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Sammanträdesdatum Onsdagen den 31 mars 2021 
 
Sammanträdestid   kl. 09:00-12:00 

Sammanträdet ajourneras för en kortare paus kl 
09:35-09:45 samt 10:40-10:45. 

     
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   69-100 
 
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  2021-03-31 
  
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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Närvarolista 

Namn Parti N
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r
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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, §§ 69-72 

Lena Nordling, ekonomiansvarig, §§ 69-73 

Joakim Sandberg, regionkulturchef, §§ 69-92 

Jonna Lidström, samordnare samhällsbyggnad, §§ 69-73  

Lena Friborg, strateg samhällsbyggnad, §§ 71-74 

Marta Bahta, samordnare innovationsledning, §§ 75-76 

Katarina Molin, chef projektutveckling och finansiering, §§ 92-100 

Jonas Lundström, chef Näringsliv och samhällsbyggnad/kollektivtrafikmyndighetschef, 
§ 97 

Carl-Axel Persson, regionjurist/samordnare ägarstyrning, § 92 

Katarina Molin, chef Företag- och projektfinansiering, §§ 92-100 

Tobias Bergström, strateg företagsstöd, §§ 99-100  

Linda Wiberg, strateg företagsstöd, § 99 
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§ 69. 
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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Regionala utvecklingsnämndens  2021-03-31 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 70. 
Fastställande av ärendelistan 

 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott fastställer upprättad ärendelista med ärende 
om Trafikverket och riksintresset för vägar. 
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott har att fastställa ärendelistan. 
Tillägg med ärende om Trafikverket och riksintresset för vägar.  
 
Åsa Ågren Wikström (M) anmäler ärende om Trafikverket och riksintresset för vägar som 
övrig fråga.  
 
____ 
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§ 71. 
Ekonomisk rapport för regionala utvecklingsnämnden 
Dnr: RUN 87-2021 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen.  
 
Ärendebeskrivning 
Muntlig information till arbetsutskottet och regionala utvecklingsnämnden om ekonomisk 
ställning och väsentliga ekonomiska händelser inom nämnden under kalenderåret, från 
ekonomiansvarig Lena Nordling.  

- Ekonomiskt utfall per mars 2021 
- Övrig ekonomirelaterad information 

 
____ 
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§ 72. 
Regionala utvecklingsnämndens återkoppling på planeringsförutsättningar, 
verksamhetsplan och uppföljning 
Dnr: RUN 167-2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer återkopplingsrapport på 
Planeringsförutsättningar 2022-2025 utifrån regionala utvecklingsnämndens 
ansvarsområde.   
 
Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten har en ny plan- och budgetprocess för året. Nämndernas 
verksamhetsplanering inleds med att återkoppla på dokumentet Planeringsförutsättningar 
2022-2025. Återkopplingen sker utifrån en särskild mall. Med denna återkoppling som 
grund fortsätter sedan arbetet med nämndens verksamhetsplan och budget för 2022. 
Återkopplingen syftar också till att ge nämndens inspel till regionplanen.  
Regionala utvecklingsförvaltningen har berett ett förslag till återkopplingsrapport från 
nämnden. Rapporten är på en förhållandevis övergripande nivå. Under den fortsatta 
processen kommer sedan målformuleringar, indikatorer, prioriteringar och 
resursfördelning att konkretiseras och tydliggöras.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Regionala utvecklngsnämndens återkoppling på planeringsförutsättningarna  
Planeringsförutsättningar 2022-2025 
Kulturutskottets återkoppling på planeringsförutsättningar 
Kollektivtrafikutskottets återkoppling på planeringsförutsättningar 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Vid sammanträdet önskas förtydligande i underlaget om att planeringsförutsättningarna 
utgör det dokument som samlar grundläggande förutsättningar i form av 
planeringsförutsättningar inför de processer som sedan följer, såsom budget, regionplan 
och verksamhetsplan. 
 
Arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att komplettera underlaget enligt ovan inför 
regionala utvecklingsnämndens sammanträde.  
 
____ 
Beslutsexpediering 
Lena Plym Forshell, strateg ekonomistaben 
Barbro Johansson, strateg ekonomistaben 
Anton Lidström, strateg ekonomistaben 
Regionstyrelsen 
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§ 73. 
Yttrande över remiss Tillgängliga stränder, ett mer differentierat 
strandskydd, SOU 2020:78 
Dnr: RUN 53-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tillstyrker förslaget till remissvar. 
 
Ärendebeskrivning  
När strandskyddreglerna ändrades år 2010 var syftet att stimulera utvecklingen på 
landsbygden samtidigt som varken allmänhetens tillgång till stränder eller växters och djurs 
livsvillkor skulle äventyras. Det fanns då stora förhoppningar om förenkling för utveckling 
på landsbygden, där närheten till vatten är en viktig faktor både för boende och 
företagande. I praktiken visade det dock sig att regelverket inte fungerade på ett 
ändamålsenligt sätt. Det är inte funktionellt för kommunerna att peka ut inom vilka 
områden som en landsbygdsutveckling i strandnära lägen ska tillåtas. Kommunerna i 
Västerbotten har därför länge efterfrågat en översyn av regelverket. 
 
Under 2018 lade Naturvårdsverket fram en skrivelse, Uppdrag att se över och föreslå 
ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge, vilken Region Västerbotten 
svarade på i november 2018 (Dnr: 18RV0342). Naturvårdsverkets skrivelse fick kritik för att 
den inte på ett tillräckligt sätt presenterade lösningar på problemen i nuvarande 
lagstiftning. 
 
År 2019 utsåg Regeringen en särskild utredare för att se över strandskyddslagstiftningen. 
Uppdraget var att utreda om och hur strandskyddet skulle kunna differentieras utifrån 
varierande befolkningstäthet, exploateringstryck och tillgång till stränder, med målet att 
skapa ett mer anpassat och flexibelt strandskydd. Region Västerbotten har nu bjudits in att 
svara på slutbetänkandet Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd. 
Remissvar ska vara Miljödepartementet tillhanda senast den 3 maj 2021. 
 
Det förslag till remissvar som tagits fram har skrivits i samråd med kommunerna i 
Västerbotten. Länets alla plan- och byggkontor har getts möjlighet att komma med inspel. 
Bjurholm, Vilhelmina, Skellefteå, Malå, Norsjö, Lycksele, Vännäs och Vindeln kommuner 
har bidragit med sina synpunkter i ord och/eller text. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Sammanfattning SOU 2020:78 Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd 
 
Remissen i dess helhet kan laddas ned via:  
https://www.regeringen.se/4aed2a/contentassets/22327a917eac472b9991b8b0bbd4a6f2/tillgangliga-
strander--ett-mer-differentierat-strandskydd-sou-202078 
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Utkast remissvar SOU 2020 78 
_________ 
Beslutsexpediering 
Miljödepartementet – m.remissvar@regeringskansliet.se, kopia till 
m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se 
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§ 74. 
Yttrande över remiss Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård 
i skogen – skogsutredningen. SOU 2020:73 
Dnr: RUN 54-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner förslaget till remissvar.  
 
Ärendebeskrivning  
Region Västerbotten har getts möjlighet att lämna synpunkter Näringsdepartementets och 
Miljödepartementets utredning. Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i 
skogen, SOU 2020:73, vardagligt kallad Skogsutredningen. Sista svarsdag är den 30 april.  
Bakgrund skogsutredningen 
Skogsutredningen fick sitt uppdrag redan 2019 och skulle undersöka möjligheterna och 
lämna förslag på åtgärder för stärkt äganderätt till skog, nya flexibla skydds- och 
ersättningsformer vid skydd av skogsmark samt hur internationella åtaganden om biologisk 
mångfald ska kunna förenas med en växande cirkulär bioekonomi.  
 
Utredningens förslag i korthet 

- Stärkt äganderätt: Formellt skydd ska i huvudsak vara frivilligt. 
Nyckelbiotopsinventeringen ska upphöra. Ersättning till all fjällskog med höga 
naturvärden utan domstolsförhandling. Ersättning för skydd av skog ska vara 
skattefri 

- Växande bioekonomi: Nationellt mål för tillväxt i skogen. Ta fram en 
bioekonomistrategi som väger skogens olika värden. Tillsätt oberoende nationell 
samordnare för skogsprogrammet. Öka naturturismen i skyddad natur 

- Biologisk mångfald: Tillsätt ett vetenskapligt råd för biologisk mångfald. Ta fram ett 
politiskt ställningstagande och handlingsplan för biologisk mångfald som bygger på 
vetenskap. Skydda de sista kvarvarande stora sammanhängande fjällnära 
naturskogarna  

 
Beredning 
Förvaltningen har inför formandet av förslag till remissvar bland annat fört dialog med 
Region Västerbottens kommunchefsgrupp, Region10:s kommunchefsgrupp, 
Primärkommunala beredningen och ett antal näringsföreträdare i Västerbotten.  
 
Remissvarets inriktning 
Utredningen är mycket omfattande med en mängd förslag på både övergripande och 
detaljnivå. Förvaltningen har valt att lägga svaret på en relativt övergripande nivå och ta 
ställning till huvudlinjerna i utredningen.  
 
Region Västerbottens framhåller i förslaget till remissvar att brukande av skogen är 
nödvändigt för klimat och ekonomi och att Västerbotten vill se en politik som pekar ut hur 
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ett hållbart skogsbruk med stor naturhänsyn kan se ut, snarare än förslag som handlar om 
hur stora områden kan undantas från brukande.  Region Västerbotten ställer sig positiv till 
förslaget att nyckelbiotopsinventeringen ska upphöra och att formellt skydd i huvudsak ska 
vara frivilligt för skogsägaren. Region Västerbotten ställer sig också positiv till en 
bioekonomistrategi. Region Västerbotten avvisar förslaget om att den fjällnära skogen ska 
skyddas med tvångsåtgärder.   
 
 
Beslutsunderlag 
Remissen i dess helhet kan laddas ned via https://www.regeringen.se/rattsliga-
dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/11/sou-202073/ (2021-03-24) 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till remissvar 
Presentation av bakgrund till utredningen och utredningens förslag i korthet 
 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Vid arbetsutskottets behandling av ärendet framförs önskemål om förtydligande om 
tillgänglighet och ansvar för tillgänglighet, samt äganderätten av skogen. Arbetsutskottet 
uppdrar till förvaltningen att ta fram förslag till tillägg inför regionala utvecklingsnämndens 
behandling av ärendet, som redovisas för regionala utvecklingsnämdnen.  
I övrigt tillstyrks det upprättade förslaget till remissvar. 
 
_________ 
Beslutsexpediering 
Miljödepartementet – m.remissvar@regeringskansliet.se, kopia till 
m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se och agnetha.alriksson@regeringskansliet.se  
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§ 75. 
Yttrande över granskningsrapport 24-2020 Ärendeberedningen behöver 
utvecklas 
Dnr: RUN 46-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att anta yttrande över revisionsrapporten 
granskning av ärendeberedningen 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Revisionskontoret har granskat regionala utvecklingsnämndens ärendeberedning 2020 och 
ger nämnden möjlighet att inkomma med yttrande med uppgifter om verkställda och 
planerade åtgärder senast den 1 juni 2021.   
 
Revisionskontoret menar att en effektiv ärendeberedning med sakliga, tillförlitliga och 
allsidigt belysta underlag är en förutsättning för välgrundade beslut. Sedan den senaste 
granskningen år 2018 har användandet av tjänsteskrivelser ökat och det har tillkommit 
övergripande instruktioner för ärendeberedning, vilket är positivt. Det finns dock många 
brister kvar i ärendeberedningen som regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och 
regionala utvecklingsnämnden behöver åtgärda.  
 

- Regionstyrelsen behöver se till att regiondirektören blir mer aktiv och stärker sin 
styrning och kontroll över beredningsarbetet. Även hälso- och sjukvårdsnämnden 
behöver se till att hälso- och sjukvårdsdirektören utvecklar styrningen och 
kontrollen över beredningen. Ärendeberedningen för regionala 
utvecklingsnämnden är förhållandevis välutvecklad i jämförelse med styrelsen och 
hälso- och sjukvårdsnämnden när det gäller förvaltningschefens ledning av 
beredningen.  

- Det saknas beslutade styrdokument som reglerar ärendeberedningen. 
- Kvalitetssäkringen av beslutsunderlagen behöver utvecklas. 
- Regionstyrelsen har inte säkerställt att hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala 

utvecklingsnämnden getts möjlighet att ingå i beredningen inför beslut av 
fullmäktige som berör de båda nämnderna. En nämnd bör i normalfallet alltid få 
yttra sig i ett ärende som berör nämndens verksamhetsområde.  

 
Rekommendationer till regionala utvecklingsnämnden  

- Säkerställ att det finns aktuella styrdokument för ärendeberedningen. Dokumenten 
bör tydliggöra vilket ansvar förvaltningschefen har samt hur beredningen av 
regionfullmäktiges ärenden ska gå till. 

- Säkerställ att förvaltningschefen stärker sin kontroll över arbetet med att sortera 
flödet av ärenden inom regionen som berör nämnden.  

- Följ upp och utvärdera kvaliteten på beredningsprocessen och beslutsunderlagen. 
Utvärderingen bör även innefatta delegations- och vidaredelegationsbeslut. 
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Regionala utvecklingsförvaltningen har svarat på rekommendationerna i bifogat förslag till 
yttrande.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till yttrande 
Granskning nr 24-2020 Ärendeberedningen behöver utvecklas 
 
_________ 
Beslutsexpediering 
Revisionskontoret 
Regionfullmäktige, regionstyrelsen 
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§ 76. 
Yttrande över remiss Promemoria Kompletterande bestämmelser till EU:s 
förordningar inom sammanhållningspolitiken 
Dnr: RUN 51-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden avger yttrande över promemoria Kompletterande 
bestämmelser till EU:s förordningar inom sammanhållningspolitiken enligt upprättat 
förslag.  
 
Ärendebeskrivning  
Inom EU finns ett omfattande regelverk på området för den s.k. sammanhållningspolitiken. 
Sammanhållningspolitiken regleras genom ett antal EU-förordningar som upprättas för 
sjuårsperioder. Europeiska kommissionen har för den kommande programperioden 2021–
2027 lagt fram förslag till ett flertal EU-förordningar. I remissen för denna promemoria 
föreslås Region Västerbotten ändringar i svensk lagstiftning med anledning av vissa av de 
föreslagna förordningarna. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 december 2021. 
 
Förslag till yttrande har upprättats.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Yttrande  
Remiss Promemoria Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar inom 
sammanhållningspolitiken 
 
_________ 
Beslutsexpediering 
Näringsdepartementet – n.remissvar@regeringskansliet.se, kopia till 
n.rs.remisser@regeringskansliet.se 
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§ 77. 
Instruktion till ägarombud AB Transitio 
Dnr: RUN 150-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer för egen del instruktioner till ombud för Region 
Västerbotten i AB Transitio, och överlämnar ärendet till regionstyrelsen för 
regionstyrelsens möjlighet att komplettera ombudsinstruktioner med ytterligare 
anvisningar utifrån vad som eventuellt framkommit vid regionstyrelsens fullgörande av 
förstärkt uppsiktsplikt, eller annat ärende behandlat av regionstyrelsen som berör bolaget 
ifråga. 
 
Ärendebeskrivning  
Vid bolagsstämma utövar aktieägarna sin formella beslutsrätt.  
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) är obligatoriskt i aktiebolagets verksamhet, och ska 
hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret.  Utöver denna obligatoriska 
årsstämma kan styrelsen kalla till extrastämma om revisor eller minoritetsägare begär 
detta. Vid bolagsstämma representeras ägarna av ombud som har att tillvarata ägarens 
intresse. Genom att utfärda ombudsinstruktioner kan ägaren förtydliga ägarens vilja för 
ombudet om hur ombudet ska agera vid olika beslut. Instruktionen har att komplettera 
generell instruktion till ägarombud i Region Västerbotten.  
 
I bilagor redovisas förslag till instruktion till ombud, med bilagor. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Instruktion till ombud vid ordinarie bolagsstämma i AB Transitio 
AB Transitio – Justerade bolagsdokument i AB Transitio, 2019-11-12 
Region Västerbottens ägarpolicy – regionfullmäktiges beslut 2020-04-28 med bilaga 
_________ 
Beslutsexpediering 
Lars Lilja, ombud Region Västerbotten AB Transitio  
Thommy Bäckström, ersättare för ombud Region Västerbotten AB Transitio 
För kännedom: AB Transitio 
 

  

Comfact Signature Referensnummer: 1067873



PROTOKOLL  16 (41) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2021-03-31 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 78. 
Instruktion till ägarombud AC-Net Externservice AB 
Dnr: RUN 151-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer för egen del instruktioner till ombud för Region 
Västerbotten i AC-Net Externservice AB, och överlämnar ärendet till regionstyrelsen för 
regionstyrelsens möjlighet att komplettera ombudsinstruktioner med ytterligare 
anvisningar utifrån vad som eventuellt framkommit vid regionstyrelsens fullgörande av 
förstärkt uppsiktsplikt, eller annat ärende behandlat av regionstyrelsen som berör bolaget 
ifråga. 

 
Ärendebeskrivning  
Vid bolagsstämma utövar aktieägarna sin formella beslutsrätt.  
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) är obligatoriskt i aktiebolagets verksamhet, och ska 
hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret.  Utöver denna obligatoriska 
årsstämma kan styrelsen kalla till extrastämma om revisor eller minoritetsägare begär 
detta. Vid bolagsstämma representeras ägarna av ombud som har att tillvarata ägarens 
intresse. Genom att utfärda ombudsinstruktioner kan ägaren förtydliga ägarens vilja för 
ombudet om hur ombudet ska agera vid olika beslut. Instruktionen har att komplettera 
generell instruktion till ägarombud i Region Västerbotten.  
 
I bilagor redovisas förslag till instruktion till ombud, med bilagor. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Instruktioner till ägarombud AC-Net Externservice AB 
AC-Net Externservice AB aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv 
Regionala utvecklingsnämnden 2021-03-17 § 71 med bilaga Förslag revidering av 
Ägardirektiv AC-Net Externservice 
Generellt ägardirektiv för Region Västerbotten, fastställt av regionfullmäktige 2020-04-28 § 
40 med bilaga 
Region Västerbottens policy – regionfullmäktiges beslut 2019-11-19—20 med bilaga, 
Region Västerbottens policy (361969) (0)_TMP 
Region Västerbottens ägarpolicy – regionfullmäktiges beslut 2020-04-28 med bilaga 
 
_________ 
Beslutsexpediering 
Peter Olofsson, ombud Region Västerbotten, AC-Net Externservice AB  
Birgitta Burström, ersättare för ombud Region Västerbotten, AC-Net Externservice AB 
För kännedom: David Lindström, VD, AC-Net Externservice AB 
 

  

Comfact Signature Referensnummer: 1067873



PROTOKOLL  17 (41) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2021-03-31 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 79. 
Instruktion till ägarombud AC-Net Internservice AB 
Dnr: RUN 152-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer för egen del instruktioner till ombud för Region 
Västerbotten i AC-Net Internservice AB, och överlämnar ärendet till regionstyrelsen för 
regionstyrelsens möjlighet att komplettera ombudsinstruktioner med ytterligare 
anvisningar utifrån vad som eventuellt framkommit vid regionstyrelsens fullgörande av 
förstärkt uppsiktsplikt, eller annat ärende behandlat av regionstyrelsen som berör bolaget 
ifråga. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid bolagsstämma utövar aktieägarna sin formella beslutsrätt.  
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) är obligatoriskt i aktiebolagets verksamhet, och ska 
hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret.  Utöver denna obligatoriska 
årsstämma kan styrelsen kalla till extrastämma om revisor eller minoritetsägare begär 
detta. Vid bolagsstämma representeras ägarna av ombud som har att tillvarata ägarens 
intresse. Genom att utfärda ombudsinstruktioner kan ägaren förtydliga ägarens vilja för 
ombudet om hur ombudet ska agera vid olika beslut. Instruktionen har att komplettera 
generell instruktion till ägarombud i Region Västerbotten.  
 
I bilagor redovisas förslag till instruktion till ombud, med bilagor. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Instruktion till ägarombud AC-Net Internservice AB 
AC-Net Internservice AB aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv 
Regionala utvecklingsnämnden 2021-03-17 § 71 med bilaga Förslag revidering av 
Ägardirektiv AC-Net Internservice 
Generellt ägardirektiv för Region Västerbotten, fastställt av regionfullmäktige 2020-04-28 § 
40 med bilaga 
Region Västerbottens policy – regionfullmäktiges beslut 2019-11-19—20 med bilaga, 
Region Västerbottens policy (361969) (0)_TMP 
Region Västerbottens ägarpolicy – regionfullmäktiges beslut 2020-04-28 med bilaga 
 
_________ 
Beslutsexpediering 
Peter Olofsson, ombud Region Västerbotten, AC-Net Internservice AB  
Nicklas Sandström, ersättare för ombud Region Västerbotten, AC-Net Internservice AB 
För kännedom: David Lindström, VD, AC-Net Internservice AB 
 

  

Comfact Signature Referensnummer: 1067873



PROTOKOLL  18 (41) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2021-03-31 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 80. 
Instruktion till ägarombud Almi Företagspartner Nord AB 
Dnr: RUN 153-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer för egen del instruktioner till ombud för Region 
Västerbotten i Almi Företagspartner Nord AB, och överlämnar ärendet till regionstyrelsen 
för regionstyrelsens möjlighet att komplettera ombudsinstruktioner med ytterligare 
anvisningar utifrån vad som eventuellt framkommit vid regionstyrelsens fullgörande av 
förstärkt uppsiktsplikt, eller annat ärende behandlat av regionstyrelsen som berör bolaget 
ifråga. 
 
Ärendebeskrivning  
Vid bolagsstämma utövar aktieägarna sin formella beslutsrätt.  
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) är obligatoriskt i aktiebolagets verksamhet, och ska 
hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret.  Utöver denna obligatoriska 
årsstämma kan styrelsen kalla till extrastämma om revisor eller minoritetsägare begär 
detta. Vid bolagsstämma representeras ägarna av ombud som har att tillvarata ägarens 
intresse. Genom att utfärda ombudsinstruktioner kan ägaren förtydliga ägarens vilja för 
ombudet om hur ombudet ska agera vid olika beslut. Instruktionen har att komplettera 
generell instruktion till ägarombud i Region Västerbotten.  
 
I bilagor redovisas förslag till instruktion till ombud, med bilagor. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Instruktion till ägarombud Almi Företagspartner Nord AB 
Ägaranvisning för Almi Företagspartner Nord AB 2021, regionfullmäktiges beslut 2020-11-
24 § 122 
Driftsanslag för Almi Företagspartner Nord AB 2021, regionfullmäktiges beslut 2020-11-24 
§ 121 
Samverkansavtal Almi Företagspartner Nord AB 
Bolagsordning, beslutad FF 2017-11-30 
Region Västerbottens ägarpolicy – regionfullmäktiges beslut 2020-04-28 med bilaga 
_________ 
Beslutsexpediering 
Lennart Holmlund, ombud Region Västerbotten, Almi Företagspartner Nord AB  
Anna Ramnemark, ersättare för ombud Region Västerbotten, Almi Företagspartner Nord 
AB 
För kännedom: Fredric Genberg, VD, Almi Företagspartner Nord AB 
 

  

Comfact Signature Referensnummer: 1067873



PROTOKOLL  19 (41) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2021-03-31 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 81. 
Instruktion till ägarombud Länstrafiken i Västerbotten AB 
Dnr: RUN 154-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer för egen del instruktioner till ombud för Region 
Västerbotten i Länstrafiken i Västerbotten AB, och överlämnar ärendet till regionstyrelsen 
för regionstyrelsens möjlighet att komplettera ombudsinstruktioner med ytterligare 
anvisningar utifrån vad som eventuellt framkommit vid regionstyrelsens fullgörande av 
förstärkt uppsiktsplikt, eller annat ärende behandlat av regionstyrelsen som berör bolaget 
ifråga. 

 
Ärendebeskrivning  
Vid bolagsstämma utövar aktieägarna sin formella beslutsrätt.  
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) är obligatoriskt i aktiebolagets verksamhet, och ska 
hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret.  Utöver denna obligatoriska 
årsstämma kan styrelsen kalla till extrastämma om revisor eller minoritetsägare begär 
detta. Vid bolagsstämma representeras ägarna av ombud som har att tillvarata ägarens 
intresse. Genom att utfärda ombudsinstruktioner kan ägaren förtydliga ägarens vilja för 
ombudet om hur ombudet ska agera vid olika beslut. Instruktionen har att komplettera 
generell instruktion till ägarombud i Region Västerbotten.  
 
I bilagor redovisas förslag till instruktion till ombud, med bilagor. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Instruktioner till ombud Länstrafiken i Västerbotten AB 
Länstrafiken i Västerbotten AB bolagsordning, ägardirektiv 
Generellt ägardirektiv för Region Västerbotten, fastställt av regionfullmäktige 2020-04-28 § 
40 med bilaga 
Region Västerbottens policy – regionfullmäktiges beslut 2019-11-19—20 med bilaga, 
Region Västerbottens policy (361969) (0)_TMP 
Region Västerbottens ägarpolicy – regionfullmäktiges beslut 2020-04-28 med bilaga 
 
 
_________ 
Beslutsexpediering 
Rickard Carstedt, ombud Region Västerbotten, Länstrafiken i Västerbotten AB  
Nicklas Sandström, ersättare för ombud Region Västerbotten, Länstrafiken i Västerbotten 
AB 
För kännedom: Harriet Söder, VD, Länstrafiken i Västerbotten AB 
 

  

Comfact Signature Referensnummer: 1067873



PROTOKOLL  20 (41) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2021-03-31 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 82. 
Instruktion till ägarombud Norrbotniabanan AB 
Dnr: RUN 156-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer för egen del instruktioner till ombud för Region 
Västerbotten i Norrbotniabanan AB, och överlämnar ärendet till regionstyrelsen för 
regionstyrelsens möjlighet att komplettera ombudsinstruktioner med ytterligare 
anvisningar utifrån vad som eventuellt framkommit vid regionstyrelsens fullgörande av 
förstärkt uppsiktsplikt, eller annat ärende behandlat av regionstyrelsen som berör bolaget 
ifråga. 
 
Ärendebeskrivning  
Vid bolagsstämma utövar aktieägarna sin formella beslutsrätt.  
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) är obligatoriskt i aktiebolagets verksamhet, och ska 
hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret.  Utöver denna obligatoriska 
årsstämma kan styrelsen kalla till extrastämma om revisor eller minoritetsägare begär 
detta. Vid bolagsstämma representeras ägarna av ombud som har att tillvarata ägarens 
intresse. Genom att utfärda ombudsinstruktioner kan ägaren förtydliga ägarens vilja för 
ombudet om hur ombudet ska agera vid olika beslut. Instruktionen har att komplettera 
generell instruktion till ägarombud i Region Västerbotten.  
 
I bilagor redovisas förslag till instruktion till ombud, med bilagor. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Instruktioner till ombud Norrbotniabanan AB 
Norrbotniabanan aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv 2019 
Regionala utvecklingsnämnden 2020-10-08 § 169 Information om Norrbotniabanan AB – 
driftsanslag, samt hemställan 
Regionfullmäktige 2021-02-23—24 § 24 Tilläggsbudget år 2021 
Generellt ägardirektiv för Region Västerbotten, fastställt av regionfullmäktige 2020-04-28 § 
40 med bilaga 
Region Västerbottens policy – regionfullmäktiges beslut 2019-11-19—20 med bilaga, 
Region Västerbottens policy (361969) (0)_TMP 
Region Västerbottens ägarpolicy – regionfullmäktiges beslut 2020-04-28 med bilaga 

 
_________ 
Beslutsexpediering 
Rickard Carstedt, ombud Region Västerbotten, Norrbotniabanan AB  
Kjell Bergmark, ersättare för ombud Region Västerbotten, Norrbotniabanan AB 
För kännedom: Gusten Granström, VD, Norrbotniabanan AB 
 

 

Comfact Signature Referensnummer: 1067873



PROTOKOLL  21 (41) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2021-03-31 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 83. 
Instruktion till ägarombud Norrlandsoperan AB 
Dnr: RUN 158-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer för egen del instruktioner till ombud för Region 
Västerbotten i Norrlandsoperan AB, och överlämnar ärendet till regionstyrelsen för 
regionstyrelsens möjlighet att komplettera ombudsinstruktioner med ytterligare 
anvisningar utifrån vad som eventuellt framkommit vid regionstyrelsens fullgörande av 
förstärkt uppsiktsplikt, eller annat ärende behandlat av regionstyrelsen som berör bolaget 
ifråga. 

 
Ärendebeskrivning  
Vid bolagsstämma utövar aktieägarna sin formella beslutsrätt.  
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) är obligatoriskt i aktiebolagets verksamhet, och ska 
hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret.  Utöver denna obligatoriska 
årsstämma kan styrelsen kalla till extrastämma om revisor eller minoritetsägare begär 
detta. Vid bolagsstämma representeras ägarna av ombud som har att tillvarata ägarens 
intresse. Genom att utfärda ombudsinstruktioner kan ägaren förtydliga ägarens vilja för 
ombudet om hur ombudet ska agera vid olika beslut. Instruktionen har att komplettera 
generell instruktion till ägarombud i Region Västerbotten.  
 
I bilagor redovisas förslag till instruktion till ombud, med bilagor. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse instruktion till ombud Norrlandsoperan AB 
Aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv Norrlandsoperan AB 
Generellt ägardirektiv för Region Västerbotten, fastställt av regionfullmäktige 2020-04-28 § 
40 med bilaga 
Region Västerbottens policy – regionfullmäktiges beslut 2019-11-19—20 med bilaga, 
Region Västerbottens policy (361969) (0)_TMP 
Region Västerbottens ägarpolicy – regionfullmäktiges beslut 2020-04-28 med bilaga 
 
_________ 
Beslutsexpediering 
Rickard Carstedt, ombud Region Västerbotten, Norrlandsoperan AB  
Kerstin Olofsson, ersättare för ombud Region Västerbotten, Norrlandsoperan AB 
För kännedom: Erik Mikael Karlsson, VD Norrlandsoperan AB 

 
  

Comfact Signature Referensnummer: 1067873



PROTOKOLL  22 (41) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2021-03-31 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 84. 
Instruktion till ägarombud Skellefteå museum AB 
Dnr: RUN 155-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer för egen del instruktioner till ombud för Region 
Västerbotten i Skellefteå Museum AB, och överlämnar ärendet till regionstyrelsen för 
regionstyrelsens möjlighet att komplettera ombudsinstruktioner med ytterligare 
anvisningar utifrån vad som eventuellt framkommit vid regionstyrelsens fullgörande av 
förstärkt uppsiktsplikt, eller annat ärende behandlat av regionstyrelsen som berör bolaget 
ifråga. 
 
Ärendebeskrivning  
Vid bolagsstämma utövar aktieägarna sin formella beslutsrätt.  
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) är obligatoriskt i aktiebolagets verksamhet, och ska 
hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret.  Utöver denna obligatoriska 
årsstämma kan styrelsen kalla till extrastämma om revisor eller minoritetsägare begär 
detta. Vid bolagsstämma representeras ägarna av ombud som har att tillvarata ägarens 
intresse. Genom att utfärda ombudsinstruktioner kan ägaren förtydliga ägarens vilja för 
ombudet om hur ombudet ska agera vid olika beslut. Instruktionen har att komplettera 
generell instruktion till ägarombud i Region Västerbotten.  
 
I bilagor redovisas förslag till instruktion till ombud, med bilagor. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Instruktion till ombud Skellefteå museum AB 
Aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv Skellefteå Museum AB 
Regionfullmäktige 2020-11-24 § 130 Godkännande av aktieöverlåtelse Skellefteå museum 
AB och Västerbottensteatern AB 
Region Västerbottens ägarpolicy – regionfullmäktiges beslut 2020-04-28 med bilaga 
 
_________ 
Beslutsexpediering 
Rickard Carstedt, ombud Region Västerbotten, Skellefteå Museum AB  
Viktoria Sundin, ersättare för ombud Region Västerbotten, Skellefteå Museum AB 
För kännedom: Fabian Arnheim, Skellefteå Museum AB 
 

  

Comfact Signature Referensnummer: 1067873



PROTOKOLL  23 (41) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2021-03-31 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 85. 
Instruktion till ägarombud Skogsmuseet i Lycksele AB 
Dnr: RUN 159-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer för egen del instruktioner till ombud för Region 
Skogsmuseet i Lycksele AB, och överlämnar ärendet till regionstyrelsen för regionstyrelsens 
möjlighet att komplettera ombudsinstruktioner med ytterligare anvisningar utifrån vad 
som eventuellt framkommit vid regionstyrelsens fullgörande av förstärkt uppsiktsplikt, eller 
annat ärende behandlat av regionstyrelsen som berör bolaget ifråga. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid bolagsstämma utövar aktieägarna sin formella beslutsrätt.  
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) är obligatoriskt i aktiebolagets verksamhet, och ska 
hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret.  Utöver denna obligatoriska 
årsstämma kan styrelsen kalla till extrastämma om revisor eller minoritetsägare begär 
detta. Vid bolagsstämma representeras ägarna av ombud som har att tillvarata ägarens 
intresse. Genom att utfärda ombudsinstruktioner kan ägaren förtydliga ägarens vilja för 
ombudet om hur ombudet ska agera vid olika beslut. Instruktionen har att komplettera 
generell instruktion till ägarombud i Region Västerbotten.  
 
I bilagor redovisas förslag till instruktion till ombud, med bilagor. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Instruktioner till ägarombud Skogsmuseet i Lycksele AB 
Aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv Skogsmuseet i Lycksele AB 
Region Västerbottens ägarpolicy – regionfullmäktiges beslut 2020-04-28 med bilaga 

 

_________ 
Beslutsexpediering 
Rickard Carstedt, ombud Region Västerbotten, Skogsmuseet i Lycksele AB  
Petra Svedin, ersättare för ombud Region Västerbotten, Skogsmuseet i Lycksele AB 
För kännedom: Ingela Edholm Forsberg, VD Skogsmuseet i Lycksele AB 

 
  

Comfact Signature Referensnummer: 1067873



PROTOKOLL  24 (41) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2021-03-31 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 86. 
Instruktion till ägarombud Uminova Innovation AB 
Dnr: RUN 160-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer för egen del instruktioner till ombud för Region 
Västerbotten i Uminova Innovation AB, och överlämnar ärendet till regionstyrelsen för 
regionstyrelsens möjlighet att komplettera ombudsinstruktioner med ytterligare 
anvisningar utifrån vad som eventuellt framkommit vid regionstyrelsens fullgörande av 
förstärkt uppsiktsplikt, eller annat ärende behandlat av regionstyrelsen som berör bolaget 
ifråga. 

 
Ärendebeskrivning  
Vid bolagsstämma utövar aktieägarna sin formella beslutsrätt.  
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) är obligatoriskt i aktiebolagets verksamhet, och ska 
hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret.  Utöver denna obligatoriska 
årsstämma kan styrelsen kalla till extrastämma om revisor eller minoritetsägare begär 
detta. Vid bolagsstämma representeras ägarna av ombud som har att tillvarata ägarens 
intresse. Genom att utfärda ombudsinstruktioner kan ägaren förtydliga ägarens vilja för 
ombudet om hur ombudet ska agera vid olika beslut. Instruktionen har att komplettera 
generell instruktion till ägarombud i Region Västerbotten.  
 
I bilagor redovisas förslag till instruktion till ombud, med bilagor. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Instruktioner till ägarombud Uminova Innovation AB 
Bolagsordning Uminova Innovation AB 
Region Västerbottens ägarpolicy – regionfullmäktiges beslut 2020-04-28 med bilaga 
 
_________ 
Beslutsexpediering 
Peter Olofsson, ombud Region Västerbotten, Uminova Innovation AB  
Nicklas Sandström, ersättare för ombud Region Västerbotten, Uminova Innovation AB 
För kännedom: Nils-Olof Forsgren, Uminova Innovation AB 
 

  

Comfact Signature Referensnummer: 1067873



PROTOKOLL  25 (41) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2021-03-31 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 87. 
Instruktion till ägarombud Västerbottens museum AB 
Dnr: RUN 161-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer för egen del instruktioner till ombud för Region 
Västerbotten i Västerbottens museum AB, och överlämnar ärendet till regionstyrelsen för 
regionstyrelsens möjlighet att komplettera ombudsinstruktioner med ytterligare 
anvisningar utifrån vad som eventuellt framkommit vid regionstyrelsens fullgörande av 
förstärkt uppsiktsplikt, eller annat ärende behandlat av regionstyrelsen som berör bolaget 
ifråga. 
 
Ärendebeskrivning  
Vid bolagsstämma utövar aktieägarna sin formella beslutsrätt.  
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) är obligatoriskt i aktiebolagets verksamhet, och ska 
hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret.  Utöver denna obligatoriska 
årsstämma kan styrelsen kalla till extrastämma om revisor eller minoritetsägare begär 
detta. Vid bolagsstämma representeras ägarna av ombud som har att tillvarata ägarens 
intresse. Genom att utfärda ombudsinstruktioner kan ägaren förtydliga ägarens vilja för 
ombudet om hur ombudet ska agera vid olika beslut. Instruktionen har att komplettera 
generell instruktion till ägarombud i Region Västerbotten.  
 
I bilagor redovisas förslag till instruktion till ombud, med bilagor. 
 
 
Beslutsunderlag 
Instruktioner till ägarombud Västerbottens museum AB 
Aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv Västerbottens museum AB 
Region Västerbottens ägarpolicy – regionfullmäktiges beslut 2020-04-28 med bilaga 
_________ 
Beslutsexpediering 
Rickard Carstedt, ombud Region Västerbotten, Västerbottens museum AB  
Ann-Sofi Löfstedt, ersättare för ombud Region Västerbotten, Västerbottens museum AB 
För kännedom: Ulrica Grubbström, VD Västerbottens museum AB 
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§ 88. 
Instruktion till ägarombud Västerbottensteatern AB 
Dnr: RUN 162-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer för egen del instruktioner till ombud för Region 
Västerbotten i Västerbottensteatern AB, och överlämnar ärendet till regionstyrelsen för 
regionstyrelsens möjlighet att komplettera ombudsinstruktioner med ytterligare 
anvisningar utifrån vad som eventuellt framkommit vid regionstyrelsens fullgörande av 
förstärkt uppsiktsplikt, eller annat ärende behandlat av regionstyrelsen som berör bolaget 
ifråga. 
 
Ärendebeskrivning  
Vid bolagsstämma utövar aktieägarna sin formella beslutsrätt.  
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) är obligatoriskt i aktiebolagets verksamhet, och ska 
hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret.  Utöver denna obligatoriska 
årsstämma kan styrelsen kalla till extrastämma om revisor eller minoritetsägare begär 
detta. Vid bolagsstämma representeras ägarna av ombud som har att tillvarata ägarens 
intresse. Genom att utfärda ombudsinstruktioner kan ägaren förtydliga ägarens vilja för 
ombudet om hur ombudet ska agera vid olika beslut. Instruktionen har att komplettera 
generell instruktion till ägarombud i Region Västerbotten.  
 
I bilagor redovisas förslag till instruktion till ombud, med bilagor. 
 
Beslutsunderlag 
Instruktioner till ägarombud Västerbottensteatern AB 
Aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv Västerbottensteatern AB 
Regionfullmäktige 2020-11-24 § 130 Godkännande av aktieöverlåtelse Skellefteå museum 
AB och Västerbottensteatern AB 
Generellt ägardirektiv för Region Västerbotten, fastställt av regionfullmäktige 2020-04-28 § 
40 med bilaga 
Region Västerbottens policy – regionfullmäktiges beslut 2019-11-19—20 med bilaga, 
Region Västerbottens policy (361969) (0)_TMP 
Region Västerbottens ägarpolicy – regionfullmäktiges beslut 2020-04-28 med bilaga 
_________ 
Beslutsexpediering 
Rickard Carstedt, ombud Region Västerbotten, Västerbottensteatern AB  
Elin Segerstedt Söderberg, ersättare för ombud Region Västerbotten, Västerbottensteatern 
AB 
För kännedom: Fransesca Quartey, VD Västerbottensteatern AB 
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§ 89. 
Initiativärende: Extern granskning av studieförbunden 
Dnr: RUN 166-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet överlämnar initiativärendet till regionala utvecklingsnämnden för beslut 
om beredning. 
 
Ärendebeskrivning  
Åsa Ågren Wikström (M) och Anna-Karin Nilsson (M) har den 23 mars 2021 inkommit med 
initiativärende om Extern granskning av studieförbunden, med önskemål att lyfta 
initiativärendet vid regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott och regionala 
utvecklingsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Initiativärende Extern granskning av studieförbunden 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Åsa Ågren Wikström (M) anmäler initiativärende om extern granskning av 
studieförbunden. 
 
Arbetsutskottet överlämnar initiativärendet till regionala utvecklingsnämnden för beslut 
om beredning. 
 
_________ 
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§ 90. 
Deltagande vid sammanträde på distans 
Dnr: RUN 163-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att ledamöter och ersättare i den regionala 
utvecklingsnämnden och dess utskott har möjlighet att delta vid sammanträden på distans 
om kriterier för deltagande vid sammanträde på distans uppfylls enligt nedan.  
 
Möjligheten att delta på distans ska gälla regionala utvecklingsnämnden samt dess utskott 
till och med den 31 december 2021, förutsatt att erforderliga beslut fattas av 
regionfullmäktige.  

 
Ärendebeskrivning  
Enligt kommunallagen 6 kap. 24 § så ska fullmäktige besluta i vilken utsträckning ledamöter 
får delta i en nämnds sammanträden på distans. Deltagandet ska i sådant fall ske genom 
ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra och delta på lika villkor (5 kap. 16 §).  
Regionfullmäktige har den 24 november 2020 beslutat förlänga tidigare beslut (2020-06-
16) om deltagande på distans vid nämnds- och fullmäktigemöten med anledning av 
pandemin Covid-19, se bilaga. Beslutet gäller till och med den 30 april 2021. 
 
För regionala utvecklingsnämndens del, så har beslut fattats som möjliggör för nämnden 
och dess utskott att sammanträda på distans om kriterier för att delta vid sammanträde på 
distans uppfylls. Denna möjlighet sträcker sig till och med den 30 april 2021 för närvarande, 
men bedömningen är att denna möjlighet, mot bakgrund av pandemin, behöver förlängas.  
Då regionfullmäktiges beslut är en förutsättning för att regionens nämnder ska kunna 
sammanträda på distans, föreslås regionala utvecklingsnämnden besluta att förlänga 
denna möjlighet till och med den 31 december 2021, förutsatt att erforderliga beslut fattas 
av regionfullmäktige som tillåter detta. 
 
Följande kriterier ska gälla för deltagande i sammanträden på distans inom den regionala 
utvecklingsnämnden och dess utskott: 
- Möjlighet att delta i sammanträde på distans ska beslutas av ordföranden och 

meddelas genom kallelse till sammanträdet 
- Ledamöter och ersättare får delta i sammanträden på distans, om det finns särskilda 

skäl och om det sker genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att 
samtliga sammanträdesdeltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.  

- Ledamoten/ersättaren ansvarar för att den lokal samt eventuellt tekniskt stöd på den 
plats där man vill ansluta till sammanträdet på distans säkerställts, för att möta de krav 
som ställs om deltagande på lika villkor, se punkt 2 ovan. För de ledamöter/ersättare 
som saknar denna möjlighet, erbjuds möjlighet att delta vid sammanträdet i lokaler 
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som tillhandahålls genom staben för regional utveckling. Uppgift om sådan lokal 
meddelas i kallelsen. 

- Lokalen ska vara utformad så att inga obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Bildvisningen ska kunna visa att inga 
obehöriga finns i rummet. 

- Vid tekniska problem i form av tillfälliga avbrott ska mötet ajourneras i max 10 minuter 
för att åtgärda problemet. Om detta inte lyckas inom angiven tid ska ersättare träda in 
i ledamotens ställe. Ordinarie ledamot har därmed inte rätt att återinträda i ett senare 
skede av sammanträdet, i enlighet med vad som anges i kommunallagen.  

- Måste ledamoten avvika från mötet under någon del av tiden – exempelvis vid jäv i 
någon fråga – så ska detta meddelas senast i samband med mötets öppnande innan 
dagordningen har fastställs. Om ersättare behöver kallas in, är det bra om ledamoten 
anmäler detta i så god tid som möjligt.  

- Skriftliga yrkanden samt reservationer skickas via mejl till ordförande, justerare samt 
nämndsekreterare 

- Chatt eller motsvarande funktion används endast till att begära ordet, kommunikation 
i chatt eller motsvarande funktion sparas ej. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
_________ 
Beslutsexpediering 
Regionala utvecklingsnämnden och dess utskott 
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§ 91. 
Ärenden från kollektivtrafikutskottet och kulturutskottet 
Dnr: RUN 31-2021 
 
Arbetsutskottets 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. Trafikbokslut 2020 
 
Ärenden går från kulturutskottet till regionala utvecklingsnämnden: 
1. Revidering av reglemente och stadgar för Västerbottens kulturstipendium 
2. Fastställande av synpunkter gällande planeringsförutsättningar till regionala 

utvecklingsnämnden – observera att detta inarbetas i sammanhållet förslag 
Återkopplingsrapport 
 

_________ 
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§ 92. 
Information om ägarstyrning inom Region Västerbotten 
Dnr: RUN 164-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen. 
 
Ärendebeskrivning  
Region Västerbotten är aktieägare i ett flertal bolag som bedriver verksamhet som 
överlämnats från Regionen till bolaget. Aktiebolagsformen utgör ett alternativ till att 
bedriva verksamheten i egen regi, och motiveras oftast med att aktiebolagsformen ökar 
effektivitet och resursutnyttjande. Den politiska kontrollen och den demokratiska insynen 
riskerar dock att minska. Regionen behöver därför utöva ett s.k. aktivt ägarskap för att 
uppnå fördelarna och samtidigt minimera nackdelarna.  
 
Regionstyrelsens ambitionsnivå är att Regionen ska utöva ett, i såväl formell som informell 
mening, aktivt ägarskap med helhetssyn. Huvuddragen i det är  
att bestämma formella styrande dokument och instruktioner som ger bolagsledningen stöd 
(utan att hämma dess självständighet!) 
att föra dialog med bolagen och ”finnas tillgänglig”  
att utse styrelseledamöter 
att följa upp bolagens verksamheter och använda informationen till ”mer nytta” (som blir 
till nya styrande dokument osv.)  
 
Det ställer höga krav på samordning inom och mellan förvaltningarna. Ägarstyrningen ska 
vidare samordnas med andra aktieägare.  
Regionen har god tillgång till kompetens inom ekonomi, juridik och verksamhetsspecifika 
frågor. En samordnande funktion har tillsatts i juni 2020 och en beredningsgrupp med 
företrädare för RS, inkl. ekonomi, och RUN finns.  
 
För närvarande pågår arbete med processkartläggning och processbeskrivningar. 
Strukturen kring Regionstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen har konkretiserats 
I samverkan med bolagen och de andra ägarna har de fem kulturbolagens bolagsordningar 
och ägardirektiv genomgått en översyn under hösten 2020-vintern 2021. För 
kollektivtrafikbolagen har ett liknande arbete påbörjats.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Bilaga Ägarstyrning info RUN april 2021 
_________ 
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§ 93. 
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 och regionala utvecklingsnämnden från 
regionala utvecklingsdirektören Anna Pettersson om aktuella händelser från verksamheten.  
Bland annat innefattas: 

- Elektrifiering 
- Förstärkningsmedel inom kulturområdet 
- Resandeutvecklingen inom kollektivtrafiken och konsekvenser  
 

_________ 

  

Comfact Signature Referensnummer: 1067873



PROTOKOLL  33 (41) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2021-03-31 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 94. 
Kurser och konferenser 
Dnr: RUN 4-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Här behandlas aktuella kurser och konferenser och det beslutas om deltagande i de fall 
som det behövs.  

 
Demokratidagarna 2021 
Sveriges Kommuner och Regioner bjuder in till Demokratidagarna 2021, mötesplatsen för 
alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog. 
I år genomförs konferensen digitalt över två halvdagar. Utöver program i plenum kan 
deltagare välja att ta del av tolv olika seminarier på teman som demokratiutveckling, 
medborgardialog, politiskt ledarskap, revison m.m. 
Målgruppen är förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner. 
Kostnaden uppgår till 2 500 kronor inklusive dokumentation. 
 
Beslutsunderlag 
Inbjudan Demokratidagarna 2021 
_________ 
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§ 95. 
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  
AB Transitio Anteckningar vid ägarrådsmöte nr 17 2021-02-11  

AC-Net Externservice AB Konstituerande Protokoll signed 20200527 
AC-Net Externservice AB Protokoll signed 20200528 
AC-Net Internservice AB Protokoll signed 20200617 
Almi Protokoll 20200615 
Almi Protokoll 20200625 
Almi Protokoll konstituerande styrelsemöte 200423 
Almi Protokoll Styrelsemöte 200923 
Almi Protokoll Styrelsemöte 201021 
Almi Protokoll Styrelsemöte 201117 
Almi Protokoll styrelsemöte 20210318 
Anteckningar ägarsamråd AC-Net InternExtern 2021-03-12 signed 
Bussgods i Norr AB Protokoll inkl bilagor 10 dec 2020 
Bussgods i Norr AB Protokoll m bilagor 7 april 2020 
Bussgods i Norr AB Protokoll med bilagar 2020-09-18 
Bussgods i Norr AB Protokoll Styrelsemöte 2021-02-04 Bussgods i Norr AB alla underlag 
signerad 
Bussgods i Norr AB Protokoll styrelsemöte m bilagor 2020-06-05 
Primärkommunala beredningens protokoll 2021-03-18 signed 
Protokoll Norrbotniabanan AB styrelsemöte 2020-08-19 - inkl bilagor 
Protokoll Norrbotniabanan AB styrelsemöte 2021-02-24 inkl bilagor 
Protokoll nr 1_21 styrelse_AC-Net_Extern_2021-02-18 
Västerbottensteatern AB Styrelseprotokoll 2020-09-30 
Protokoll styrelse AC-Net Intern 2020-09-21 
Protokoll styrelse AC-Net Extern 2020-06-18 
RS Västernorrland - beslut avs uppsägning av styrande dokument för regional kollektivtrafik 
§ 71 210319 osign 
Protokoll styrelse AC-Net Extern 2020-08-24 

Comfact Signature Referensnummer: 1067873



PROTOKOLL  35 (41) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2021-03-31 

arbetsutskott    

 

   

 

 

Protokoll styrelse AC-Net Extern 2020-10-02 
Protokoll styrelse AC-Net Extern 2020-10-23 extra sammanträde 
Västerbottensteatern AB Styrelseprotokoll 2020-05-27 
Västerbottensteatern AB Styrelseprotokoll 2020-12-09 
Tjänsteskrivelse information ledningssystemsarbetet våren 2021 
Protokoll styrelse AC-Net_Extern_2020-12-11 
Styrelseprotokoll nr 167 Transitio 2021-02-11 
Protokoll styrelse AC-Net Intern 2020-12-10 
Protokoll styrelse AC-Net Intern 2021-02-19 
Protokoll Styrelsemöte AC-Net Internservice AB signed 20200526 
VD-rapport Norrbotniabanan AB nov 2020 inkl analys 
Västerbottensteatern  AB Styrelseprotokoll 2020-02-17 
Västerbottensteatern AB Styrelseprotokoll 2021-02-17 
 
 
Beslutsunderlag 
Postlista 2021-02-24 till och med 2021-03-23 
_________ 
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§ 96. 
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 
"INFÖR-SIKT: Industriella Företag 
i Samverkan för Integration, 
Kompetensförsörjning och 
Tillväxt " gällande förlängd 
projekttid t.o.m. 2021-02-28 
inom beviljad budget, 
projektägare Region 
Västerbotten, Regional 
utvecklingsförvaltning, Näringsliv 
och samhällsbyggnad. 
 

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. 

2021-02-24 

Fortsättningsbeslut bifall 500 000 
kr år 3 av 3 RUM projekt Nordiskt 
Berättarcentrum i Skellefteå 
2020 (2018-2020), projektägare 
Västerbottensteatern AB. 
 

Katarina Molin, chef 
enheten för 
företagsstöd och 
projektfinansiering 

5.6.4 Beslut om fortsatt 
finansiering av år 2, 3 etc. 

2021-02-25 

Ändringsbeslut för projektet 
"FiCoS: Fishermen, Seals and 
Cormorants - finding sustainable 
solutions for co-existence" 
gällande förlängd projekttid med 
tre månader t.o.m 2020-12-31 
samt särskilda villkor 
förenklingsalternativet 
klumpsumma i likhet med 
huvudfinansiär EU Botnia-
Atlantica, projektägare 
Österbottens fiskarförbund r.f. 
 

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. 

2021-02-26 
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Ändringsbeslut för projektet 
Inlandets Teknikpark (20203162) 
gällande justering av budget. 
Projektägare är Vilhelmina 
kommun. 
 

Katarina Molin, chef 
enheten för 
företagsstöd och 
projektfinansiering 

5.6.2 Ändring av beslut av 
projektmedel som 
innebär förändring upp 
till 25 %. av totala 
finansiering. 

2021-03-02 

Ändringsbeslut för projektet 
"Framtagande Västerbottens läns 
kulturplan 2020-2023" gällande 
förlängd projekttid t.o.m. 2021-
03-01 till följd av COVID-19 
beviljas. 
 

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. 

2021-03-04 

Ändringsbeslut för projektet 
Västerbottens spannmål - 
utveckling av lokala 
spannmålsprodukter avseende 
förlängning av projektperiod. 
 

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. 

2021-03-05 

Ändringsbeslut till projektet  
Aejlies - utveckling av samiskt 
centrum i Tärnaby avseende 
omfördelning av budget inom 
ramen för beviljad totalbudget. 
 

Katarina Molin, chef 
enheten för 
företagsstöd och 
projektfinansiering 

5.6.2 Ändring av beslut av 
projektmedel som 
innebär förändring upp 
till 25 %. av totala 
finansiering. 

2021-03-05 

Projektbeslut förstudie 
NATUREACH, projektägare Vasa 
Universitet 

Anna Pettersson, 
regional 
utvecklingsdirektör 

5.6.1 Beslut om 
projektmedel för hela 
projektperioden upp till 
500 000 kr. 

2021-03-04 

Bifallsbeslut för projektet "Fast 
förbindelse över Kvarken" för 
projektperioden 210503–221031. 
Projektägare Kvarkenrådet EGTS 
beviljas 324 434 kronor, dock 
högst 15 % av totala godkända 
kostnader på 2 162 900 kronor. 
 

Anna Pettersson, 
regional 
utvecklingsdirektör 

5.6.1 Beslut om 
projektmedel för hela 
projektperioden upp till 
500 000 kr. 

2021-03-15 

Bifallsbeslut för projektet "Nordic 
Battery Belt" för projektperioden 
210503–221031. Projektägare 
Kvarkenrådet EGTS beviljas 402 
400 kronor, dock högst 13,33 % 
av totala godkända kostnader på 
3 018 000 kronor. 
 

Anna Pettersson, 
regional 
utvecklingsdirektör 

5.6.1 Beslut om 
projektmedel för hela 
projektperioden upp till 
500 000 kr. 

2021-03-15 

_________ 
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Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2021-03-31 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 97. 
Extraärende: Trafikverket. Remiss avseende riksintressen för 
kommunikationer 
Dnr: RUN 52-2021 
 
Beslut 
Arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att förbereda information om Trafikverkets 
remiss om riksintressen för kommunikationer inför regionala utvecklingsnämndens 
sammanträde den 15 april.   
 
Ärendebeskrivning 
Åsa Ågren Wikström (M) har vid dagens sammanträde anmält ett extraärende: Trafikverket 
och riksintressen för vägar.  
 
Jonas Lundström, chef för näringsliv och samhällsbyggnad/kollektivtrafikmyndighetschef, 
informerar arbetsutskottet om att Trafikverket har tillställt denna remiss till länsstyrelserna 
utifrån länsstyrelsens myndighetsansvar att bevaka riksintressen. Regionen kan i sin tur 
överlämna synpunkter till länsstyrelsen.  
 
Vid sammanträdet föreslås att information lämnas till regionala utvecklingsnämnden vid 
kommande nämndsammanträde.  
 
Arbetsutskottet är enigt om att uppdra till förvaltningen att förbereda information om 
Trafikverkets remiss om riksintressen för kommunikationer inför regionala 
utvecklingsnämndens sammanträde den 15 april.  
 
_________ 
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Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2021-03-31 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 98. 
Information om utfallet av 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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arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 99. 
SEKRETESSÄRENDE: Regionalt investeringsstöd Lappland Holding AB 
Dnr: RUN 163-2021  
 
Arbetsutskottets beslut 
Region Västerbotten beviljar Lappland Holding AB regionalt investeringsstöd med 
4 000 000 kronor motsvarande 20% av godkända kostnader. Vid ett bifall beviljas samtidigt 
ett stöd till aktiva åtgärder mot diskriminering på 15 000 kr. 

 
Ärendebeskrivning 
Ärendet omfattas av sekretess enligt offentlighets och sekretesslagen kap 30, 27 § 
eftersom ärendet behandlar uppgifter om en enskilds affärs- driftförhållanden, där det kan 
antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. 

 
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
Tillsyn och stödverksamhet av andra än statliga myndigheter 
27 §   Sekretess gäller i verksamhet som bedrivs av någon annan än en statlig myndighet 
och som består i tillsyn eller stödverksamhet med avseende på näringslivet 
   1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller 
forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs, och 
   2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i 1 för den 
som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för 
sådan tillsyns- eller stödverksamhet som avses i denna paragraf. 
Sekretess enligt första stycket 1 gäller inte för uppgift i tillsynsverksamhet som bedrivs av 
den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör 
människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har 
sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut. 
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
PM 
Ritning 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin, chef företag- och projektfinansiering 
Linda Wiberg, strateg företagsstöd 
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§ 100. 
SEKRETESSÄRENDE: Regionalt investeringsstöd JM Indutech AB 
Dnr: RUN 170-2021 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beviljar JM Indutech AB ett regionalt investeringsstöd på 3 647 000 kr, 35% 
av totala investeringskostnaden. Vid ett bifall beviljas samtidigt ett stöd till aktiva åtgärder 
mot diskriminering på 15 000 kr. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet omfattas av sekretess enligt offentlighets och sekretesslagen kap 30, 27 § 
eftersom ärendet behandlar uppgifter om en enskilds affärs- driftförhållanden, där det kan 
antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. 

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