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§ 219 
Fastställande av ärendelistan 

 
Beslut  
Regionala utvecklingsnämnden fastställer upprättad ärendelista med följande tillägg: 
 
Punkten övriga frågor läggs till efter bolagsdialogerna. Hur finansierar regionen 
företagsgalor såsom tex Alvargalan? 
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden har att fastställa ärendelistan. 
 
Carina Sundbom (C) anmäler frågan om hur regionen finansierar företagsgalor såsom tex 
Alvargalan?  
_________ 
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§ 220 
Bolagsdialog med Länstrafiken i Västerbotten AB 
Dnr: RUN 658-2019 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog.   
 
Ärendebeskrivning 
Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad 
uppsiktplikt. I och med den nya organisationen för Region Västerbotten kommer den 
regionala utvecklingsnämnden att hålla i bolagsdialogerna 2019, för de bolag som tidigare 
har ägts av Regionförbundet i Västerbottens län. 
 
Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med 
uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande 
uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att 
säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns 
system och rutiner och att de fungerar på avsett vis. 
 
Som ett led i uppsiktsplikten kallas huvudparten av Region Västerbottens hel- och delägda 
bolag till den regionala utvecklingsnämndens sammanträden under hösten 2019 för dialog. 
Bolagsdialogerna genomförs vid detta sammanträde samt vid regionala 
utvecklingsnämndens sammanträde den 2 oktober.  
 
Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar uppfyllelse av uppdrag och mål, visioner 
och utmaningar, väsentliga risker och frågor av större vikt.  
 
Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen.  Följande skriftliga 
dokumentation begäras in: 
- Årsredovisning 
- Verksamhetsplan inklusive finansiella mål 
- Internkontrollplan för innevarande år 
- Internkontrollplan för kommande år  
- Rapport internkontrolluppföljning föregående år 
- Intyg/protokoll som visar på att bolagets styrelse prövat och intygar att den 

verksamhet som bedrivits inom bolaget, har bedrivits i enlighet med fastställt 
kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna 

- Om förändring skett i bolagsuppgifter- utdrag från Bolagsverket 

Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
Harriet Söder, VD Länstrafiken i Västerbotten AB visar en presentation och informerar om 
bolagets verksamhet. Niclas Strandberg, VD Bussgods i Norr AB informerar kring 
omorganiseringen av bussgodsverksamheten. Bussgods i Norr AB ägs idag av Länstrafiken i 
Västerbotten AB. Planerna att bedriva bussgodsverksamhet gemensamt med Norrbotten 
har tagits fart och varit i fokus under 2019. En gemensam snabbutredning mellan 
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Västerbotten och Norrbotten har genomförts och ett arbete pågår med att lösa frågan 
gemensamt.  
  
Beslutsunderlag  
Presentation  
Kallelse till budgetdialog 2019 
Samlingsdokument Länstrafiken i Västerbotten AB 
_________ 
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§ 221 
Bolagsdialog med AC-Net Internservice AB och AC-Net Externservice AB  
Dnr: RUN 659-2019 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog.   
 
Ärendebeskrivning 
Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad 
uppsiktplikt.  I och med den nya organisationen för Region Västerbotten kommer den 
regionala utvecklingsnämnden att hålla i bolagsdialogerna 2019, för de bolag som tidigare 
har ägts av Regionförbundet i Västerbottens län. 
 
Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med 
uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande 
uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att 
säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns 
system och rutiner och att de fungerar på avsett vis. 
 
Som ett led i uppsiktsplikten kallas huvudparten av Region Västerbottens hel- och delägda 
bolag till den regionala utvecklingsnämndens sammanträden under hösten 2019 för dialog. 
Bolagsdialogerna genomförs vid detta sammanträde samt vid regionala 
utvecklingsnämndens sammanträde den 2 oktober.  
 
Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar uppfyllelse av uppdrag och mål, visioner 
och utmaningar, väsentliga risker och frågor av större vikt. Skriftlig dokumentation har 
begärts in som underlag för dialogen.  Följande skriftliga dokumentation begäras in: 
- Årsredovisning 
- Verksamhetsplan inklusive finansiella mål 
- Internkontrollplan för innevarande år 
- Internkontrollplan för kommande år  
- Rapport internkontrolluppföljning föregående år 
- Intyg/protokoll som visar på att bolagets styrelse prövat och intygar att den 

verksamhet som bedrivits inom bolaget, har bedrivits i enlighet med fastställt 
kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna 

- Om förändring skett i bolagsuppgifter- utdrag från Bolagsverket 

Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
Magnus Wiberg, VD för AC-Net bolagen visar en presentation och informerar om bolagens 
verksamhet.  
 
Beslutsunderlag  
Presentation 
Samlingsdokument AC-Net Internservice och Externservice AB 
_________ 
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§ 222 
Bolagsdialog med Norrbotniabanan AB 
Dnr: RUN 660-2019 
 
Beslut  
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog.   
 
Ärendebeskrivning 
Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad 
uppsiktplikt.  I och med den nya organisationen för Region Västerbotten kommer den 
regionala utvecklingsnämnden att hålla i bolagsdialogerna 2019, för de bolag som tidigare 
har ägts av Regionförbundet i Västerbottens län. 
 
Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med 
uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande 
uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att 
säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns 
system och rutiner och att de fungerar på avsett vis. 
 
Som ett led i uppsiktsplikten kallas huvudparten av Region Västerbottens hel- och delägda 
bolag till den regionala utvecklingsnämndens sammanträden under hösten 2019 för dialog. 
Bolagsdialogerna genomförs vid detta sammanträde samt vid regionala 
utvecklingsnämndens sammanträde den 2 oktober.  
 
Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar uppfyllelse av uppdrag och mål, visioner 
och utmaningar, väsentliga risker och frågor av större vikt. Skriftlig dokumentation har 
begärts in som underlag för dialogen.  Följande skriftliga dokumentation begäras in: 
- Årsredovisning 
- Verksamhetsplan inklusive finansiella mål 
- Internkontrollplan för innevarande år 
- Internkontrollplan för kommande år  
- Rapport internkontrolluppföljning föregående år 
- Intyg/protokoll som visar på att bolagets styrelse prövat och intygar att den 

verksamhet som bedrivits inom bolaget, har bedrivits i enlighet med fastställt 
kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna 

- Om förändring skett i bolagsuppgifter- utdrag från Bolagsverket 
 

Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
Gusten Granberg, VD Norrbotniabanan AB visar en presentation och informerar om 
bolagets verksamhet.  

Beslutsunderlag  
Presentation 
Samlingsdokument Norrbotniabanan AB 
_________ 
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§ 223 

Bolagsdialog med ALMI Företagspartner Nord AB 
Dnr: RUN 661-2019 
 
Beslut  
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog.   
 
Ärendebeskrivning 
Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad 
uppsiktplikt.  I och med den nya organisationen för Region Västerbotten kommer den 
regionala utvecklingsnämnden att hålla i bolagsdialogerna 2019, för de bolag som tidigare 
har ägts av Regionförbundet i Västerbottens län. 
 
Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med 
uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande 
uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att 
säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns 
system och rutiner och att de fungerar på avsett vis. 
 
Som ett led i uppsiktsplikten kallas huvudparten av Region Västerbottens hel- och delägda 
bolag till den regionala utvecklingsnämndens sammanträden under hösten 2019 för dialog. 
Bolagsdialogerna genomförs vid detta sammanträde samt vid regionala 
utvecklingsnämndens sammanträde den 2 oktober.  
 
Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar uppfyllelse av uppdrag och mål, visioner 
och utmaningar, väsentliga risker och frågor av större vikt. Skriftlig dokumentation har 
begärts in som underlag för dialogen.  Följande skriftliga dokumentation begäras in: 
- Årsredovisning 
- Verksamhetsplan inklusive finansiella mål 
- Internkontrollplan för innevarande år 
- Internkontrollplan för kommande år  
- Rapport internkontrolluppföljning föregående år 
- Intyg/protokoll som visar på att bolagets styrelse prövat och intygar att den 

verksamhet som bedrivits inom bolaget, har bedrivits i enlighet med fastställt 
kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna 

- Om förändring skett i bolagsuppgifter- utdrag från Bolagsverket 
 

Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
Niklas Jonsson, VD ALMI Företagspartner i Nord AB visar en presentation och informerar 
om bolagets verksamhet.  

Beslutsunderlag  
Presentation 
Samlingsdokument ALMI Företagspartner Nord AB 
_________  
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§ 224 
Övriga frågor 
Dnr: RUN 683-2019 

 
Beslut  
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och anser frågan besvarad.    
 
Ärendebeskrivning  
Carina Sundbom (C) anmäler frågan om hur regionen finansierar företagsgalor såsom tex 
Alvargalan?  
 
Tomas Hartman, chef externa relationer och strategisk platsutveckling, informerar att 
regionen går in med finansiering, inte ett bidrag som kan sökas, utan pengar till galor som 
är en del av ett nätverk av opinionsbildare. Det handlar om mellan 100 000 kr-150 000 kr. 
Fördelningen sker mest i Alvargalan erhåller mest finansiering. Även Umeågalan och 
Lyckseles guldkalas finansieras.   
_________  
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§ 225 
Projektbeslut: Fiskeområde Vindelälven 
Dnr: RUN 636-2019 
 
Beslut  
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Fiskeområde Vindelälven 1 916 159 kr, dock högst 
49,99 % av godkända kostnader uppgående till 3 833 085 kr för projektet Fiskeområde 
Vindelälven för projektperioden 2019-08-01 - 2023-11-15 under förutsättning att all övrig 
medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Projektet Fiskeområde Vindelälven har tidigare beviljats stöd från Länsstyrelsen i 
Västerbotten.  Den totala projekttiden är 2015-07-01 – 2023-11-15. Beslut om stöd har 
förnyats i kortare perioder.  Länsstyrelsen har totalt beviljat projektet 1 443 841 kr för 
perioden 2015-07-01 – 2019-08-01, vilket motsvarar 49,9 % av totala kostnader. 
 
Vid Regionbildning, vid årsskiftet 2019, lämnade Länsstyrelsen över projektet till Region 
Västerbotten med avsikt att projektet beviljas stöd för den planerade projektperioden. 
 
Projektet avser att utveckla fiskenäringen i Vindelälven samt Umeälvens nedre del. 
Fiskeområde Vindelälven kommer att stödja lokala insatser enligt ”lokalt ledd utveckling 
genom Leader” – metoden.  
 
Den verksamhet som stöds genom projektet skall bidra till att skapa förutsättningar för att 
förbättra fisket så att det kan ge ett ekonomiskt utbyte både för yrkesfiske och de 
fisketuristiska företagen. Målet är att skapa ökad konkurrenskraft hos små och medelstora 
företag, att skydda miljön samt främja en hållbar användning av resurser samt att främja 
sysselsättning.  
 
Fiskeområde Vindelälven medfinansieras av Jordbruksverkets Havs- och fiskeprogrammet. 
Leader Vindelälven 2015–2023 är ett program som finansieras av Havs- och 
fiskeprogrammet. Programmet ska genom olika insatser arbeta för att förverkliga visionen 
"Mer fisk och bättre fiskeförvaltning i Vindelälven - till nytta och nöje för ortsbor och 
besökare". 
 
Beslutsunderlag 
PM 
Arbetsutskottets protokoll 2019-11-22, § 198 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Riikka Engman 
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§ 226  
Projektbeslut: iCHAR 
Dnr: RUN 637-2019 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden avslår Luleå tekniska universitet ansökan gällande iCHAR, 
Interactive Cultural Heritage in the Arctic. Projektet ligger i linje med den regionala 
utvecklingsstrategins prioriterade områden, men projektet har en svag näringslivskoppling 
samt saknar förankring hos målgruppen i länet. Då tillgången till medel är begränsad görs 
avslag i konkurrens med andra projekt. 
 
Ärendebeskrivning 
Projektet iCHAR syftar till att tillgängliggöra arktiskt kulturarv genom att använda nya 
interaktiva och innovativa tekniska lösningar baserad på virtuell och förstärkt verklighet, 
samt berättelser. Projektet skapar virtuella verktyg som stödjer samarbete mellan 
människor utan att vara rumsligt bunden.  
 
Medan museer i Västerbotten har arbetat för att bevara historiska artefakter och hållit 
historiska traditioner vid liv, har det befintliga innehållet ännu inte överförts till 
användarvänliga digitala format, inte heller anpassade till nya interaktiva plattformar som 
kan användas även utanför museets väggar bland större publik och aktörer. ICHAR-
projektet kommer att ändra på detta och främja moderna sätt att använda kulturarv som 
kan anpassas till både museer och företag. Genom användarvänlig teknik kan museerna nå 
fler målgrupper, inte minst ur aspekterna kön, etnicitet och ålder. Projektet är ett 
samarbete mellan Sverige och Finland. Projektet söker stöd från europeiska regionala 
utvecklingsfonden Interreg NORD. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Regionala utvecklingsnämnden avslår Luleå tekniska universitet ansökan gällande iCHAR, 
Interactive Cultural Heritage in the Arctic. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Carina Sundbom (C) yrkar bifall till projektet. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att regionala utvecklingsnämnden 
bifaller arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
Arbetsutskottets protokoll 2019-11-22, § 199 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin 
Rikka Engman 
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§ 227  
Projektbeslut: PACE AC 2020 
Dnr: RUN 638-2019 
 
Beslut  
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Umeå Universitet 1 500 000 kr, dock högst 49,99 % 
av godkända kostnader uppgående till 3 000 307 kr för projektet PACE-AC 2020 för 
projektperioden 2020-01-01 - 2020-12-31 under förutsättning att all övrig medfinansiering 
beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
ProcessIT 2015+ är ett av Vinnova vinnväxtfinansierat projekt som löper mellan åren 2015-
2020. Det är en fortsättning på ett tidigare tioårigt vinnväxtprojekt. Aktuell projektansökan 
PACE AC 2020 avser det sista året för denna 10 + 6 åriga projektverksamhetsperiod där 
Länsstyrelsen Västerbotten tidigare medfinansierat utifrån 1:1 anslaget. Efter 
regionbildning 2019-01-01 är finansiering hänvisad till Region Västerbotten varav 
medfinansiering för den del som löper under 2019 i dagsläget hanteras av Region 
Västerbotten. Aktuell ansökan, PACE AC 2020, avser således enbart projektperiod för 
januari till december 2020. Aktuell ansökan härleder således till en övergripande 
projektbeskrivning benämnd PACE AC med löptid 2015-2020. Norrbotten har i sin tur 
separat regional medfinansiering för Vinnväxtprojektet ProcessIT 2015+, ett systerprojekt 
benämnt PACE BD, för samma tidsperiod.  
 
Projektet syftar till att stärka regional verkstadsindustris förutsättningar att klara sin 
digitala transformation, inklusive de sätt som alltmer krävs för att nå ut på större 
marknader. Dvs regionens förutsättningar att bli del av framväxande industriella 
branschekosystem, och därigenom ta del av en stark tillväxt baserat på starka teknologier 
och strategier. Huvudaktiviteter är en pilot runt vindkraftsprojekt, workshops inom Industri 
4.0 samt förstudier för att bli del av EU:s nätverk av digitala innovationshubbar (EDIH). 
Detta avser man åstadkomma genom att knyta fler aktörer till regionens 
samverkansplattformar, bl.a ProcessIT Innovations. Genom att utveckla och genomföra 
aktiviteter inom dessa vill projektet bidra till stärkt företagsutveckling och hållbar tillväxt 
genom fler internationellt konkurrenskraftiga lösningar, högre regional innovations- och 
förädlingsgrad, samt en mer jämlik mångfaldsbaserad arbetsregion för industriell 
utveckling och förnyelse. Avser Västerbottens regionala medfinansiering till Vinnovas 
Vinnväxtprojekt ProcessIT 2015+.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
Arbetsutskottets protokoll 2019-11-22, § 200 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Irina Bergsten   
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§ 228 
Projektbeslut: Teknikstöd via RISE SMF-kontor i Västerbotten och 
Norrbotten  
Dnr: RUN 639-2019 
 
Beslut  
Regionala utvecklingsnämnden beviljar LTU Business AB 200 000 kr, dock högst 25,00 % av 
godkända kostnader uppgående till 800 000 kr för projektet Teknikstöd via RISE SMF-
kontor i Västerbotten och Norrbotten för projektperioden 2020-01-01 - 2020-06-30 under 
förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Teknikstöd via RISE SMF-kontor i Västerbotten och Norrbotten är ett fortsättningsprojekt 
på projektet Etablera ett RISE SMF-kontor i Norrbotten/Västerbotten och planeras ta vid då 
detta avslutas 2019-12-31. 
 
RISE målsättning är att med sina testbäddar och tekniska experter vara en naturlig 
innovationspartner för små- och medelstora företag (SMF) för att hantera tekniska 
problemställningar, vilka annars kan hämma företagens utveckling, och därigenom öka 
företagens möjligheter att anamma och exploatera ny teknik för att öka sin 
konkurrenskraft, utvecklingstakt och tillväxt. Det kan vara svårt för företag att veta vilka 
resurser som finns att tillgå, samt hur dessa kan utnyttjas, vilket utifrån föregående projekt 
har visat sig vara tydligt för företag som ligger utanför länens större städer. Projektet avser 
att klustra företagen antingen i nya kluster eller genom att nyttja befintliga kluster för att 
effektivt utveckla dem inom respektive bransch.  
 
Projektets syfte är att höja konkurrenskraften hos produktägande och/eller teknikinriktade 
SMF i Västerbotten och Norrbotten genom att tillgängliggöra hela RISE portfölj av tekniskt 
kunnande och testbäddar samt genom att lotsa företagen till relevanta kluster eller 
institutioner vid universiteten i regionen. 
 
Baserat på projektresultat och erfarenheter från det föregående projektet avser Teknikstöd 
via RISE SMF-kontor i Västerbotten och Norrbotten att fokusera på a) företag med egna 
produkter och/eller högt teknikinnehåll, b) att utveckla SMF-noden till att bli en 
teknikmässigt central del av innovationssystemet i regionerna, c) att lotsa företag till nya 
eller befintliga kluster, och med detta som bas arbeta med Smart specialisering, samt d) att 
utreda hur denna tjänst mot små- och medelstora företag kan göras beständig i 
Västerbotten och Norrbotten efter avslutat projekt. 
 
Ändring har skett i projektansökan 2019-11-18 efter samråd med Region Norrbotten och 
projektägaren. Ansökan avser nu ett överbryggningsprojekt från 2020-01-01 till 2020-06-30 
med syfte att söka ERUF-medel nästa ansökningsomgång för resterande projekttid. 
Budgeten anpassas för detta och beslut fattas nu för en budget avseende 200 000 kr 
medfinansiering från Region Västerbotten, 200 000 kr från Region Norrbotten och 400 000 
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kr från RISE. Stödandelen är därmed oförändrad på 25 %. Projektaktiviteterna följer 
planeringen i ursprunglig ansökan. 
 
Beslutsunderlag 
PM 
Arbetsutskottets protokoll 2019-11-22, § 201 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Lennart Niemelä  
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§ 229 
Projektbeslut: North Sweden European Office 2020 
Dnr: RUN 640-2019 
 
Beslut  
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten 900 000 kr, dock högst 9,09 % 
av godkända kostnader uppgående till 9 900 000 kr för projektet North Sweden European 
Office 2020 för projektperioden 2020-01-01 - 2020-12-31 under förutsättning att all övrig 
medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Särskilda uttalanden  
Ylva Hedqvist Hedlund (V) ställer sig tveksam till beslutet. 
 
Ärendebeskrivning 
Avser projektansökan North Sweden European Office 2020 som är Norrbotten, 
Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrlands gemensamma organisation. 
Koalition av North Sweden och Mid Sweden har under hösten 2019 påbörjats, men avser 
start med formellt datum 2020-01-01.  
 
Enligt protokoll från 2016-02-24 godkänner Förbundsstyrelsen samarbetsavtal med North 
Sweden Office för perioden 2017-01-01 – 2023-12-31. Finansiering sker genom att 
Regionförbundet Västerbottens län bidrar till projektet med totalt 1 700 000 kr per år, 
varav 900 000 kr ska fördelas och betalas av länets kommuner i förhållande till folkmängd 
och resterande del finansieras med egna regionala projektmedel. Uppräkning sker från och 
med 2018 enligt löneindex som hämtas från regeringens årliga vårbudgetproposition. Nu 
inkommen ansökan North Sweden European Office 2020 avser för år 2020 enbart och med 
finansiering istället utifrån 1:1 medel. Se budget i ansökan för tydlighet.  
 
North Swedens uppdrag är att strategiskt ta del av och påverka viktiga policyområden i EU 
av betydelse för ekonomisk och hållbar tillväxt i hela norra Sverige. Genom North Sweden 
ska norra Sveriges aktörer vara informerade om EU, dess politik och processer samt de 
samverkansmöjligheter och plattformar inklusive finansiering till stöd för regional 
utveckling som är av intresse. North Sweden ska enligt utsago vara en öppen och tillgänglig 
organisation som bevakar, informerar, påverkar och ger rådgivning i frågor som har 
betydelse för regionen utifrån huvudmännens prioriteringar och bidrar till att uppmuntra 
regionens aktörer att aktivt delta i EU-samarbetet och ta del av EU:s 
finansieringsmöjligheter för att utveckla den egna verksamheten och den egna regionen 
samt hela norra Sverige.  
 
Arbetet sker utifrån de regionala strategier och prioriteringar som kopplar till EU:s agenda 
och stödmekanismer i enlighet med den samlade politikens bedömningar för de fyra 
regionerna genom North Swedens ägarråd, styrelse och nätverket för Europaforum Norra 
Sverige. Finansiering söks ej från förvaltande myndighet. Övriga medfinansiärer finns 
angivna i budget.  
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Arbetsutskottets behandling av ärendet  
Protokollsanteckning: Ylva Hedqvist Hedlund (V) ställer sig tveksam till beslutet. 

 
Beslutsunderlag 
PM 
Arbetsutskottets protokoll 2019-11-22, § 202 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin 
Mikael Johansson 
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§ 230 
Projektbeslut: Ung Företagsamhet Västerbotten Grundskola 

Dnr: RUN 641-2019 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Ung Företagsamhet i Västerbotten 750 000 kr, dock 
högst 50,00 % av godkända kostnader uppgående till 1 500 000 kr för projektet Ung 
Företagsamhet Västerbotten Grundskola för projektperioden 2020-01-13 - 2022-12-31 
under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Ung Företagsamhet (UF) vill kartlägga hur kommunerna i Västerbotten arbetar med 
entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan och vill därigenom skapa förståelse 
för existerande behov samt utarbeta samarbetsplaner med varje kommun för att stärka 
kommunernas kapacitet till entreprenöriellt lärande för alla barn och ungdomar i 
Västerbotten.  
 
Projektets primära fokus ligger dels på grundskolan då UF inte tidigare arbetat proaktivt 
med denna nivå i Västerbotten, och dels särskilt mot länets inlandskommuner. UF har 
sedan tidigare kontor i Umeå och Skellefteå och en verksamhet som fungerar bra där. 
 
UF Västerbotten har gjort insatser i grundskolan tidigare. Fokus för dessa insatser har dock 
varit arrangemang av temadagar där UF upplever att skolorna tycker sig ha arbetat med 
entreprenörskap genom att endast ge eleverna denna enda temadag under 9 år, men för 
att få effekt och projektion vill de arbeta med att stötta pedagogerna att arbeta 
entreprenöriellt genom alla årskurser. Forskning visar att lärarna är viktigaste delen för en 
god entreprenöriell utbildning. UF är experter på området och vill i projektet utbilda fler 
lärare så att fler elever får ta del av detta i tidiga år. Det ligger i organisationens mål att 
arbeta i hela regionen, men att kunna göra det med kvalité på grundskolan, med sina 170 
grundskolor, kräver resurser de inte har i nuläget. UF:s nationella målbild fokuserar mest 
på att nå ett högt elevantal, vilket inte främjar närvaro i inlandet.  
 
Projektets största utmaning är att verka för att alla elever ska få samma förutsättningar 
oavsett geografin i länet. UF Västerbotten har genom Sparbankstiftelsen fått ett stöd på 
300 000 kr där 150 000 kr går till UF företagande på gymnasiet och 150 000 kr som ett 
pilotprojekt för grundskolan där UF i två inlandskommuner (Sorsele och Vindeln) knutit 
kontakter mellan näringsliv och skola, vilket är en positiv indikation på att föreliggande 
projekt kan bli framgångsrikt.  
 
UF vill skapa en samarbetsplan med varje kommun för att skapa tydlighet i vilket stöd de 
har behov av från UF för att utveckla arbetet. Samarbetsplanen kommer att vara del av ett 
större partnerskap mellan UF och kommunen. UF har idag 5-åriga avtal med 12 av 15 
kommuner i Västerbotten och är angelägna att ytterligare stärka sin relation med dessa. 
Nuvarande avtal löper ut 2021 och med insatserna i projektet tror de att samarbetet 
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mellan UF, kommunerna och skolorna kan fördjupas och förhoppningsvis prioriteras genom 
de positiva effekter som följer när skolan följer entreprenöriella modeller. 
 
Beslutsunderlag 
PM 
Arbetsutskottets protokoll 2019-11-22, § 203 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin 
Mats Svensson  
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§ 231 
Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2020 
Dnr: RUN 642-2019 
 
Beslut  
Regionala utvecklingsnämnden fastställer verksamhetsplan 2020 för regionala 
utvecklingsnämnden. 
 
Särskilda uttalanden  
Anna-Karin Nilsson (M), Andreas Löwenhöök (M), Carina Sundbom (C), Nicke Grahn (L) och  
Roland Sjögren (KD) har inkommit med en protokollsanteckning: 
”Alliansenpartierna Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna vill se 
en tidigare och tydligare politisk diskussion och process kring regionala 
utvecklingsnämndens verksamhetsplan inför de kommande verksamhetsåren. Vi vänder 
oss emot att nämnden inte har getts möjlighet att arbeta fram målsättningarna, inför 
verksamhetsåret 2020, i ett tidigare skede än vid beslutsammanträdet. Vi ser flera brister i 
det framtagna förslaget. 
 
I avsnittet om regionens politiska styrning och mål saknas en tydlig beskrivning och 
inriktning för vad som avses med ekonomisk hållbarhet. Detta bör förtydligas och 
utvecklas. 
 
För Alliansen är västerbottningarnas trygghet en viktig fråga. Därför är det bekymmersamt 
att målområdet ”Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett 
rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv” helt saknar ett delmål som rör västerbottningarnas 
trygghet. Vi menar att regionala utvecklingsnämnden på flera sätt kan bidra till ett tryggare 
Västerbotten. En delmålsättning för trygghet bör tas fram till framtida verksamhetsplaner. 
En viktig del av ett växande näringsliv i Västerbotten är besöksnäringen. Besöksnäringen 
består framförallt av små- och medelstora företag och det är inom små- och medelstora 
företag som de flesta jobben växer fram. Därför är det högst olycklig att 
verksamhetsplanen inte har ett delmål som lyfter fram hur regionala utvecklingsnämnden 
ska arbeta för att stödja och utveckla besöksnäringen och exportmogna destinationer. 
Detta är en brist som måste åtgärdas till framtida verksamhetsplaner. 
 
Därtill bör konkretiseringsgraden i många av delmålen öka för att nämndens prioriteringar 
ska tydliggöras. 
 
Förvaltningen bör tidigt under verksamhetsåret återkomma med indikatorer och aktiviteter 
som beskriver hur delmålen ska uppnås.” 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsplanen utgör en del av Region Västerbottens politiska styrning. 
Verksamhetsplanen beskriver regionala utvecklingsnämndens konkretisering genom delmål 
av de regionfullmäktige beslutade och till nämnden riktade regionmål för 2020. Regionala 
utvecklingsnämnden berörs av samtliga av de tolv regionmål och för dessa har 30 delmål 
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tagits fram med tillhörande indikatorer. Utvecklingen kommer att följas upp och 
rapporteras i samband med delårs- och årsredovisning. 

Verksamhetsplanen beskriver de ekonomiska förutsättningarna och budget för 2020.  
 
Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan ligger till grund för förvaltningens 
verksamhetsplanering. Respektive enhet och stab bryter nu ner verksamhetsplanen 
till aktiviteter och mål. Uppföljning sker till nämnden vid delårsrapporter och 
årsredovisningen, dvs 3 gånger per år. 
 
Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
Terese Bergbom, strateg projektutveckling, informerar muntligen på regionala 
utvecklingsnämndens sammanträde om nämndens första verksamhetsplan.  
 
Alliansenpartierna Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna 
inkommer med en protokollsanteckning.  

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan 2020 Regionala utvecklingsnämnden 
Presentation Verksamhetsplan 2020 Regionala utvecklingsnämnden 
Arbetsutskottets protokoll 2019-11-22, § 204 
_________ 
Beslutsexpediering 
Terese Bergbom 
Regionstyrelsen  
Anton Lidström, regionstyrelseförvaltningen 
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§ 232 
Regionala utvecklingsnämndens budget 2020 
Dnr: RUN 230-2019 
 
Beslut  
Regionala utvecklingsnämnden fastställer regionala utvecklingsnämndens budget för år 
2020 med följande revidering enligt Nina Björbys (S) förslag: När stadsbidragen är 
beslutade korrigeras budgeten så att den blir rättvisande.  
 
Ärendebeskrivning 
Den av regionfullmäktige beslutade budgetramen för regionala utvecklingsnämnden år 
2020 uppgår till mkr337 mkr, en ökning med 41,4 mkr jämfört 2019 (295,6 mkr) efter en 
uppräkning på 2% av 2019 års budgetram. I budgetramen för 2020 ingår en 
kostnadssänkning på 0,5 mkr som gjorts i samband med regionens initiativ ”Hållbar 
ekonomi”. Det har även beaktats att medicinska bibliotekets budgetram flyttas till FoU-
staben (1 mkr), liksom att gemensamma kostnader för kollektivtrafiken tillkommer i 
samband med kommande delskatteväxlingen från och med 2020-01-01 (36,7 mkr). I 
budgetramen ingår kollektivtrafikrelaterade kostnader med 174,7 mkr. En ytterligare 
utökning av budgetramen för kollektivtrafiken kommer dock att behövas, det ärendet 
skrivs fram i särskild ordning. Finansieringen via avgifter från kommunerna har uppräknats 
med 1,1%.  
 
Kulturutskottets budgetframställan innefattar en uppräkning på 2,6 mkr varav 1,4 mkr till 
bolagsanslag, 0,2 mkr till Kultur i vården, 0,4 mkr till Film i Västerbotten för 
kompetensutveckling av filmskapare och stöd till regionala filmproduktioner samt 
löneuppräkning 0,6 mkr. Av denna framställan föreslås 2,4 mkr beviljas, med innebörden 
att Film i Västerbotten får 0,2 mkr istället för 0,4 mkr. 
 
En förstärkning av nämndsadministrationen bedöms behövas för att hantera ökad 
arbetsmängd kopplad till den nya politiska organisationen och de nya politiska organen, en 
personalresurs på deltid har därför inkluderats i budget 2020 och bedömningen är att 
behovet föreligger under innevarande mandatperiod. 
 
De politiska arvodena har uppräknats med LPIK (prisindex med kvalitetsjusterade löner för 
landsting), 3 %. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet  
Nina Björby (S) poängterar att när stadsbidragen är beslutade bör budgeten korrigeras så 
att den blir rättvisande.  
 
Inga motförslag föreligger.  
 
Beslutsunderlag 
Presentation Budget 2020, Regionala utvecklingsnämnden  
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Arbetsutskottets protokoll 2019-11-22, § 205 
_________ 
Beslutsexpediering 
Regionstyrelsen 
Lena Nordling 
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§ 233 
Motion nr 17/2019 Stärkt beredskap av Petter Nilsson, Linda Strandberg, 
Thomas Palmblad, Katrin Larsson (SD) 
Dnr: RUN 400-2019 
 
Beslut  
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige att anse motionen besvarad.  
 
Ärendebeskrivning 
Denna motion inkom i maj 2019. Motionen föreslår regionfullmäktige att besluta om att 
regionen utvecklar en samverkansmodell med kommunerna i regionen rörande beredskap 
samt att regionen utvecklar en samverkansmodell med övriga regioner rörande beredskap. 
 
Ett förslag till svar har upprättats och motionen bör därmed anses besvarad.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till motionssvar  
Motionen   
Arbetsutskottets protokoll 2019-11-22, § 206 
_________ 
Beslutsexpediering 
Regionstyrelsen  
Sofia E Gustavsson, regionstyrelseförvaltningen 
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§ 234 
Remissförslag regionalt skogsprogram  
Dnr: RUN 643-2019 
 
Beslut  
Regionala utvecklingsnämnden ställer sig bakom remissförslaget och godkänner att 
remissen skickas ut med Region Västerbotten som en av avsändarna med följande 
revidering enligt Rickard Carstedts (S) förlag:  Skogsmuseet är en viktig aktör i arbetet med 
att utveckla ett mångbruk av skogen i Västerbotten och museet bör också nämnas i texten. 
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Region Västerbotten samarbetar kring processen att ta 
fram en regional skogsstrategi. Nu finns ett förslag till remissversion som regionala 
utvecklingsnämnden har möjlighet att lägga synpunkter på innan det går ut. Med 
handlingarna går också ett arbetsmaterial i form av utkast till handlingsplan. Denna är 
endast för kännedom och är inte föremål för beslut.  
Tidplan 

5 december Beslut i RUN om godkännande av remissversion och eventuella 
justeringar 

december Inarbetningar av justeringar och en mindre ombearbetning av 
dokumentet 

vår 2020 Remisstid och tid för revidering utifrån remissvar 
april/maj Slutversion klar och politisk beslutsprocess påbörjas 
maj/juni Beslut i regionala utvecklingsnämnden 

 
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.  
 
Arbetet påbörjades för ungefär ett år sedan med en startkonferens och organisering av 
arbetet. Under våren och hösten 2019 har arbete skett i fokusgrupper och ett antal 
delrapporter har arbetats fram som ligger som underlag till strategin.  
Delrapporterna och mer information om arbetet med det regionala skogsprogrammet och 
finns att läsa på https://www.skogsprogramvasterbotten.se/ 
 
Arbetet med skogsstrategin är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och 
Region Västerbotten. Länsstyrelsen är huvudman för processen. Länsstyrelsen har mottagit 
statliga medel för att genomföra processen och har anlitat en konsult som processledare 
och skribent. En styrgrupp är tillsatt bestående av Skogsstyrelsens regionchef Staffan Norin, 
regional utvecklingsdirektör Anna Pettersson och landshövding Magdalena Andersson som 
också är ordförande i gruppen. En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från de tre 
organisationerna fungerar som stöd till processledaren.  Avsikten är att de tre 
organisationerna gemensamt ska stå bakom strategin och tillsammans stå som avsändare 
av remissen.  
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Hela processen med styrgrupp, arbetsgrupp, analys i fokusområden, handlingsplan och det 
fortsatta samarbetet för en utvecklad skogsnäring kallas för ett regionalt skogsprogram. 
Den regionala strategin utgör styrdokumentet för processen.  
 
Mer information om arbetet med det regionala skogsprogrammet finns att läsa på 
https://www.skogsprogramvasterbotten.se/ 
 
Ärendets tidigare behandling 
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut eftersom remissförslaget inte har 
inkommit vid tidpunkten för sammanträdet.    
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Rickard Carstedt (S) påpekar att Skogsmuseet är en viktig aktör i arbetet med att utveckla 
ett mångbruk av skogen i Västerbotten och museet bör också nämnas i texten. 
 
Beslutsunderlag 
Remissförslag finns till regionala utvecklingsnämnden 
Arbetsutskottets protokoll 2019-11-22, § 207 
_________ 
Beslutsexpediering 
Länsstyrelsen i Västerbottens län  
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§ 235 
Remiss nr 2 av klimatstrategi för välstånd och livskvalitet i Västerbottens 
län. Förslag till remissvar 
Dnr: RUN 441-2019 
 
Beslut  
Regionala utvecklingsnämnden antar upprättat svar på remiss nr 2 av klimatstrategi för 
välstånd och livskvalitet i Västerbottens län.  

 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Västerbotten har upprättat förslag på regional klimat- och energistrategi. 
Förslaget har remitterats till Region Västerbotten för synpunkter. Länsstyrelsen vill få in 
synpunkter för att få såväl en regional förankring och ett bra underlag till strategin.  
Synpunkter ska lämnas fram till den 2 december men Region Västerbotten anhåller om 
förlängd remisstid till den 6 december. 
 
Remissförslaget är en omarbetad version av Klimat- och energistrategi för Västerbottens 
län, ”Tillsammans för klimatet”. Tidigare version återtogs med anledning av att det i det 
underlaget inte tillräckligt tydligt gjordes åtskillnad mellan inspel och slutsatser. 
Länsstyrelsen har informerat regeringen om att tidplanen blivit förskjuten. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Arbetsutskottet fattade beslut om att anta upprättat remissvar den 16 september, § 165.   
 
Beslutsunderlag 
Förslag till remissvar  
Missiv 
Remissen  
Arbetsutskottets protokoll 2019- 09-16, § 165 
Arbetsutskottets protokoll 2019-11-22, § 208 
_________ 
Beslutsexpediering 
Lena Friborg  
Heidi Thörnberg 
Länsstyrelsen 
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§ 236 
Revidering av regionala utvecklingsnämndens delegeringsordning 
Dnr: RUN 19-2019 
 
Beslut  
Regionala utvecklingsnämnden antar revidering av regionala utvecklingsnämndens 
delegeringsordning. 
 
Ärendebeskrivning 
Delegering innebär att nämnden, med utgångspunkt i reglementet, överför självständig 
beslutanderätt till annan som då får i uppdrag att besluta på nämndens vägnar i vissa 
bestämda ärenden. För delegering måste det finnas en delegeringsordning, där det framgår 
vilka typer av beslut den/de delegerade kan fatta självständigt. 
 

Beslut som fattats med stöd av delegering ska återrapporteras till den som givit 
delegeringen. Denna bär fulla ansvaret för de fattade besluten och kan normalt heller inte 
återkalla eller ändra enskilda beslut fattade på delegering, men väl dra tillbaka 
delegeringen om man är missnöjd med besluten. 

Den kommunalrättsliga regleringen av delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 37 § och 
7 kap. 6 § kommunallagen.  
 
I och med att den nya regionala utvecklingsnämnden har varit igång sedan årsskiftet så har 
förvaltningen uppmärksammat att delegeringsordningen behöver revideras.  
 
Ärendets tidigare behandling 
Arbetsutskottet bifaller ändringar enligt yrkandet från Åsa Ågren Wikström (M) och föreslår 
regionala utvecklingsnämnden att anta revideringar av regionala utvecklingsnämndens 
delegeringsordning. 
 
Åsa Ågren Wikström (M) yrkar att under ärende 1. Delegering till regionala 
utvecklingsnämndens ordförande och vice ordförande texten ”ersättare vid ordförandens 
frånfälle är regionstyrelsens vice ordförande” ändras till ”regionala utvecklingsnämndens 
vice ordförande”.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till revidering av regionala utvecklingsnämndens delegeringsordning 
Regionala utvecklingsnämndens nuvarande delegeringsordning 
Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2019-01-10, § 33 
Arbetsutskottets protokoll 2019-11-22, § 209 
_________ 
Beslutsexpediering 
Regionala utvecklingsförvaltningens chefer 
Regionala utvecklingsförvaltningens stab 
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§ 237 
Anpassade riktlinjer för internkontroll inom regionala utvecklingsnämndens 
ansvarsområde 
Dnr: RUN 644-2019 
 
Beslut  
Regionala utvecklingsnämnden antar anpassade riktlinjer för intern kontroll inom regionala 
utvecklingsnämndens ansvarsområde.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen har nämnderna att var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 
samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Ansvaret 
innebär att se till att den interna kontrollen är tillräcklig, och att verksamheten bedrivs på 
ett i övrigt tillfredsställande sätt.  
 
Regionfullmäktige har den 19 juni 2019 fastställt reglemente för intern kontroll i Region 
Västerbotten. Reglementet reglerar styrelsernas och nämndernas ansvar för intern kontroll 
i organisationen, samt på vilket sätt uppföljning av den interna kontrollen ska ske.  
 
Regionstyrelsen ansvarar i sin tur för att utforma regionövergripande riktlinjer för 
tillämpning av regionfullmäktiges reglemente för intern kontroll, som ligger till grund för de 
anpassade riktlinjer för intern kontroll som fastställs av respektive nämnd/styrelse.  
 
Ett förslag till anpassade riktlinjer för regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde har 
tagits fram, med utgångspunkt i reglemente för intern kontroll samt de övergripande 
riktlinjer för intern kontroll i Region Västerbotten som fastställts av regionstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom regionala utvecklingsnämndens 
ansvarsområde 
Arbetsutskottets protokoll 2019-11-22, § 210 
_________ 
Beslutsexpediering 
Regionstyrelsen 
Regionala utvecklingsförvaltningens chefer 
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§ 238 
Upprättande av ett garantiinstrument för norra Sverige 
Dnr: RUN 645-2019 
 
Beslut  
Regionala utvecklingsnämnden uppdrar till regionala utvecklingsdirektören att undersöka 
förutsättningarna att upprätta ett garantiinstrument i samverkan med övriga regioner i 
norra Sverige och med Europeiska Investeringsfonden, samt föreslå en finansieringslösning 
för Västerbottens del. 
 
Ärendebeskrivning 
De fyra nordliga regionerna (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/-
Härjedalen) har i dialog med Europeiska Investeringsfonden (EIF) diskuterat möjligheten att 
utforma ett garantiinstrument för norra Sverige. Garantiinstrument är en välbeprövad 
metod för regional utveckling inom Europeiska Unionen. Instrumentet är till för små och 
medelstora företag (0-250 anställda) oavsett bransch och syftar till att förbättra företagens 
tillgång till krediter.  

Ett garantiinstrument förväntas påtagligt öka företagens möjligheter att erhålla 
lånefinansiering med stöd av ett garantibelopp som regionerna använder för att bära risk 
som bankerna inte är beredda att bära i glest befolkade regioner. För att uppnå syftet 
placerar de deltagande regionerna motsvarande 50 Euro/invånare i sina respektive 
regioner. De placerade pengarna är regionernas tillgång under instrumentets livstid. Kontot 
administreras av EIF och de deltagande regionerna, under garantiinstrumentets livstid på 
18 år, enligt villkoren i det avtal som reglerar instrumentet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Jörgen Niemann 
Arbetsutskottets protokoll 2019-11-22, § 211 
_________ 
Beslutsexpediering 
Regionala utvecklingsdirektören  
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§ 239 
Organisering av bussgodsverksamheten  
Dnr: KTM38-2019 
 
Beslut  
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta att tillåta Länstrafiken i 
Västerbotten AB att sälja en tredjedel av aktierna i Bussgods i Norr AB till Länstrafiken i 
Norrbotten AB.   
 
Besluta att medge Länstrafiken i Västerbotten AB mandat att utfärda borgen för bolaget 
om xx kronor under tidsperiod xx-xx.  
 
Besluta att medge Länstrafiken i Västerbotten AB utfärda aktieägartillskott till Bussgods i 
Norr AB inför bildandet av ett nytt bussgodsbolag i samarbete med Norrbotten. 
 
Beslutet fattas under förutsättning att parterna kommer överens om en försäljning av en 
tredjedel av aktierna i Bussgods i Norr AB. 
 
Ärendebeskrivning 
Bussgods i Norr AB ägs idag av Länstrafiken i Västerbotten AB. Planerna att bedriva 
bussgodsverksamhet gemensamt med Norrbotten har tagits fart. En gemensam 
snabbutredning mellan Västerbotten och Norrbotten har genomförts och ett arbete pågår 
med att lösa frågan gemensamt. Dock är för dagen de detaljerade formerna inte fastställda 
vilket innebär just nu två alternativ, försäljning av aktier i Bussgods i Norr AB alternativt 
bildande av ett nytt gemensamt bolag. 
 
Likalydande beslut om borgensåtagande och aktieägartillskott för det nya bussgodsbolaget, 
tillsammans med Norrbottens län, behöver fattas. Alla uppgifter och handlingar är ännu 
inte färdigställda och kommer att kompletteras innan beslut i regionstyrelsen. 
Verksamheten i det nya bolaget planeras att startas den 1 april 2020. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kollektivtrafikutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden föreslå 
regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta att anta bolagsordning, 
aktieägaravtal och ägardirektiv för Bussgods i Norr AB. Styrdokument för Bussgods i 
Norr AB som håller på att tas fram.  
 
Ny tjänsteskrivelse togs fram till regionala utvecklingsnämndens sammanträde. I 
denna framgår inte kronor och tidsperiod. Någonting som kommer att kompletteras 
till regionstyrelsens sammanträde.  
 
Tjänsteskrivelsens förslag till beslut: 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta att tillåta Länstrafiken i 
Västerbotten AB att sälja 50% av aktierna i Bussgods I Norr AB till Länstrafiken i Norrbotten.   
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Besluta att medge Länstrafiken i Västerbotten AB mandat att utfärda borgen för bolaget 
om xx kronor under tidsperiod xx-xx.  
 
Besluta att medge Länstrafiken i Västerbotten AB utfärda aktieägartillskott till Bussgods i 
Norr AB inför bildandet av ett nytt bussgodsbolag i samarbete med Norrbotten. 
 
Beslutet fattas under förutsättning att parterna kommer överens om en försäljning av 50% 
av aktierna i Bussgods i Norr AB. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Rickard Carstedt (S) föreslår att procentandelen av aktierna som ska säljas ändras 
från 50 % till en tredjedel.  
 
Inga motförslag föreligger.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-27 
Kollektivtrafikutskottets protokoll 2019-11-14, § 64 
_________ 
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§ 240 
Avgiftsfrihet i kollektivtrafiken 
Dnr: KTM49-2019 

 
Beslut  
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige att, med Andreas 
Löwenhööks (M) tilläggsyrkande, medge Skellefteå kommun avgiftsfrihet i enlighet 
med redovisad beställning med följande förutsättningar: 
 
• Införandet sker med start höstterminen 2020 
• Att begränsa resandet för de som inte har skolkort så att man inte kan resa i peaktid 

ska gälla alla – dvs inte bara stadstrafik i Skellefteå 
• Begränsning av resandet i peaktid i kollektivtrafiken 
• Beslut om vilka som omfattas ska tas av Skellefteå kommun och de ska även stå för 

ökad administration samt merkostnader för Länstrafiken i Västerbotten AB 
• Enkelbiljettspriser gäller i den trafik som finansieras av Region Västerbotten 
• Skellefteå kommun ska sammanställa villkoren – utifrån Region Västerbottens beslut så 

att Länstrafiken i Västerbotten AB får skriftligt på vad som ska gälla 
  

Beslutet är möjligt att tillämpa på andra kommuner i Västerbotten. 
 
Andreas Löwenhööks (M) tilläggsyrkande: 
Att ärendet, i den fortsatta beredningen inför regionstyrelsen och fullmäktige, 
kompletteras med en konsekvensanalys som beskriver hur modellen för avgiftsfri 
kollektivtrafik påverkar respektive kommun i länet, till exempel avseende ekonomiska 
konsekvenser vid ett införande av modellen. 
 
Ärendebeskrivning 
Den Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) är behörig myndighet beträffande 
frågor om kollektivtrafik och biljettpriser i länet. Det är därför RKM som fattar beslut 
kring avgiftsfrihet. Länstrafiken är utförare och genomför det som RKM beslutat. En 
kommun kan begära avgiftsfrihet för ungdomar och erbjuda sig att finansiera det, men 
det är RKM som beslutar. 

Skellefteå kommun har som målsättning att erbjuda avgiftsfri buss till 
ungdomar i gymnasieåldern, och har därför upprättat ett förslag till ekonomisk 
modell för detta. Kommunen vill med detta beslut beställa nödvändiga åtgärder 
hos Regionala kollektivtrafikmyndigheten, samt föreslå myndigheten godkänna 
ekonomisk modell för detta enligt Skellefteå kommuns utredning. 

1. Skellefteå kommun beställer nödvändiga åtgärder för införande av 
avgiftsfrihet i kollektivtrafiken för ungdomar i gymnasieåldern av 
Regionala Kollektivtrafikmyndigheten. 
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2. Skellefteå kommun föreslår att av kommunen framtagen ekonomisk 
modell tillämpas. 

Kollektivtrafikutskottet informerades vid sammanträde 2019-02-13 om ärendet med 
skrivning från Skellefteå kommun 
”Det har inkommit flera förslag om billigare eller gratis bussresor för elever 
till ungdomsfullmäktige 2018. 
Kommunledningskontoret anför att Regionala kollektivtrafikmyndigheten 
är ansvarig myndighet och Skellefteå kommun kan därför inte besluta om 
biljettpriserna i länet eller kommunen utanför stadstrafiken. Om eleverna 
ska få möjlighet att åka buss billigare eller gratis förutsätter detta en utökad 
subvention från kommunen. Det krävs även en överenskommelse mellan Skellefteå 
kommun och Region Västerbotten om ersättning för förlorade intäkter. 
Skellefteå kommun ska fortsätta utveckla kollektivtrafiken med de medel 
som kan användas för detta ändamål.” 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Andreas Löwenhöök (M) yrkar på följande tillägg: 
”Att ärendet, i den fortsatta beredningen inför regionstyrelsen och fullmäktige, 
kompletteras med en konsekvensanalys som beskriver hur modellen för avgiftsfri 
kollektivtrafik påverkar respektive kommun i länet, till exempel avseende ekonomiska 
konsekvenser vid ett införande av modellen.” 
 
Roland Sjögren (KD) bifaller Andreas tilläggsyrkande.  
 
Carina Sundbom (C) avstår från att delta i detta beslut.  
 
Inga motförslag föreligger.  
 
Beslutsunderlag 
Inkommen skrivelse från Skellefteå kommun 
Kollektivtrafikutskottets protokoll 2019-11-14, § 59 
_________ 
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§ 241 
Gemensamt betalsystem i kollektivtrafiken 
Dnr: KTM 50-2019 
 
Beslut    
Regionala utvecklingsnämnden ställer sig bakom visionen Sveriges mest välkomnande 
kollektivtrafik för det gemensamma arbetet att skapa rätt förutsättningar för 
framtidens biljett- och betalsystem i Norrland. Vidare att uppdra till den 
verkställande organisationen att fortsätta arbete med att utveckla framtidens biljett- 
och betalsystem tillsammans med parterna. 
 
Samarbete ska regleras i en överenskommelse om partnersamverkan.   
 
Ärendebeskrivning 
Kollektivtrafiken i Norrland är idag ett till stora delar sammanhållet system, tack vare den 
gemensamma taxestrukturen Norrlandsresan. Norrlandsresan gör det möjligt för resenärer 
att åka buss i hela Norrland på samma biljett och med periodkort kan man också resa i 
Norrtågs trafik. Norrlandsresan har funnits sedan 1980-talet. 
Samhällets digitalisering skapar nya möjligheter, men det innebär också att 
förväntningarna från resenärerna ökar på att kollektivtrafiksystemet utvecklas i takt med 
andra tjänster. 

Under förgående mandatperiod, 2015-2018, har regelbundna presidiemöten genomförts, 
med representation av ordförande, vice ordförande och högste tjänsteperson, och där 
hanterat gemensamma utvecklingsfrågor. Ett av de viktigaste utvecklingsområdena är att 
utforma framtidens biljett- och betallösningar i kollektivtrafiken. Som förslag på en 
gemensam vision för norrlandslänen föreslås Sveriges mest välkomnande kollektivtrafik. 

Beslutsunderlag 
Förslag till inriktningsbeslut om samverkan för framtidens biljett- och betalsystem i 
Norrland 
Kollektivtrafikutskottets protokoll 2019-11-14, § 59 
_________ 
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§ 242 
Regionalt trafikförsörjningsprogram 2020-2023 
Dnr: KTM46-2019 

 
Beslut  
Regionala utvecklingsnämnden ställer sig bakom remissförslaget och godkänner att 
remissen skickas ut med svarstid till den 29 februari 2020. 

 
Ärendebeskrivning 
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska regelbundet ta fram ett regionalt 
trafikförsörjningsprogram. Det är en strategisk plan för utveckling av den regionala 
kollektivtrafiken. Programmet ligger till grund för exempelvis arbetet inför 
upphandlingar och för att förbättra tillgängligheten och kvalitén i kollektivtrafiken. Ett 
nytt program behöver tas fram då det nuvarande sträcker sig till 2019. Det gällande 
programmet finns att läsa här: https://regionvasterbotten.se/kollektivtrafik 
 
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är underställt den Regionala 
Utvecklingsstrategin (RUS), på samma sätt som Länstransportplanen. En ny RUS är 
under framtagande. I det här dokumentet föreslås mål samt strategier för att nå 
målen utifrån de idag framtagna utkasten till visioner och målbilder i RUS samt 
utifrån en bedömning av nuläge och potential i dagens kollektivtrafik. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kollektivtrafikutskottet beslutar att ge kollektivtrafikstrategen i uppdrag att göra 
mindre justeringar efter diskussionerna på sammanträdet och föreslår regionala 
utvecklingsnämnden att skicka utkastet till regionalt trafikförsörjningsprogram på 
remiss, med remisstid till den 29 februari 2020. 

 
Beslutsunderlag 
Upprättat förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram 
Kollektivtrafikutskottets protokoll 2019-11-14, § 62 
_________ 
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PROTOKOLL  38(49) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2019-12-05 

 

   

 

 

§ 243 
Äskande av statligt bidrag till regional kulturverksamhet 2020 
Dnr: RUN 195-2019  
 
Beslut  
Regionala utvecklingsnämnden ställer sig bakom äskande om statliga anslag till 
regionala kulturverksamheter i Västerbottens län år 2020.  
 
Ärendebeskrivning 
Den regionala kulturverksamheten har varje år möjlighet att äska om statligt bidrag för sina 
verksamheter. I enlighet med målen i Västerbottens läns kulturplan 2020-2023 redovisas 
förslag till äskande om statliga anslag till regionala kulturverksamheter.  
 
Ärendets tidigare behandling 
Kulturutskottet beslutar att delegera till kulturutskottets presidium att lämna förslag 
på statligt bidrag till regional kulturverksamhet 2020 till regionala 
utvecklingsnämnden. 
 
Ordförandebeslut fattades av Nina Björby (S), i egenskap av Kulturutskottets 
ordförande, att föreslå regionala utvecklingsnämnden besluta att ställa sig bakom 
förslag till äskande om statliga anslag till regionala kulturverksamheter i 
Västerbottens län år 2020.  
 
Beslutsunderlag 
Kulturutskottets protokoll 2019-09-10, § 38 
Ordförandebeslut av Nina Björby (S) 2019-11-04  
Ansökan om statligt anslag till regionala kulturverksamheter i Västerbottens län år 
2020 
Bilaga 1 Anslag till regionala kulturverksamheter i Västerbotten 
Bilaga 2 Kulturplan Region Västerbotten 2020-2023 
_________ 
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PROTOKOLL  39(49) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2019-12-05 

 

   

 

 

§ 244 
Överenskommelse med Västerbottens Idrottsförbund, SISU 
idrottsutbildarna Västerbotten och Region Västerbotten 2020-2022 
Dnr: RUN 634-2019  
 
Beslut  
Regional utvecklingsnämnden förlänger överenskommelsen med Västerbottens 
idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna Västerbotten till 2022.  
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Lars Lilja (S) i handläggningen i detta ärende.  
 
Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten, Västerbottens idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 
Västerbotten har en gemensam överenskommelse för åren 2020 - 2022. Dokumentet är en 
prolongerad version av föregående överenskommelse, men har justerats avseende nya 
regionala kulturpolitiska mål för perioden 2020 – 2023 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kulturutskottet föreslår regional utvecklingsnämnden att förlänga överenskommelsen med 
Västerbottens idrottsförbund till 2022 med de redaktionella ändringar som krävs. 
 
Beslutsunderlag 
Utkast till överenskommelse Region Västerbotten, Västerbottens idrottsförbund och SISU 
Idrottsutbildarna Västerbotten 
Kulturutskottets protokoll 2019-11-21, § 55 
_________ 
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PROTOKOLL  40(49) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2019-12-05 

 

   

 

 

§ 245 
Överenskommelse med folkbildningen 2020-2022 
Dnr: RUN633-2019 
 
Beslut 
Regional utvecklingsnämnden antar överenskommelse med Folkbildning Västerbotten 
2020-2022.  
 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Anna-Karin Nilsson (M) och Andreas Löwenhöök (M) reserverar sig mot förslaget till förmån 
för eget förslag med följande motivering: 
Att studieförbund och folkhögskolor arbetar för att stärka demokratin och motverka 
diskriminering är ett av statens huvudkrav för att ekonomiskt stöd ska beviljas till dessa 
verksamheter. Detta borde också vara självklart för Region Västerbotten. Eftersom staten 
kräver att studieförbund och folkhögskolor ska redovisa sina insatser för att stärka 
demokratin och motverka diskriminering skulle ett regionalt krav kring detta inte innebära 
något större merarbete för studieförbunden och folkhögskolorna. Principiellt är det för oss 
helt centralt att den regionala politiska nivån ställer krav på redovisning av vilka regionala 
insatser som studieförbunden och folkhögskolorna gör för att stärka demokratin och 
motverka diskriminering. 
 
Mot den bakgrunden reserverar vi oss mot beslutet att inte tillföra kravet, med innebörden 
att studieförbunden respektive folkhögskolorna ska redovisa sina regionala insatser för att 
stärka demokratin och motverka diskriminering, i listan på vad dessa verksamheter ska 
redovisa i sina verksamhetsberättelser till regionen. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Västerbottens har tillsammans med Folkbildning Västerbotten tagit fram en ny 
överenskommelse för perioden 2020 – 2022 med anledning av att nuvarande 
överenskommelse löper ut 2019. 
 
Folkbildning Västerbotten har företrätts av representanter från Folkbildning Västerbottens 
båda delegationer (studieförbund och folkhögskolor). Region Västerbotten har företrätts av 
representanter från Kulturenheten och enheten för Näringsliv och samhällsbyggnad. 
 
Ett viktigt innehåll i överenskommelsen handlar om att främja för en ökad samverkan 
mellan Region Västerbotten och Folkbildning Västerbotten. Detta kommer bland att ske 
genom bildandet av en gemensam utvecklingsgrupp, och utvecklingsdialoger mellan 
parterna. Syftet med dialogerna är bland annat att initiera en gemensam process som ska 
identifiera möjliga utvecklingsområden. Region Västerbotten kommer att företrädas av 
Kulturenheten och enheten för Näringsliv och samhällsbyggnad (chefer och strateger).  
 
Ärendets tidigare behandling 
Nina Björby (S) vill ändra formuleringen till att målet är att varje år bjuda in folkbildningen 
till dialog med kulturutskottet.  
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PROTOKOLL  41(49) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2019-12-05 

 

   

 

 

 
Kulturutskottet föreslår regional utvecklingsnämnden att anta överenskommelse med 
Folkbildning Västerbotten 2020-2022 med ändring i formuleringen till att målet är att varje 
år bjuda in folkbildningen till dialog med kulturutskottet. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Regional utvecklingsnämnden antar överenskommelse med Folkbildning Västerbotten 
2020-2022.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Andreas Löwenhöök (M) yrkar att det i överenskommelsens avsnitt ”Uppföljning 
Studieförbund” respektive i avsnittet ”Uppföljning Folkhögskolor” tillförs en ny första 
strecksats, med krav på vad studieförbunden respektive folkhögskolorna ska redovisa i sina 
verksamhetsberättelser till Region Västerbotten, som lyder: 
- Insatser för att stärka demokratin och motverka diskriminering. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att regionala utvecklingsnämnden 
bifaller arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Utkast till överenskommelse mellan Folkbildning Västerbotten och Region Västerbotten. 
Kulturutskottets protokoll 2019-11-21, § 56  
_________ 
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PROTOKOLL  42(49) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2019-12-05 

 

   

 

 

§ 246 
Anmälan av utskottets protokoll 
Dnr: RUN 164-2019 
 
Beslut  
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägga den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden informeras om utskottens protokoll och därmed även de 
ärenden som behandlats av dessa. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2019-11-22 
Kollektivtrafikutskottets protokoll 2019-11-14 
Kulturutskottets protokoll 2019-11-21 
____ 
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PROTOKOLL  43(49) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2019-12-05 

 

   

 

 

§ 247  
Meddelanden 
Dnr: RUN 4-2019 
 
Beslut   
Regionala utvecklingsnämnden tackar 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 Landsting som exempelvis 
rekommendationer, tolkningar av lagar och information om avtal finns att läsa och söka på 
hemsidan: https://skl.se/cirkular  
 
Aktuella meddelanden  

Ämne Beskrivning 

Information om det 
regionala 
tillväxtanslaget- anslag 
1:1 
 
Stöd till aktiva åtgärder 
mot diskriminering inom 
området företagsstöd 
 
Resultat innovation+ 
 

Vanligtvis så brukar detta ges som en muntlig information av 
Katarina Molin, chef för företag och projektfinansiering, men 
pga tidsbrist på detta sammanträde ges denna information 
skriftligen.  
 
Tobias Bergström, strateg företagsstöd, informerar. 
 
 
 
Niklas Gandal, strateg regional utveckling, informerar.  

 
Beslutsunderlag 
Postlista 2019-09-09—2019-11-15  
Arbetsutskottets protokoll 2019-11-22, § 214 
_________ 
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PROTOKOLL  44(49) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2019-12-05 

 

   

 

 

§ 248 
Delegeringsbeslut  
Dnr: RUN 9-2019 
 
Beslut  
Regionala utvecklingsnämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 
förtecknats i bifogad lista. 
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till delegat i enlighet med 
delegeringsordningen. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte 
att nämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får nämnden återta 
lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått 
beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.   

 
Beslutsunderlag 
Anmälan av delegeringsbeslut 
Arbetsutskottets protokoll 2019-11-22, § 215 
_________ 
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PROTOKOLL  45(49) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2019-12-05 

 

   

 

 

§ 249 
Delegeringsbeslut inom området företagsstöd 
Dnr: RUN 9-2019 
 
Beslut  
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att delegeringsbeslut inom området företagsstöd 
redovisas i form av en rapport till nämnden två gånger per år under vår och höst. 
 
Ärendebeskrivning 
Delegeringsbeslut inom området företagsstöd utmärker sig i jämförelse med andra 
delegeringsbeslut som återrapporteras till nämnden vid varje sammanträde. Det handlar 
om mängden beslut som fattas inom området. Rutinen att anmäla in delegeringsbeslut blir 
ytterligare ett moment för tjänstepersonerna som arbetar med företagsstöd. Därför 
föreslår regionala utvecklingsförvaltningen att delegeringsbesluten inom området 
företagsstöd redovisas i rapportform till nämnden två gånger per år, förslagsvis i maj och 
november. Detta blir effektivare för tjänstepersonerna och ger en bättre, samlad bild för 
nämndens förtroendevalda.   
 
Regionala utvecklingsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till delegat i enlighet med 
delegeringsordningen. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Nämnden beslutar i vilken 
form detta ska ske.  
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning företagsstöd Västerbotten 2019-01-01 till 2019-11-12 
Arbetsutskottets protokoll 2019-11-22, § 196 
_________ 
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PROTOKOLL  46(49) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2019-12-05 

 

   

 

 

§ 250 
Valärenden 
Dnr: RUN 3-2019 
 
Beslut  
Regionala utvecklingsnämnden förrättar följande nominering: 
 
Ledamot i Committe of Peripheral Martime Regions (CPMR) Östersjökommissionen efter 
Rickard Carstedt (S) blir Tomas Mörtsell (C), Storuman 
 
Ärendebeskrivning 
Rickard Carstedt (S) har avsagt sig upp draget som ledamot i Committe of Peripheral 
Martime Regions (CPMR) Östersjökommissionen. Han valdes vid förra 
nämndssammanträdet den 2 oktober och avsäger sig uppdraget eftersom det är till fördel 
om uppdragen inom CPMR hålls ihop av en person det vill säga att Region Västerbotten 
representeras av samma person på alla uppdrag inom CPMR.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2019-11-22, § 216 
_________ 
Beslutsexpediering 
Tomas Mörtsell (C)  
Jonas Larsson  
Annika Sandström, Region Stockholm (CPMR) 
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PROTOKOLL  47(49) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2019-12-05 

 

   

 

 

§ 251 
Kurser och konferenser  
Dnr: RUN 10-2019 
 
Beslut  
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägga den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Här behandlas aktuella kurser och konferenser och det beslutas om deltagande i de fall 
som det behövs.  
 

Kurs/konferens Beskrivning och mer information 

Tillit i en välfärd utifrån 
behov 
 
SKL trygghetsdag  

12-13 februari Umeå Folkets Hus 
 
 
6 februari 2020 i Stockholm 

 
Beslutsunderlag 
Tillit i en välfärd utifrån behov  
SKL trygghetsdag 
Arbetsutskottets protokoll 2019-11-22, § 219 
_________ 
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PROTOKOLL  48(49) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2019-12-05 

 

   

 

 

§ 252 
Information från verksamheten 
Dnr: RUN 11-2019 

 
Beslut  
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsdirektören Anna Pettersson ger aktuell information från 
verksamheten. Informationen sammanfattas i följande punkter: 
 
- Sammanhållningspolitiken 
- Europaforum Norra Sverige, utökat rapportörsmöte 10-11/12 
- Österbottens Förbund 12/12 
- Västerbotten på Grand, 30-årsjubileum 
- Fördjupad dialog med RISE 
- SKR Modellregion, slutrapport, resultatkonferens 
- Ny regionkulturchef januari, Joakim Sandberg 
- Bolagsstyrningsfrågor 
- Hållbarhetsuppdraget  
- Återrapportering till regeringen 2019 
_________ 
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PROTOKOLL  49(49) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2019-12-05 

 

   

 

 

§ 253  
Information om RUS 2020+ 
Dnr: RUN 11-2019 
 
Beslut  
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Niklas Gandal, strateg samhällsbyggnad, ger en kort muntlig information kring den 
förändrade processplanen när det gäller den regionala utvecklingsstrategin, RUS 2020+. 
Egentligen skulle regionala utvecklingsförvaltningen presentera ett remissförslag till dagens 
sammanträde men det skjuts på till februarisammanträdet.  
_________ 
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