sverige, Svenskt Vatten och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner).  

 
Yttrande 
Region Västerbotten förordar alternativ 2. Alternativ 1 motverkar arbetet med cirkularitet 
och kretsloppsprincipen.  
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• Alternativ 1 är föreslaget för att tillämpa försiktighetsprincipen, men på s. 29 står att 

forskning kring spridning av avloppsslam ännu inte har kunnat påvisa negativa effekter på 

hälsa och miljö.  

• På s. 30 står att det finns klara belägg för att slamgödning tillför växtnäring och 

mullämnen som jordbruket behöver. Eftersom slammet innehåller fler ämnen än fosfor 

som jordbruket behöver är förslaget att enbart återvinna forsfor ur avloppsslammet inte 

tillräckligt, dessutom framgår det av utredningen att utvinningen är mycket kostsam.  

 
För att minska mängden farliga ämnen i slammet bör fortsatt arbete ske med krav och 
regleringar uppströms och i avloppsanläggningar. Det finns till exempel idag fungerande 
teknik för att ”oskadliggöra” läkemedelssubstanser i avloppsvatten.  
 
I utredningen framkommer att ”forskningen inte har kunnat belägga att slamgödslade 
grödor ger hälsopåverkan eller påverkar ekosystemen i jordbruket på ett negativt sätt” 
trots att försök pågår med ganska tungt slamgödslade grödor. Det frågan under många 
decennier handlat om (många utredningar har gjorts) är ett resonemang om 
försiktighetsprinciper grundat på att man ännu inte känner till vilken effekt innehållet i 
slammet har, till exempel att det kan finnas kombinationseffekter mellan olika typer av 
föroreningar. Och dessutom har det funnits en ganska stor generell rädsla/ovilja för att 
inom lantbruksnäringen att ta emot slammet, delvis eftersom det blir en symbolfråga som 
skulle kunna riskera att minska efterfrågan på jordbruksprodukter alldeles oavsett hur 
faktiska hälso- och miljöpåverkan är.   
 
Krav på fosforåtervinning från avloppsslam från anläggningar < 20 000 pe 
(personekvivalenter). 
Mindre kommuner i Västerbotten saknar anläggningar som kan komma att beröras. Umeå 
kommun är på gång med en pyromanläggning och bedömer att de har god planering för att 
kunna hantera förslaget.   
 
Forskning och utveckling 
Forskning inom avloppsslam och slamhantering sker både på Umeå Universitet och 
Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå. Ett flertal projekt har finansierats med regionala 
tillväxtmedel och strukturfonder. Det finns fortsatt behov av resurser fr fortsatt utveckling 
forskning in om följande områden: 
 

• En förutsättning för att kunna tillämpa cirkulära modeller för slammet, är att slammet 

uppfyller fastställda miljö- och hygieniseringskrav och mark med nettoförlust av närsalter 

samt att produktiv mark finns på rimligt avstånd (exempelvis betesmarker och 

slåtterängar). 
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• Möjligheter till behandling av avloppsslam som kompostanläggningar m.m. bör som de 

skriver finnas kvar dock finns önskemål om bättre vägledningar och riktvärden kring 

metaller och läkemedelsrester. 

 

• Tydligare och bättre regelverk som styr så att avloppsslammet är så rent som möjligt 

innan det lämnar avloppsanläggningen, dvs förebyggande arbete att få in så rent vatten 

som möjligt, alt kunna rena bort initialt i reningsverket och inte efter. 

 
Jordbruk  
Återföring av avloppsslam till jordbruket är inte vanligt förekommande i Västerbotten och 
det finns begränsad erfarenhet av den frågan.  
 
En utmaning med att fokusera på återföring av fosfor är att återföringen av andra ämnen, 
som kol och kväve, från slammet minskar. Detta kan medföra nya problem för den 
produktiva jordbruksmarken. 
 
Gruvnäring 
Efterfrågan av efterbehandlingsprojekt inom gruvindustrin har minskat och 
verksamhetsutövare har fått söka annan avsättning för slammet.  
 
Återföring av fosfor från gruvavfall är ett spännande område som skulle kunna ha stor 
potential i Västerbotten. Det kommer bli mycket intressant att följa utvecklingen inom det 
området. Det kommer även att bli intressant att följa hur regleringen av andra typer av 
rötrester kan komma att förändras, t.ex. rötrest från rötning av organiskt avfall. Det 
förekommer att denna rötrest och slam från rötat avloppsslam avyttras på liknande sätt 
från anläggningar där hanteringen av båda dessa fraktioner sker.  
Gruvnäringen bör ges möjlighet att lämna synpunkter på utredningen.  
 
Ökade transporter 
Förslaget kan innebära ett ökat antal slamtransporter med högre koldioxidutsläpp som 
följd samt förlust av tillgång på närbelägna anläggningsmassor.  
 
Det kan finnas behov av lokala anpassningar för att minska behovet av transporter. 
Klimatpåverkan från transporter riskerar att öka om de anläggningar som behövs för 
återvinningen av fosfor blir alltför få och koncentrade till storstadsregionerna. 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Vid sammanträdet redovisas smärre redaktionella justeringar som arbetas in i förslag till 
yttrandet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Bilaga Kommunernas synpunkter 
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Sammanfattning Hållbar slamhantering SOU 2020:03 
 
Remissen i dess helhet kan laddas ned via regeringens webbsida, 
https://www.regeringen.se/48e7cd/contentassets/3d68880d2e6942f3a1dccb158e46beb7/
hallbar-slamhantering-sou-20203 
 
________ 
Beslutsexpediering 
Miljödepartementet, m.remissvar@regeringskansliet.se 
annika.lofgren@regeringskansliet.se 
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§ 91 
Yttrande över remiss Validering för kompetensförsörjning och livslångt 
lärande, SOU 2019:69 
Dnr: RUN 168-2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att yttra sig enligt upprättat förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten har utsetts som en av remissinstanserna för SOU 2019:69. Regeringen 
beslutade den 19 november 2015 att tillsätta en kommitté i form av en nationell delegation 
med uppdraget att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom 
valideringsområdet på nationell och regional nivå. Ett första delbetänkande, En nationell 
strategi för validering (SOU 2017:18), överlämnades i mars 2017.  
 
I delegationens uppdrag har ingått att lämna förslag som kan stärka valideringsarbetet 
inom utbildning och arbetsliv. I slutbetänkandet lämnar delegationen förslag och 
bedömningar för att ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering ska 
kunna införas så att fler personer ska kunna få sitt kunnande kartlagt, bedömt och erkänt.  
 
Region Västerbottens synpunkter fokuserar på rollen som regionalt utvecklingsansvarig. 
Sammanfattningsvis stödjer Region Västerbotten det pågående arbetet med att öka 
tydligheten inom hela valideringsområdet och tydliggörande av ansvar. Region 
Västerbotten vill dock lyfta fram problematiken med att arbeta med utveckling av 
validering utan starkt formellt mandat samt att det fortsatt finns för svag inriktning på 
genomförande av validering och ett fortsatt för stort fokus på modellutveckling. 
 
Ett annat område som lyfts fram i utredningen och där Region Västerbotten vill se 
ytterligare fördjupningar är problematiken med anpassning av utbildning utifrån 
genomförda valideringar, det vill säga möjligheten för utbildningsväsendet att kunna 
hantera den fortsatta utbildningen för en individ utifrån genomförd validering. 
 
Sammanfattning av förslagen i utredningen 

• En ny, gemensam, definition av validering. 

• En ny förordning med generella bestämmelser om validering. 

• Ökad tydlighet om validering inom högskolan och yrkeshögskolan. 

• En nationell strategi för kompetensförsörjning och livslångt lärande. 

• Ett råd för validering under ledning av ansvarigt statsråd. 

• Kompetensförsörjning ska vara en grunduppgift för regionerna. 

• Statsbidrag för vidareutveckling av branschvalidering. 

• Ökad tillgång till validering i komvux genom en skyldighet för kommunerna att erbjuda 
elever validering och en ökad tydlighet om kartläggning, bedömning och 
dokumentation vid validering. 

ProSale Signing Referensnummer: 880918



PROTOKOLL  13 (39) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2020-05-14 

arbetsutskott    

 

   

 

 

 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande 2020-05-04 
Sammanfattning. Remiss – Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande SOU 
2019:69 
 
Remissen i dess helhet kan laddas ned via regeringens webbsida: 
https://www.regeringen.se/48dc9b/contentassets/dfe0be15844c46f38630f6a2fb847a4f/v
alidering--for-kompetensforsorjning-och-livslangt-larande-sou-201969 
 
________ 
Beslutsexpediering 
Utbildningsdepartementet 
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§ 92 
SEKRETESSÄRENDE: Företagsstöd: R&G Projektledning AB 

Dnr: RUN 242-2020 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beviljar R&G Projektledning AB erhålla 3 178 000 kr i Regionalt 
investeringsstöd enligt SFS 2015:211.  
 
 
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 
Tobias Bergström 
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§ 93 
Sammanställning av företagsstöd Västerbotten 2020-01-01-2020-05-01 
Dnr: RUN 55-2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att tacka för informationen och 
lägga den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden beslutade 2019-12-05 (Dnr: RUN 9-2019) att 
delegeringsbeslut inom området företagsstöd redovisas i form av en rapport till nämnden 
två gånger per år under vår och höst.   
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning företagsstöd Västerbotten 2020- 01-01 till 2020-05-01  
 
_________ 
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§ 94 
Information om det regionala tillväxtanslaget 
Dnr: RUN 47-2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden tacka för informationen och lägga 
den till handlingarna.  

 
Ärendebeskrivning 
Enhetschef för företag och projektfinansiering Katarina Molin informerar om 
projektmedlen.   
 
Informationen som lämnas till arbetsutskottet avser beslutsutrymme för projektmedel år 
2020, omfattning av beslut som fattats, inneliggande anspråk samt återstoden av 
beslutsutrymmet. Information lämnas även om ESF-utlysning varsel, som uppgår till 5 
mnkr. Information lämnas även om beslutsutrymme för företagsstöd, beslut som hittills 
fattats och summa som är kvar av beslutsutrymmet. Med hänsyn till de medel som redan 
är reserverade till omställningscheck för företag i samband med Covid-19 samt reserverade 
för EU-ramprojekt, finns ett önskemål från förvaltningens sida att bereda förslag till beslut 
om att omfördela medel från projektutrymmet till företagsstöd, till följd av den särskilda 
situation som Covid-19 föranleder.  
 
Arbetsutskottet noterar den lämnade informationen och ställer sig positiv till att ett ärende 
bereds av förvaltningen inför nämnden för beslut. 
 
 
Beslutsunderlag 
Presentation 
_________ 
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§ 95 
Projektbeslut: Digital jämställdhetsutbildning i idrottsföreningar – Locker 
Room Talk 
Dnr: RUN 230-2020 
 
Beslut 
Ärendet utgår då ansökan är återtagen. 
 
 
_________ 
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§ 96 
Projektbeslut: Strategi för Västerbottens skogsprogram  
Dnr: RUN 231-2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att Länsstyrelsen i Västerbottens län 
beviljas 505 000 kr, dock högst 35 % av godkända kostnader uppgående till 1 430 000 kr för 
projektet Strategi för Västerbottens Skogsprogram för projektperioden 2020-02-19 - 2020-12-31 
under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 

 
Ärendebeskrivning 
Projektet Strategi för Västerbottens Skogsprogram bygger vidare på ett tidigare projekt 
som pågick 2019 om att ta fram ett regionalt skogsprogram i bred samverkan med 
Länsstyrelsen i Västerbotten som projektägare och samarbetsparter Skogsstyrelsen och 
Region Västerbotten. Detta projekt syftar till färdigställande av strategin samt arbete med 
att genomföra strategin. Strategin för Västerbottens regionala skogsprogram pekar ut en 
färdplan mot en framtid där den biobaserade ekonomin i länet är stark, spännande och 
innovativ. Målgrupp för projektet är skogsnäringen, beslutsfattare, politiker, myndigheter, 
departement, allmänheten med flera. Alla som berörs av skogen. En jämställd skogssektor 
är en röd tråd genom arbete med det regionala skogsprogrammet. 
Framtagandet av det regionala skogsprogrammet sker inom ramen för regeringsuppdraget 
nationellt skogsprogram som Skogsstyrelsen samordnar nationellt. Medel fördelas årligen 
och arbetet pågår i samtliga regioner och länsstyrelser i Sverige. Regionala 
utvecklingsmedel söks som medfinansiering för att förstärka kapaciteten i arbetet i 
Västerbotten även under 2020. 
 
Strategin för Västerbottens regionala skogsprogram pekar ut en färdplan för framtiden. 
Skogsprogrammet Västerbotten är processen och det långsiktiga arbetet för att förverkliga 
de ambitioner som beskrivs i strategin. Skogsstrategin för Västerbotten befinner sig nu ute 
på remiss men kommer att antas under våren. Strategin 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. I den identifieras ett antal prioriterade 
åtgärder som projektet ska genomföras för att bidra till att målen med det regionala 
skogsprogrammet nås. Den dialogprocess med skogliga aktörer som har påbörjats under 
2018 och 2019 i Skogsprogrammet Västerbottens temaområden kommer att fortsätta och 
utvecklas med vägledning av den framtagna Skogsstrategin och handlingsplanen. Detta 
projekt avser färdigställande av strategin samt arbete med att genomföra strategin.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin, Terese Bergbom 
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§ 97 
Projektbeslut: Västerbotten på Grand Hôtel 2021-2023 
Dnr: RUN 232-2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att Region Västerbotten beviljas 
2 700 000 kr, dock högst 50,00 % av godkända kostnader uppgående till 5 400 000 kr för 
projektet Västerbotten på Grand Hôtel 2021-2023 för projektperioden 2021-01-01 - 2023-12-
31 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Region Västerbotten beviljas 900 000 kr, dock högst 16,7 % av godkända kostnader uppgående 
till 5 400 000 kr för projektet Västerbotten på Grand Hôtel 2021-2023 för projektperioden 
2021-01-01 - 2023-12-31 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel 
disponeras ur anslaget för egna regionala utvecklingsmedel. 

 
Reservationer 
Ylva Hedqvist Hedlund (V) reserverar sig till förmån för eget förslag.  
 
 
Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten, Regionala utvecklingsförvaltningen ansöker om regionala 
tillväxtmedel (1:1-anslaget) samt regionala utvecklingsmedel (RUM) för detta treåriga 
projekt som löper åren 2021-2023. Projektet finansieras till 50 procent med regionala 
tillväxtmedel sk 1:1-medel samt med 16,7 procent RUM -medel. Verksamheten bidrar även 
med eget arbete motsvarade lönekostnader för 5,6 procent vilket tillsammans med de 
privata samarbetsorganisationerna som står för 27,8 procent blir en fullständig 
finansiering.   
 
Västerbotten på Grand Hôtel är efter 30 års successiv och obruten utveckling en väl 
etablerad mötesplats för nationella, internationella och regionala aktörer. Projektet har en 
nyckelroll i en systematisk ansats att långsiktigt stärka Västerbotten attraktionskraft, och 
därmed framtidsförmåga. Det inarbetade varumärket Västerbotten på Grand Hôtel ger 
Västerbotten inte bara en unik möjlighet till synlighet under de veckor som evenemanget 
pågår utan skapar också - som alla starka varumärken - en mental närvaro som skapar 
associationer och därmed kopplingar till Västerbotten i den definierade målgruppen.  
Under perioden 2021 - 2023 syftar projektet till att ytterligare fördjupa samarbetet mellan 
näringsliv, politik, civila samhället och akademin med sikte på att förstärka det regionala 
främjandet. Den regionala utvecklingen rymmer ett komplicerat system som i det vertikala 
perspektivet omsluter olika steg - från den lokala nivån, över den regionala och nationella 
till den internationella nivån. En av nycklarna till framgångsrik regional utveckling är att 
kunna fylla i mellanrummen mellan alla dessa aktörer. 
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Arbetsutskottets behandling av ärendet 
 
Förslag under sammanträdet 
Ylva Hedqvist Hedlund (V) föreslår avslag till ansökan. 
Ordföranden yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag om bifall till projektet 
 
Beslutsordning 
Ordföranden ställer förslag om bifall till ansökan mot Ylva Hedqvist Hedlunds (V) förslag om 
avslag till ansökan. 
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar bifalla ansökan. 
 
Reservationer 
Ylva Hedqvist Hedlund (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin 
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§ 98 
Projektbeslut: Aejlies – utveckling av samiskt centrum i Tärnaby 
Dnr: RUN 243-2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att Storumans kommun beviljas 
1 399 200 kr, dock högst 38,65 % av godkända kostnader uppgående till 3 620 000 kr för 
projektet Aejlies - utveckling av samiskt centrum i Tärnaby för projektperioden 2020-12-15 
- 2022-12-15 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur 
anslaget 1:1. 

 

Ärendebeskrivning 
Aejlies är ett nyetablerat samiskt kultur- och resurscentrum i Tärnaby vars vision är en 
verksamhet med lokal och regional utgångspunkt av nationellt intresse, där det skapas 
mötesplatser, arbetsplatser, utställningar och kreativ hub. Aejlies är tänkt att fungera både 
som en nod i en växande samisk kulturell och kreativ infrastruktur och som besöksmål i 
Tärnaby. Förutom att arbeta mot den egna visionen arbetar projektet i linje med 
Samtingets samt de nordliga regioners målbilder samt Region Västerbotten kulturplan. 
 
Projektet Aejlies syftar till att få till stånd en hållbar utveckling av samisk KKN-sektor, kultur 
och kulturarv. Den kreativa noden blir en plats för målgruppen samiska små- och 
egenföretagare inom KKN i länet att arbeta och mötas på utifrån behov. Projektet ska 
tillhandahålla målgruppen ett brett nätverk, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 
Samverkan med olika aktörer i länet har initierats inför projektet. Under projekttiden 
undersöks Aejlies möjligheter att fungera som digitalt och fysiskt skyltfönster (showroom) 
som ger möjlighet att visa upp produkter och företagande. Samtidigt erbjuder projektet 
ökade kunskaper genom kurser och seminarier. 
 
Intentionen är att Aejlies under projekttiden hittat permanenta organisations- och 
finansieringsformer och att verksamheten kan efter projektavslut drivas utan 
projektmedel. 
 
Beslutsunderlag 
PM 
 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin 
Riikka Engman 

  

ProSale Signing Referensnummer: 880918



PROTOKOLL  22 (39) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2020-05-14 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 99 
Projektbeslut: Regional Exportsamverkan 2020 
Dnr: RUN 244-2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att Region Västerbotten beviljas 
358 967 kr, dock högst 50,00 % av godkända kostnader uppgående till 717 934 kr för 
projektet Regional Exportsamverkan 2020 för projektperioden 2020-03-18 - 2020-11-30 
under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Regeringen lanserade Export- och investeringsstrategin december 2019 där betydelsen av 
stärkt internationalisering genom export och invest ytterligare tydliggörs. Syftet är att öka 
sysselsättningen och exportens andel av BNP. En av strategins insatser är regeringens 
uppdrag till regionerna att organisera regional exportsamverkan med syfte att erbjuda små 
och medelstora företag lättillgängligt stöd i sin internationalisering eller exportsatsning 
oberoende av var de är verksamma, och oberoende av vem eller vilka främjande aktörer 
som kan erbjuda kompetens och metoder. Regional Exportsamverkan i Västerbotten (RES) 
har varit verksamt sedan 2016 och utgör ett av de sex pilotlänen som regeringen pekade ut 
i sitt uppdrag till Tillväxtverket. Detta projekt är en fortsatt satsning i enlighet med den nya 
export- och investstrategin och i enlighet med det uppdrag som regeringen gett regionerna 
och Tillväxtverket. RES samlar, under ledning av Region Västerbotten, främjarna Business 
Sweden, Exportkreditnämnden, Svensk Exportkredit, Enterprise Europe Network, Almi och 
Handelskammaren i Västerbotten. Ambitionen är också att skapa ett deltagande från andra 
rådgivande aktörer, till exempel ABI samt ev. andra regionalt verksamma organisationer 
som är aktiva medlemmar i SISP (Swedisk Incubators & Science Parks). 
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin 
Charlotta Wikman 
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§ 100 
Projektbeslut: Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka – modellområde för 
hållbar utveckling 
Dnr: RUN 245-2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att Länsstyrelsen i Västerbottens 
län beviljas 1 725 418 kr, dock högst 30,1 % av godkända kostnader uppgående till 5 725 
836 kr för projektet Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka - modellområde för hållbar 
utveckling för projektperioden 2020-05-01 - 2023-05-31 under förutsättning att all övrig 
medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Projektet bottnar i att Vindelälven-Juhttátahkka-området blivit utsedd till världens 
nordligaste biosfärsområde av Unesco förra året. Biosfärområden bidrar till hållbar 
samhällsutveckling genom att vara modellområden där nya metoder utvecklas i lokal 
samverkan. Biosfärprogrammet bygger på lokalt engagemang för hållbar 
samhällsutveckling i biosfärområdena. 
 
Projektets huvudsakliga målsättning: Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka - 
välfungerande modellområde för hållbar utveckling. Som modellområde bidrar 
Vindelälven-Juhttátahkka med lokala lösningar till FN:s Globala mål för hållbar utveckling, 
Agenda 2030. Projektet utforskar möjligheterna att utgöra arena för utmaningsdriven 
forskning och för myndigheternas, näringslivets, akademins och civilsamhällets utveckling 
och innovationskraft. Arbetet genomförs genom att kartlägga behov och resurser och 
utifrån dessa samordna och stödja initiativ som bidrar till att uppfylla projektets mål. I 
aktiviteterna ingår även sammanställande av information, informationsspridning, 
workshops och andra aktiviteter för att främja och koordinera insatser näringsliv, 
myndigheter, andra organisation och privatpersoner emellan.  
 
För att uppnå projektmålet har åtta delmål tagits fram kopplat till: 1. mångfald av kulturella 
uttryck; 2. utveckling av lokalsamhället: 3. besöksnäring och friluftsliv för alla; 4. 
framgångsrik renskötsel; 5. fiske i levande sjöar, 6. vattendrag och hav; 7. levande 
landskap; 8. goda externa samarbeten samt kommunikation.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin 
Riikka Engman 
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§ 101 
Projektbeslut: Intensifiering – Norrbotniabanan 2020-2024 
Dnr: RUN 246-2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att Skellefteå kommun beviljas 
3 958 823 kr, dock högst 25,00 % av godkända kostnader uppgående till 15 835 288 kr för 
projektet Intensifiering - Norrbotniabanan 2020-2024 för projektperioden 2020-07-01 - 2024-
06-30 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 
1:1. 

 
Ärendebeskrivning 
Projektet Intensifiering Norrbotniabanan 2020-2024 är en fortsättning av det pågående 
projektet Tillväxtspår med Norrbotniabanan som avlutas 2020-06-30. För aktuell ansökan 
uppges att man klarat av många av delmålen, men att huvudmålet att beslut fattas om att 
banan ska byggas i sin helhet bara har kommit halvvägs. Aktuell ansökan tar således vid här 
i påverkansarbetet. På den befintliga stambanan genom övre Norrland (SgöN) råder 
kapacitetsbrist och järnvägssystemet saknar redundans då det inte finns något annat 
elektrifierat spår att leda om trafiken till i händelse av trafikstörningar. Näringslivet saknar 
järnvägskapacitet för sina transporter, vilket också fördröjer basindustrins egna 
klimatomställningar. De långa avstånden i länen gör att man arbetspendlar kortare sträckor 
i Norr-och Västerbotten.  
Tekniskt får Norrbotniabanan den robusthet som idag saknas med bara ett enkelspår 
mellan Umeå och Luleå och det blir möjligt att leda om trafiken till annat elektrifierat spår. 
Norrbotniabanans mervärden skapas genom kopplingar till Malmbanan i norr och de 
gränsöverskridande transporterna till Narvik västerut och österut via Haparanda/Torneå 
samt söderut via Botniabanan och i östvästlig riktning med Midway Alignment of the 
Bothnian Corridor. Kopplingar till inlandet via tvärbanorna blir fortsatt viktiga. Med 
Norrbotniabanan öppnas möjligheter till nya transportstråk via Inlandsbanan och 
tvärbanan Hällnäs Storuman till Bastuträsk Skellefteå- Piteå eller Älvsbyn Piteå Skellefteå.  
Med Norrbotniabanan kommer näringslivet i större utsträckning att få sitt växande behov 
av gods- och persontransporter tillgodosett samtidigt som transportsektorns 
koldioxidutsläpp minskar med minst 80 000 ton per år. Restiderna mellan orterna längs 
kusten halveras och vi får en regionförstoring till gagn för konkurrenskraften, 
kompetensförsörjningen och åtkomsten till universiteten. Detta leder i sin tur till ökad 
samverkan med näringslivet, främjandet av mångfald och jämställdhet samt möjlighet till 
större utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Ett starkt person- och godsstråk längs kusten 
innebär också att inlandet blir mer tillgängligt inte minst för turismen.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin, Irina Bergsten 
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§ 102 
Ärenden från kollektivtrafikutskottet och kulturutskottet 
Dnr: RUN 66-2020 
 
Beslut 
Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ärende går från kulturutskottet till regionala utvecklingsnämnden: 
1 Svar på hemställan från RF-SISU  Västerbotten om förändrad organisatorisk hemvist 
2 Yttrande över remiss – Härifrån till evigheten – en långsiktig arkivpolitik för förvaltning 

och kulturarv SOU 2019:58 
 
Ärende går från kulturutskottet till regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott: 
1 Äskande om extra medel till de rörelseägda folkhögskolorna i Västerbotten 2020 
 
 
Ärenden går från kollektivtrafikutskottet till regionala utvecklingsnämnden: 
1  Inriktning trafiköversyn vid upphandling av trafik med trafikstart inför  

trafikår 2022 
2 Borgensåtagande för högvärdeskomponenter till tågfordon 

 
Beslutsunderlag 
Kulturutskottets protokoll 2020-05-06 
Kollektivtrafikutskottets kallelse 2020-05-04 med beslutsunderlag 
 
_________ 
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§ 103 
Information. Gemensam beställningscentral hos Länstrafiken i Västerbotten 
AB 

Dnr: RUN 58-2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden tacka informationen och lägga den 
till handlingarna.  

 
 
Ärendebeskrivning 
Region Västerbottens beställningscentral Reseservice, flyttas till Länstrafiken i Västerbotten 
AB. Med anledningen av förändringen kommer anslaget för Regional utveckling att utökas 
från och med 2021. Ekonomidirektör och budgetchef är informerade och det förändrade 
uppdraget hanteras inom ramen för ordinarie budgetprocess inför 2021.   
 
I dagsläget har ingen kommun överlämnat ansvaret för riksfärdtjänst. Om det skulle bli en 
framtida fråga, så skulle då kollektivtrafikmyndigheten under RUN vara ansvarig för detta.  
 
_________ 

  

ProSale Signing Referensnummer: 880918



PROTOKOLL  27 (39) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2020-05-14 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 104 
Strategi för Västerbottens regionala skogsprogram 

Dnr: RUN 643-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden besluta anta upprättat förslag till 
strategi för Västerbottens regionala skogsprogram 
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Region Västerbotten har i samarbete tagit fram ett 
förslag till regional skogsstrategi. En tidigare version har varit ute på remiss och ett stort 
antal remissvar med konstruktiva förslag har inkommit och till stor del inarbetats. 
Föreliggande förslag har godkänts av styrgruppen för arbetet. Beslut om strategins 
ikraftträdande beslutas på Region Västerbotten av RUN, på länsstyrelsen av 
ställföreträdande landshövding Lars Lustig och på Skogsstyrelsen av Staffan Norin, chef för 
region nord.  
 
Syfte och mål 
Syftet med strategin är att kraftsamla för att realisera möjligheter och hantera utmaningar i 
den västerbottniska skogen. Strategin ska vara vägledande för parternas arbete framåt 
kring utvecklingen av skogssektorn i Västerbotten.  
Det gemensamma arbetet i länet ansluter sig till sen nationella visionen: ” Skogen, det 
gröna guldet, ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet sam till utvecklingen av en 
växande bioekonomi” Åtgärderna i strategin syftar mot följande mål: 

• Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta 

• Mångbruk av skog för fler jobb och tillväxt 

• Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass 

• Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenska 

internationellt samarbete 

Process 
Arbetet med att ta fram en strategi påbörjades för ungefär ett och ett halvt år sedan. 
Länsstyrelsen har erhållit statliga medel för att driva processen och har varit 
sammankallande i samarbetet. Efter beslut om strategin fortsätter samarbetet mellan de 
tre organisationerna i syfte att gemensamt arbeta för ett förverkligande av strategins 
ambitioner. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag Strategi för Västerbottens regionala skogsprogram 
_________ 
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§ 105 
Yttrande. Granskningsrapport Tillämpning av delegationsordningar 

Dnr: RUN 139-2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden ställa sig bakom yttrande över 
granskningsrapport Tillämpning av delegationsordningar.  
 
Ärendebeskrivning 
Revisionen har noterat att regionala utvecklingsnämnden behöver stärka sin styrning 
kontroll över hur beslut tas och lämnar nämnden rekommendationer för detta. Yttrande 
med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret 
senast den 17 juni 2020. Samtliga rekommendationer har beaktats. Planerade och 
genomförda åtgärder presenteras i bilagt förslag till yttrande.  
 
Beslutsunderlag 
Yttrande 
Missiv Granskningsrapport Tillämpning av delegationsordningar år 2019 
Fördjupad granskning Tillämpning av delegationsordningar år 2019 
 
_________ 
Beslutsexpediering 
Revisionen 
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§ 106 
Handlingsplan 2020 och justerade avgifter för samverkan 2021 

Dnr: RUN 221-2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden besluta att Handlingsplan för 
arbetet med samverkansprocesserna under 2020 fastställs. 
Baserat på den prognos som Sveriges kommuner och regioner presenterat för regionernas 
kostnadsutveckling för 2021 uppjusteras kommunernas avgift för 
samverkansorganisationen med 1,1%.  
 
Ärendebeskrivning 
Vi vill uppmärksamma er på att förslag till handlingsplan 2020 upprättades innan 
coronapandemin drabbade Sverige och världen. Vi är medvetna om att pandemin innebär 
att vi behöver omprioritera och skjuta upp vissa delar i handlingsplanen till kommande år. 
Pandemin har även visat oss vikten av ett gott samarbete mellan regionen och 
kommunerna. Vilket vi bör bygga vidare på och utveckla i handlingsplanen för 2021.  
I den överenskommelse om samverkan för regional utveckling i Västerbottens län som 
kommunerna och Region Västerbotten gjort klargörs att arbetet styrs av årliga 
handlingsplaner. I överenskommelsen fastslås också att det årligen ska föras dialog kring 
uppräkning av kommunernas finansiering. Eftersom det pågår en uppföljning/utvärdering 
av samverkansmodellen under 2020 gäller förslaget till handlingsplan endast innevarande 
år. 
Baserat på den prognos som Sveriges kommuner och regioner presenterat för regionerna 
kostnadsutveckling för 2021 föreslås en uppräkning med 1,1% av kommunernas avgift för 
samverkansorganisationen. Avgiften för FoU välfärd beräknas som tidigare baserat på ett 
fast krontal och inkluderar området socialpsykiatri.  
Region Västerbotten ansvarar för att ta fram ett förslag till handlingsplan och justering av 
avgifter som bereds i Kommunchefsträff, Primärkommunala beredningen och Beredningen 
för regional utveckling. Formellt beslut tas därefter i Regionala utvecklingsnämnden. 
Primärkommunala beredningen har inför arbetet med handlingsplan 2020 önskat en 
handlingsplan för mandatperioden. Pågående RUS-process, halvtidsutvärdering av 
samverkansmodellen och beslut om regionplan och budgetramar i juni gör att det förslag 
till handlingsplan som presenteras endast avser 2020. 
Handlingsplanen baseras på överenskommelsen som har fyra samverkansområden. De 
formella samverkansformerna som finns kan delas upp i:  

- Grundläggande samverkan inom regional utveckling.  

- Avtalsbaserad samverkan inom sakområden. 

De fyra samverkansområdena i överenskommelsen. 
- Samhällen som inkluderar och utvecklar människor.  

- Platsbaserad näringslivsutveckling och innovation.  

- Investeringar i utbildning och kompetens.  

- Hälsa och social välfärd. 
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Grundläggande samverkan finansieras gemensamt genom RUN:s budgetmedel och 
kommunernas avgifter och regleras genom överenskommelsen som löper under 
mandatperioden och där alla kommuner deltar. Kostnaderna för grundläggande samverkan 
består i huvudsak av lönemedel.  
Den avtalsbaserade samverkan är särskilda överenskommelser och avtal där några eller alla 
kommuner deltar och har olika avtalslängd och ekonomisk omfattning. Det handlar både 
om mer långsiktiga strategiska satsningar och verksamheter som Mediacenter och insatser 
som är mer avgränsade i tid och syfte som tillfälliga projektanställningar och tjänsteköp, 
eller gemensamma licenser.  
Handlingsplanen disponeras utifrån samverkansområden och beskriver kortfattat 
bakgrunden till rubrikerna och aktuella verksamheter i rubrikform. I bilaga finns förtecknat 
större processer, verksamheter och projekt som pågår under året. 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Vid sammanträdets behandling av ärendet informeras arbetsutskottet om att ärendet 
kommer att kompletteras inför nämndens behandling av ärendet med en sammanställning 
i form av en tabell. Tabellen har upprättats efter primärkommunala beredningens 
behandling av ärendet vid sammanträde den 13 maj. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Handlingsplan och kostnader för samverkan 2020-2021 

- Prioriterade processer och projekt i handlingsplanen 
- Sammanställning av kommunernas avgifter 
- Organisationsskiss. Överenskommelse om samverkan för regional utveckling.  

 

_________ 
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§ 107 
Beredning inför ansvarsprövning år 2019 för Region Västerbottens hel- och 
delägda bolag  
Dnr: RUN 247-2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden föreslå regionfullmäktige besluta 
att lägga årsredovisningar och revisionsberättelser för AC Net Externservice AB, AC Net 
Internservice AB, ALMI Företagspartner Nord AB, Bussgods i Norr AB, Länstrafiken i 
Västerbotten AB, Norrbotniabanan AB, Norrlandsoperan AB, Norrtåg AB, Samtrafiken i 
Sverige AB, Skellefteå museum AB, Skogsmuseet i Lycksele AB, Västerbottens museum AB 
samt Västerbottensteatern AB till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten är ägare av arton (18) stycken hel- och delägda bolag. Flertalet av 
dessa bolag bedriver verksamhet som har sin hemvist inom regionala utvecklingsnämndens 
ansvarsområde. Regionala utvecklingsnämnden har av regionfullmäktige fastställt 
reglemente i uppdrag att utöva ägarrollen för Region Västerbotten i de bolag som kan 
betraktas ha sin hemvist inom nämndens ansvarsområde utifrån det i bolagsordningen 
fastställda kommunala ändamålet. Regionstyrelsen har att utöva ägarrollen i de bolag som 
kan betraktas ha sin hemvist inom styrelsens ansvarsområde utifrån det i bolagsordningen 
fastställda verksamhetsändamålet.  
 
Regionfullmäktige har i gemensam instruktion till ombuden beslutat om anvisningar för hur 
ombud ska rösta på bolagsstämma. Beslut om gemensam instruktion till ombuden gäller 
slutligt när årsredovisning redovisats för regionfullmäktige.  
 
I bilaga PM redovisas sammanställning av underlag för ansvarsprövning.  
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Vid sammanträdet lämnas sakupplysning om att ärendet kommer att kompletteras inför 
regionala utvecklingsnämndens sammanträde, med anledning av att årsredovisning inkl 
granskningsberättelse inkommit från AB Transitio till samtliga aktieägare, och därmed även 
till Region Västerbotten den 14 maj. 
 
Arbetsutskottet har ej kunnat ta del av underlagen från AB Transitio inför dagens 
sammanträde, och därmed omfattas ej arbetsutskottets beredning av ärendet AB Transitio. 

 
 

Beslutsunderlag 
PM Underlag för ansvarsprövning – sammanställning 
- AC Net Externservice AB – årsredovisning 2019 samt revisionsrapport 
- AC Net Internservice AB – årsredovisning 2019 samt revisionsrapport 
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- ALMI Företagspartner Nord AB – årsredovisning 2019 samt revisionsrapport 
- Länstrafiken i Västerbotten AB – årsredovisning 2019 samt revisionsrapport 
- Bussgods i Norr AB – årsredovisning 2019 samt revisionsrapport 
- Samtrafiken i Sverige AB  – årsredovisning 2019 inkl revisionsrapport 
- Norrtåg AB – årsredovisning 2019 samt revisionsrapport 
- Norrbotniabanan AB – årsredovisning 2019 samt revisionsrapport 
- Norrlandsoperan AB – årsredovisning 2019 samt revisionsrapport 
- Skellefteå museum AB – årsredovisning 2019 samt revisionsrapport 
- Skogsmuseet i Lycksele AB – årsredovisning 2019 samt revisionsrapport 
- Västerbottens museum AB – årsredovisning 2019 samt revisionsrapport 
- Västerbottensteatern AB – årsredovisning 2019 samt revisionsrapport 

_________ 
Beslutsexpediering 
Regionstyrelsen 
Regionfullmäktige 
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§ 108 
Meddelanden 
Dnr: RUN 54-2020 
 
Arbetsutskottets förslag till 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 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  

Ämne Beskrivning 

Regionala 
utvecklingsdirektörens 
vidaredelegering – 
reviderad och beslutad 
2020-04-28 

Se även delegeringsbeslut, direktörsbeslut om 
vidaredelegeringsordning 2020-04-28 signed 

Region Västerbottens 
inspel till framtagande av 
en Nationell strategi för 
cirkulär ekonomi 

 

Granskningsrapport 
Skellefteå museum 2019 

 

Grundläggande granskning 
Skellefteå museum 2019 

 

Revisionen Nyhetsbrev nr 3 
2020 

 

SKR – Regionerna 2019 och 
utvecklingsarbetet 

 

 
Beslutsunderlag 
Postlista 2020-03-31 till 2020-05-07 
_________ 
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§ 109 
Delegeringsbeslut 
Dnr: RUN 55-2020 
 
Arbetsutskottets förslag till 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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§ 110 
Valärenden 
Dnr: RUN 56-2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att förrätta fyllnadsval för Johan 
Söderling (S): 
Ledamot (S) MidtSkandia Ideell förening 
Representant CPMR arbetsgrupp infrastruktur & transport 
 
Namn redovisas vid nämndens sammanträde.  
 
Ärendebeskrivning 
Johan Söderling (S) har inkommit med avsägelse av uppdrag i MidtSkandia Ideell förening 
samt CPMR arbetsgrupp infrastruktur & transport.  
Regionala utvecklingsnämnden har att förrätta fyllnadsval.  

 
_________ 
Beslutsexpediering 
Johan Söderling (S) 
Fyllnadsvald ledamot (S) 
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§ 111 
Kurser och konferenser 
Dnr: RUN 57-2020 
 
 
Ärendebeskrivning 
Här behandlas aktuella kurser och konferenser och det beslutas om deltagande i de fall 
som det behövs.  
 
Vid tidpunkt för kallelsens utskick finns inga kurser/konferenser att ta ställning till.  

 
 
_________ 
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§ 112 
Information om programmeringsarbetet 
Dnr: RUN 58-2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att tacka för informationen och 
lägga den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Muntlig information till arbetsutskottet och regionala utvecklingsnämnden (10 min) om 
den fortsatta processen kring programmeringsarbetet.  
 
Ytterligare information kommer att lämnas vid regionala utvecklingsnämndens 
sammanträde den 28 maj.  
 
Beslutsunderlag 
Presentation 
_________ 
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§ 113 
Information från verksamheten 
Dnr: RUN 58-2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att tacka för informationen och 
lägga den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Muntlig information till arbetsutskottet och regionala utvecklingsnämnden (10 min) från 
regionala utvecklingsdirektören Anna Pettersson om aktuella händelser från verksamheten.  
 
Förslag till regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 
Information lämnas om att remiss Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens länär i sin 
slutfas.  
 
Förslag till verksamhetsplan regionala utvecklingsnämnden 2021 
Kort information lämnas om det fortsatta arbetet med att bereda förslag till 
verksamhetsplan för regionala utvecklingsnämnden 2021. 
 
Insatser kopplade till Covid-19/pandemin 
De insatser som genomförs för att hantera Covid-19/pandemin beskrivs för 
arbetsutskottet. 

- Läget i Västerbotten, arbete och insatser kopplat till covid-19 
- Analyser och kartläggning. Information lämnas om en andra enkät som skickats till 

företagare i Västerbotten. 
- Branschinformation: En träff arrangeras med livsmedelsbranschen i maj. 
- Åtgärder bland kommunerna 
- Arbetsmarknadsfrågor och internationalisering 
- Dialog med Tillväxtverket: Kort information lämnas om veckovisa avstämningar som 

hålls med Tillväxtverket.  
- Företagsstöd och finansiering: Information lämnas om inkomna ansökningar och 

beviljade stöd när det gäller omställningschecken. Informationssatsningar i 
kommunernas näringslivskontor har vidtagits, annonsering kommer även att göras i 
lokaltidningar.  

- Kvarvarande medel Europeiska regionalfonden Övre Norrland 
- ESF Europeiska socialfonden 

 
Avslutningsvis lämnas information om det fortsatta arbetet med livsmedelsstrategi.  

 
 
_________ 
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§ 114 
Nattågstrafiken Norrland-Göteborg 
Dnr: RUN 58-2020 
 
Beslut 
Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Ylva Hedqvist Hedlund (V) har anmält fråga om Nattågstrafiken Norrland-Göteborg inför 
regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts sammanträde. 
 
Vid sammanträdet lämnas information om utvecklingen av nattågstrafiken Norlrand-
Göteborg. Trafikverket upphandlar trafik där det finns ett trafikpliktsbeslut. Denna trafik 
omfattar inte trafik som bedöms kunna bedrivas kommersiellt. Trafikplikt finns för 
nattågstrafiken Stockholm – Umeå – Luleå. 
 
Nyligen har ett pressmeddelande kommit som meddelar att SJ  kommer att fortsätta 
bedriva nattågstrafik som sträcker sig från Göteborg till Jämtland och Västerbotten. SJ har 
skapat ett nytt trafikupplägg utifrån det vunna avtalet om nattågstrafik mellan Stockholm 
och Duved som möjliggör nattåg från både Stockholm och Göteborg till Umeå och Duved 
(och omvänt) 
 
Tidigare avtalspart/operatör var SJ som även bedrev nattågstrafik från Göteborg på 
kommersiell basis. Detta förhållande blev med annan operatör för den upphandlade 
nattågstrafik en öppen fråga. 
 
Beslutsunderlag 
Presentation    
_________ 
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