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Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2021-04-15 

 

   

 

 

 

Sammanträdesdatum Torsdagen den 15 april 2021 
 
Sammanträdestid    Kl. 13:05-16:40 
  Sammanträdet ajourneras kl 14:00-14:10 för en 

kortare paus. 
  Sammanträdet ajourneras igen kl 14:40-15:00  
  Sammanträdet avslutas kl 16:40 
 
Sammanträdesplats   Sammanträdet leds från ordförandens hem i  

Ljusvattnet, Burträsk/digitalt. 
Uppkopplingsmöjlighet erbjuds i 
sammanträdesrum Tallen, Region Västerbotten, 
Västra Norrlandsgatan 13, Umeå 

   
Beslutande         Enligt närvarolista sidan 2-3 
       
Övriga närvarande  Enligt närvarolista sidan 3  

 
Paragrafer   §§ 76-109 
 
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 utvecklingsnämnden 
 
Sammanträdesdatum  2021-04-15 
  
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 Närvaro Reservation 
 

Anteckningar/ 
Tjänstgörande 
Ersättare 

§ §  

Ledamöter (13)  Kl 13:05 Kl  14:10 Kl 15:00 § 80 § 81  

Rickard Carstedt S 1 1 1   Ordförande, digitalt 

Åsa Ågren Wikström  M 1 1 1 1  Vice ordförande, justerare, digitalt 

Ylva Hedqvist Hedlund  V - - -   2:a vice ordförande. Kjell Öjeryd (V) 
tjänstgörande ersättare. 

Marita Fransson  S - - -   Charlotte Lundqvist (S) tjänstgörande 
ersättare. 

Lars Lilja  S 1 1 1   Digitalt 

Nina Björby S 1 1 1   Digitalt 

Jamal Mouneimne  S 1 1 1   Digitalt 

Ahmed Hersi V 1 1 1   Digitalt 

Anna-Karin Nilsson M 1 1 1 1  Digitalt 

Carina Sundbom C 1 1 1 1 1 Digitalt 

Nicke Grahn L 1 1 1   Digitalt 

Veronica Kerr  KD 1 - - 1  Digitalt. Tjänstgörande §§ 76-80, 82. 
Närvarande §§ 81, 104-109. 
Tjänstgörande ersättare Hans-Inge Smetana 
(KD) §§ 81, 83-109. 

Zacharias Tjäder  MP 1 1 1   Från och med § 79. 
Ulf Eriksson (C) tjänstgörande ersättare §§ 

76-78. Digitalt. 

Ersättare (13)        

Karin Lundström  S - - -    

Mahmoud Al-Turk S - - -    

Maja Lundström S - - -    

Olov Nilsson S - - -    

Charlotte Lundqvist  S 1 1 1   Tjänstgör istället för Marita Fransson (S). 

Digitalt 

Kjell Öjeryd V 1 1 1   Tjänstgör istället för Ylva Hedqvist Hedlund 

(V). Digitalt 

Andreas Löwenhöök M - - -    

Ulf Eriksson C 1 1 -   Tjänstgör istället för Zacharias Tjäder (MP) 

§§ 76-78. Digitalt. Närvarar t.o.m § 99. 

Olle Edblom C 1 1 1   Digitalt 

Cecilia Festin Stenlund L 1 1 1   Digitalt 

Hans-Inge Smetana KD 1 1 1  1 Digitalt. Tjänstgör istället för Veronica 
Kerr (KD) §§ 81, 83-109. 

Mattias Larsson C 1 1 1   Digitalt 

Christer Rönnlund  M -  - -   
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Övriga närvarande 

Anna Pettersson, regiondirektör, digitalt 

Rachel Nygren, stabschef, digitalt 

Katrine Andersson, nämndsekreterare/utredare 

Mona-Lisa Fjellström, nämndsekreterare/utredare, digitalt, §§ 76-100 

Emma C Nord, nämndsekreterare/utredare, digitalt 

Jonas Lundström, chef Näringsliv och samhällsbyggnad/chef kollektivtrafikmyndigheten, 
digitalt 

Johan Vikström, verksamhetsutvecklare, digitalt, §§ 76-79 

Jonna Lidström, samordnare samhällsbyggnad, §§ 76-80 

Veronica Berg, politisk sekreterare, digitalt, §§ 76-108 

Maria Larsson, politisk sekreterare, digitalt, §§ 76-99 

Marta Bahta, samordnare Innovationsledning, digitalt, §§ 76-83 

Thomas Hartman, chef externa relationer och strategisk platsutveckling 

Joakim Sandberg, regionkulturchef, §§ 96-108 

Lena Nordling, ekonomiansvarig, digitalt, §§ 78-104 

Karolina Filipsson, kollektivtrafikstrateg, § 100 

Richard Ström, samordnare kultur, §§ 83-102 

Carl-Axel Persson, regionjurist, §§ 102-103 

Katarina Molin, chef Företagsstöd och projektfinansiering, digitalt, §§ 99-104 

Maud Ericsson, strateg infrastruktur, § 105 

Lina Sandberg, nationell samhällsplanering Trafikverket, § 105 

Lena Friborg, strateg samhällsbyggnad, §§ 81, 104-109 
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§ 76. 
Protokollets justering 

 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden utser Åsa Ågren Wikström (M) att justera protokollet från 
sammanträdet. 
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden har att utse justerare som tillsammans med ordföranden 
ska justera protokollet från dagens sammanträde.  
 
Åsa Ågren Wikström (M) föreslås justera protokollet från dagens sammanträde tillsammans 
med ordföranden.  
____ 
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§ 77. 
Fastställande av ärendelistan 

 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer upprättad ärendelista med ändringen att ärende 
6, Yttrande över remiss Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen – 
skogsutredningen behandlas sist i dagordningen.  
 
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden har att fastställa ärendelistan. 
 
Ordföranden föreslår att ärende 6, Yttrande över remiss Stärkt äganderätt, flexibla 
skyddsformer och naturvård i skogen – skogsutredningen, behandlas sist i dagordningen.  
Inga motförslag lämnas.  
_________ 
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§ 78. 
Ekonomisk rapport för regionala utvecklingsnämnden 
Dnr: RUN 87-2021 

 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen.  
 
Ärendebeskrivning 
Information lämnas till 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 

 
Beslutsunderlag 
Presentation 
Arbetsutskottet 2021-03-31 § 71 
____ 
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§ 79. 
Regionala utvecklingsnämndens återkoppling på planeringsförutsättningar, 
verksamhetsplan och uppföljning 
Dnr: RUN 167-2020 
 
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.   
 
 
Ärendets tidigare behandling 
Vid arbetsutskottets sammanträde 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.  
 
Beslutsunderlag 
Rev. tjänsteskrivelse 
Regionala utvecklingsnämndens återkoppling på planeringsförutsättningarna  
Planeringsförutsättningar 2022-2025 
Kulturutskottets återkoppling på planeringsförutsättningar 
Kollektivtrafikutskottets återkoppling på planeringsförutsättningar 
Arbetsutskottet 2021-03-31 § 72 
____ 
Beslutsexpediering 
Lena Plym Forshell, strateg ekonomistaben 
Barbro Johansson, strateg ekonomistaben 
Anton Lidström, strateg ekonomistaben 
Regionstyrelsen 
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§ 80. 
Yttrande över remiss Tillgängliga stränder, ett mer differentierat 
strandskydd, SOU 2020:78 
Dnr: RUN 53-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tillstyrker förslaget till remissvar med reviderad text samt 
tillägg.  

 
Reservationer och särskilda uttalanden  
Åsa Ågren Wikström (M), Anna-Karin Nilsson (M), Carina Sundbom (C) och Veronica Kerr 
(KD) reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 
 
 
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. 
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Ärendets tidigare behandling 
Arbetsutskottet beredde förslag till yttrande 2021-03-31. 

 

Beredningen för regional utveckling har behandlat ärendet vid sammanträde den 15 april 

2021. Vid sammanträdet inkom yrkanden. Beredningen för regional utveckling beslutade  

tacka för dialogen och rekommendera regionala utvecklingsnämnden att ta hänsyn till de 

inkomna yrkandena i det slutliga remissvaret.   

 
 
Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
Vid sammanträdet överlämnas reviderat förslag till text från förvaltningen efter 
beredningen för regional utvecklings behandling av ärendet, reviderad text redovisas 
nedan, där genomstruken text avser förslag om struken text, understruken text avser 
förslag om tillägg:  
 
Region Västerbotten avstyrker att särskilda skäl för dispens och upphävande av 
strandskyddet vid detaljplanering ska tillämpas särskilt restriktivt vid högexploaterade 
områden. Gällande förslaget om en särskilt restriktiv hållning till upphävande av 
strandskydd i områden med hög exploateringsgrad (s. 265) menar Region Västerbotten å 
ena sidan att ett stärkt skydd kan vara motiverat i vissa områden. Å andra sidan har 
regelverket redan en inbyggd restriktivitet när det gäller högexploaterade områden och 
innehåller bättre balanserade bestämmelser för detta syfte. Nämnvärt är även att det 
råder stora skillnader i skyddsvärdet mellan olika områden som är hårt exploaterade, något 
som förslaget inte tar hänsyn till. Utredningens förslag innebär alltså ett stärkt skydd, inte 
bara av skyddsvärda områden, utan även av områden som redan är ianspråktagna och 
saknar betydelse för strandskyddets syften. Region Västerbotten anser inte heller att 
förslaget beaktar andra viktiga klimat- och miljöaspekter som kan vara av betydelse vid en 
exploatering inom strandskyddet. Många tillväxtkommuner har en planeringsinriktning om 
förtätning som bygger på bebyggelsekoncentration och närhetsprincip. Detta innebär att 
befintlig infrastruktur kan användas, miljövänliga transportsätt främjas, den täta 
blandstadens fördelar åstadkommas samtidigt som exploatering av orörd mark vid 
tätortsbebyggelse kan minimeras och resursförbrukning begränsas i takt med 
befolkningstillväxt och bebyggelseutveckling. En striktare tillämpning av skälen riskerar att 
reducera en sådan avvägd hållbar helhetstanke. Det kan exempelvis leda till att värdefulla 
naturområden strax utanför tätortsgräns eller att parkområden strax utanför 
strandskyddsgräns behöver tas i anspråk som ett alternativ med sämre hållbar utveckling 
som följd. Ett upphävande av strandskydd med givna hållbara förtecken i ett 
helhetsperspektiv kan vara avgörande för att säkerställa trygga och välfungerande 
stadsdelar i en tillväxtort. Även en striktare tillämpning vid exempelvis en kommuns 
högexploaterade havskust skulle försvåra åtgärder på avvägda platser vars syfte i grunden 
är besöksmålsutveckling och underlätta allmänhetens tillgänglighet. 
För att strandskyddet verkligen ska differentieras lokalt, vill Region Västerbotten återigen 
betona vikten av införandet av ett system där den enskilda situationen får stort genomslag. 
Vidare innebär förslaget om stärkt skydd att det landar ett ansvar på kommunerna att ha 
den kompetens som krävs för att bedöma både exploateringstryck och naturvärden i 
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vattenområden. Detta förutsätter att kommunen har tillgång till nödvändig expertis och 
faktaunderlag, något som Region Västerbotten bedömer kan vara svårt för små kommuner. 
 
Förslag som lämnas under sammanträdet 
Yrkande 1 
Åsa Ågren Wikström (M) och Anna-Karin Nilsson (M) med stöd av Carina Sundbom (C) och 
Veronica Kerr (KD), yrkar att följande tillägg till remissyttrandet tillförs (yrkandet biläggs 
protokollet): 
att Region Västerbotten avstyrker att Länsstyrelsen ska få upphäva tidigare förordnanden 
om upphävande av strandskydd 
att ett annat begrepp än ”landsbygdsområde” används för att få en tydlig koppling till 
strandskyddet 
 
Yrkande 2 
Ordföranden yrkar bifall till tilläggsyrkandets första att-sats,  
och avslag på förslagets andra att-sats, ”att ett annat begrepp än ”landsbygdsområde” 
används för att få en tydlig koppling till strandskyddet”.  
 
Yrkande 3 
Åsa Ågren Wikström (M) och Anna-Karin Nilsson (M) yrkar i enlighet med de synpunkter 
som överlämnades vid beredningen för regional utvecklings sammanträde 2021-04-15, i 
enlighet med förvaltningens förslag om reviderad text, remiss strandskydd, efter BRUs 
behandling av ärendet 2021-04-15.  
 
Inga motförslag lämnas. 
 
Yrkande 4 
Carina Sundbom (C) med stöd av Veronica Kerr (KD), Åsa Ågren Wikström (M), Anna-Karin 
Nilsson (M) och Nicke Grahn (L) yrkar om tillägg enligt följande (yrkandet biläggs 
protokollet): 
 
Yrkande 4.1: 
” Centerpartiet i Västerbotten tycker det är beklagligt att utredningen inte föreslår någon 
förändring utifrån Länsstyrelsens vetorätt i överprövning av dispenser kontra saknad 
klagorätt för kommunerna. Så länge som detta kvarstår torde det lokala inflytandet inte 
öka i någon betydelsefull mening.” 
 
Inga motförslag lämnas. 
 
Yrkande 4.2: 
Det förslag som finns i betänkandet om att Länsstyrelsen ska få tolv månader på sig innan 
de meddelar sitt beslut om upphävande av strandskydd inom ett landsbygdsområde är en 
orimlig tidsram för den enskilde byggaren. Det står inte heller i proportion med övriga krav 
på handläggningstider som krävs av kommunen enligt Plan- och bygglagen, där även de 
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svåraste och mest komplexa byggprojekt ska utredas och beslutas av kommunen inom tio 
veckor.  
 
Inga motförslag lämnas.  
 
Yrkande 4.3: 
Kommuners mål om tillväxt gynnas av ett mer differentierat strandskydd under 
förutsättning att förslaget inte innebär fördyrade utredningar inför framtagandet av nya 
Landsbygdsområden samt att kommunerna ges möjligheter till eget beslutsfattande i 
enskilda ärenden som ännu inte berörs av ett antaget Landsbygdsområde.” 
 
Yrkande 5 
Ordföranden yrkar avslag till Carina Sundboms (C) mfl yrkande 4.3. 
 
Yrkande 6 
Ordföranden mfl yrkar bifall till förvaltningens förslag om reviderad text, remiss 
strandskydd, efter BRUs behandling av ärendet 2021-04-15. 
 
 
Beslutsordning 
Ordföranden finner att regionala utvecklingsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag till 
yttrande.  
 
Ordföranden föreslår därefter en beslutsgång där tilläggsyrkanden prövas enligt följande: 

- Förvaltningens förslag till reviderad text, remiss strandskydd, efter BRUs behandling 
av ärendet 2021-04-15 prövas bifall mot avslag, 

- Åsa Ågren Wikströms (M) mfl tilläggsyrkande, andra att-sats prövas, bifall ställs mot 
avslag, 

- Carina Sundboms (C) mfl tilläggsyrkande 3.3 prövas bifall mot avslag. 
 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner beslutsgången. 
 
 
Ordföranden prövar förvaltningens förslag till reviderad text, bifall mot avslag, och finner 
att regionala utvecklingsnämnden beslutar bifalla förvaltningens förslag till reviderad text. 

 
Ordföranden prövar Åsa Ågren Wikströms (M) mfl tilläggsyrkandets andra att-sats, bifall 
mot avslag, och finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar avslå tilläggsyrkandets 
andra att-sats. 
 
Ordföranden prövar Carina Sundboms (C) mfl tilläggsyrkande 3.3, bifall mot avslag, och 
finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar avslå tilläggsyrkande 3.3. 
Omröstning begärs. 
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Regionala utvecklingsnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för ordförandens förslag om avslag till tilläggsyrkande 3.3 
Nej-röst för Carina Sundboms (C) mfl tilläggsyrkande 3.3 
 
Omröstningsresultat 
Med 8 ja-röster för ordförandens förslag om avslag och 5 nej-röster för Carina Sundboms 
(C) mfl förslag, beslutar regionala utvecklingsnämnden avslå tilläggsyrkande 3.3.  
Voteringslista biläggs protokollet.  
 
Reservationer 
Åsa Ågren Wikström (M), Anna-Karin Nilsson (M), Veronica Kerr (KD) och  
Carina Sundbom (C) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.  
 
 
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 
 

Utkast remissvar SOU 2020 78 
 
Arbetsutskottet 2021-03-31 § 73 
 
Förvaltningens förslag om reviderad text, remiss strandskydd, efter BRUs behandling av 
ärendet 2021-04-15 
 
(M) yrkande om tillägg 
(C) yrkande om tillägg 
 
_________ 
Beslutsexpediering 
Miljödepartementet – m.remissvar@regeringskansliet.se, kopia till 
m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se 
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§ 81. 
Yttrande över remiss Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård 
i skogen – skogsutredningen. SOU 2020:73 
Dnr: RUN 54-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner förslaget till remissvar med tillägg. 
 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Carina Sundbom (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
Hans-Inge Smetana (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande, skriftlig reservation 
biläggs protokollet. 
 
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.  
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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 
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.   
 
Ärendets tidigare behandling 
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 utvecklingsnämnden.  
I övrigt tillstyrks det upprättade förslaget till remissvar. 
Se bilaga  Inför RUNs behandling av ärende 6, förvaltningens förslag om tillägg av text efter 
RUN AU. 
 
Beredningen för regional utveckling har behandlat ärendet vid sammanträde den 15 april 

2021. Vid sammanträdet inkom yrkanden. Beredningen för regional utveckling beslutade  

tacka för dialogen och rekommendera regionala utvecklingsnämnden att ta hänsyn till de 

inkomna yrkandena i det slutliga remissvaret.   

Förvaltningens förslag till beaktande av de förslag som inkommit vid beredningen för 

regional utvecklings behandling av ärendet redovisas i bilaga NYTT FÖRSLAG 2021-04-15, 

Skogsutredningen förändringar utifrån yrkanden. 

 
Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
Förslag som lämnas under sammanträdet 
Vid regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet redovisas förvaltningens förslag 
till beaktande av de förslag som inkommit vid beredningen för regional utvecklings 
behandling av ärendet, se bilaga NYTT FÖRSLAG 2021-04-15 Skogsutredningen 
förändringar utifrån yrkanden 
 
Yrkande 1 
Ordföranden föreslår att förvaltningens reviderade förslag ska utgöra nytt huvudförslag, 
samt yrkar bifall till det nya huvudförslaget med stöd av Åsa Ågren Wikström (M), Anna-
Karin Nilsson (M), Carina Sundbom (C), Nicke Grahn (L) och Hans-Inge Smetana (KD). 
 
Yrkande 2 
Åsa Ågren Wikström (M) och Anna-Karin Nilsson (M) yrkar att följande tillägg till 
remissyttrandet tillförs: 
Att Region Västerbotten anser att mångfalden av många små skogsägare är viktigt och 
menar att äganderätten måste stärkas. 
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att texten i stycke 4, s. 1 under rubriken ”Hållbart brukande bör vara 
huvudspåret för skogen och den biologiska mångfalden” lyder: 
I Västerbotten är det enskilda ägandet och brukandet av skogen av stor vikt för 
regionens utveckling och välstånd och är även en del av regionens kulturella 
identitet. 
Inga motförslag lämnas.  
 
Yrkande 3.1 
Carina Sundbom (C) yrkar rättelse i remissvaret sid 2 under ”Ta hänsyn till 
Naturvårdsverkets utredning som jämför hur länder rapporterar olika om skyddad mark till 
EU”. Region Västerbotten betonar vikten av den utredning som Naturvårdsverket nu har i 
uppdrag att fram med syftet att undersöka jämförbarheten mellan EU-ländernas 
rapportering om skyddad mark. 
Rättelse: Naturvårdsverket har fått ett uppdrag att se över om vi kan rapportera enligt 
modellen ovan (i remissvaret står att de ska utreda, vilket inte stämmer) 
 
Yrkande 3.2 
Carina Sundbom (C) yrkar tillägg under rubrik ”Ta hänsyn till Naturvårdsverkets utredning 
som jämför hur länder rapporterar olika om skyddad mark till EU” 
Tillägg: Centerpartiet anser att svaret borde vara tydligt med att vi SKA 
använda samma rapporteringsmodell. 
 
Yrkande 3.3 
Carina Sundbom (C) yrkar tillägg under rubrik ”Ta hänsyn till Naturvårdsverkets utredning 
som jämför hur länder rapporterar olika om skyddad mark till EU” 
Tillägg: Sverige bör använda IUCN: s system för att beskriva skydd av natur och 
för att kunna göra relevanta jämförelser med andra länder. Det är också det 
system som många länder inom EU använder sig av. 
 
Yrkande 3.4  
Carina Sundbom (C) yrkar tillägg under rubrik ”Förslaget att formellt skydd ska vara frivilligt 
är bra” 
Tillägg: Huvudregeln bör vara att det ska vara på markägarens initiativ. 
Frivillighet ska råda i hela landet - även i den fjällnära skogen! 
 
Yrkande 3.5 
Carina Sundbom (C) yrkar tillägg under rubrik ”Förslaget att formellt skydd ska vara frivilligt 
är bra” 
Tillägg: Möjligheten till ersättningsmark för de skogsägare som önskar är 
viktigt. Det är angeläget om att enskilda skogsägare ges minst samma 
möjlighet till ersättningsmark som skogsbolag. 
 
Yrkande 3.6 
Carina Sundbom (C) yrkar tillägg under rubrik ”Förslaget att formellt skydd ska vara frivilligt 
är bra” 
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Tillägg: Viktigt att vid inlösen beakta konsekvenserna för industrin vad gäller 
framtida råvaruförsörjning varför utredningen bör kompletteras med en 
konsekvensbeskrivning. Ersättningsmark är bra och nödvändig för den enskilde 
men kvittar ju för industrin, tillför ju liksom ingen råvara, bara omfördelar den 
mellan olika ägare. 
 
Yrkande 3.7 
Carina Sundbom (C) yrkar tillägg under rubrik ”Förslaget att formellt skydd ska vara frivilligt 
är bra” 
Tillägg: En parlamentarisk beredning tillsätts som får till uppgift att hitta 
avvägningar mellan produktions- och miljömål som gör dem möjliga att förena. 
 
Yrkande 3.8 
Carina Sundbom (C) yrkar tillägg under rubrik ”Förslaget att formellt skydd ska vara frivilligt 
är bra” 
Tillägg: Förlust av fastigheten kan även leda till försämrade lånevillkor för 
eventuella kvarvarande fastigheter. En utredning bör därför särskilt se över om 
ersättningsnivåerna. 
 
Yrkande 3.9 
Carina Sundbom (C) yrkar tillägg under rubrik ”Förslaget att formellt skydd ska vara frivilligt 
är bra” 
”Tillägg: Det är angeläget att ersättningen från naturvårdsavtal ses över. En 
kapitalbeskattning vore önskvärt, men även alternativet om att ersättningen 
ska kunna periodiseras under en längre period. Det är därför mycket angeläget 
att få frågan utredd.” 
 
Yrkande 3.10 
Carina Sundbom (C) yrkar tillägg under rubrik ”Förslaget att formellt skydd ska vara frivilligt 
är bra” 
”Tillägg i remissvaret: Det behövs flexibla skyddsformer. Alla kanske inte vill sälja 
skogen. En del kanske vill arrendera ut till staten. Skog är inte enbart en 
kapitalinvestering. Skog är också känslor och den kan ha funnits i familjens ägo i 
generationer. Trots att man arrenderar ut skogen till staten, så är det viktigt att 
ändå ha möjligheter till t ex jakt och fiske eller sätta upp ett en jaktkoja/en liten 
stuga på marken.” 
 
Yrkande 3.11 
Carina Sundbom (C) yrkar tillägg under rubrik ”Förslaget att formellt skydd ska vara frivilligt 
är bra” 
”Centerpartiet ställer sig bakom utredningens förslag om skattefri ersättning när 
staten betalar en engångsersättning för skogen eller när man fonderar detta på 
exempelvis skogskonto eller skogsskadekonto.” 
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Yrkande 4 
Ordföranden yrkar avslag till Carina Sundboms (C) tilläggsyrkanden 3.2 till 3.7 samt 3.10 till 
och med 3.11. 
 
Yrkande 5.1 
Nicke Grahn (L) yrkar att förslaget till yttrande över skogsutredningen kompletteras enligt 
följande: 
”Grön vertikal genom hela landet 
Liberalerna förstår tanken bakom den skyddade fjällskogszonen, men ser hellre 
att tanken på en genomgående zon av olika skogstyper genom landet där olika 
skogstyper ingår. Här föreslår vi att redan existerande skyddade områden 
används som grund och sedan kan en zon som innehåller varierande naturtyper 
i med olika behov av skydd skapas på sikt för att knyta ihop områdena. Zonen 
behöver inte undantas från skogsbruk där det kan bedrivas så länge syftet med 
skyddet uppnås. På så sätt kan man råda bot på den obalans mellan 
skyddsvärd och skyddad skog i olika delar av landet, där skyddsvärda skogstyper 
i södra delen av landet idag saknar skydd på ett sätt som inte är lika tydligt i 
norra delen av landet där stora reservat bildats bland annat genom avsättning 
av samhällsägd skog.” 
 
Yrkande 5.2  
Nicke Grahn (L) yrkar att förslaget till yttrande över skogsutredningen kompletteras enligt 
följande under rubrik ”Ökade resurser till reservatsförvaltning”: 
Under senaste åren har många naturreservat bildats, men förvaltningen och skötseln 
hänger inte med i samma utsträckning. Naturreservat kan vara en god resurs för 
besöksnäring, men det kräver att de underhålls och sköts om. Tillräckliga resurser måste 
avsättas för att underhålla anläggningar i skyddade områden. Det ökar både attraktivitet 
och stödet naturvårdsinsatserna. 
 
Yrkande 5.3 
Nicke Grahn (L) yrkar att förslaget till yttrande över skogsutredningen kompletteras enligt 
följande under rubrik ”Översyn av reservatsföreskrifter”: 
Många reservatsföreskrifter är gamla, och Liberalerna föreslår att en del mycket gamla 
föreskrifter ses över så att onödiga inskränkningar kan upphävas så länge syftet med 
reservatet inte motverkas. Det kan handla om att generellt skoterförbud kan ersättas med 
att det är tillåtet att köra snöskoter på väl tjälad snötäckt mark etc. Liberalerna ser också 
gärna att vid arbeten i naturreservat ska lokala entreprenörer anlitas så långt det är rimligt. 
 
Yrkande 5.4  
Nicke Grahn (L) yrkar att förslaget till yttrande över skogsutredningen kompletteras enligt 
följande under rubrik ”Bra att nyckelbiotopsinventeringen upphör men bevara kunskapen”: 
Liberalerna ställer sig bakom förslaget att nyckelbiotopsinventeringen ska upphöra. 
Inventeringarna innebar myndighetsbeslut som saknade lagstöd samtidigt som de fick 
mycket stora ekonomiska konsekvenser för skogsägarna. Inventeringen skapade ett 
omvänt incitament till naturvård där en skogsägare som skött sin skog varsamt och skapat 

Comfact Signature Referensnummer: 1075941



PROTOKOLL  19 (52) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2021-04-15 

 

   

 

 

biotoper där hotade arter trivs utsattes för en stor ekonomisk press genom att riskera att 
inte kunna sälja sin skog. Utredningen föreslår att nyckelbiotops inventeringen ska ersättas 
av en naturmiljöbeskrivning. Liberalerna anser att det är bra att kunskapen om var 
värdefulla biotoper finns ökar, men det är viktigt att naturmiljöbeskrivningen utformas så 
att den inte får samma rättsosäkra verkan som nyckelbiotopsinventeringen. Informationen 
från nyckelbiotopsinventeringen bör inte heller förstöras utan förvaltas och tillgängliggöras 
på ett sätt som inte orsakar ovan nämnda problem. 
Liberalerna föreslår att Sveriges Lantbruksuniversitet övertar insamlad data från 
nyckelbiotopsinventeringen och tillgängliggör den för bland annat forskning.” 
 
Yrkande 6 
Ordföranden yrkar avslag till Nicke Grahns (L) tilläggsyrkande 5.1 och 5.4. 
 
Yrkande 7 
Hans-Inge Smetana (KD) yrkar att remissyttrandet kompletteras med texten att det är 
mycket bra att handläggningstider kortas, men att höjda kunskapskrav inom områden som 
kan kräva specialistkunskaper kan innebära att färre vill bli skogsägare. Idag är majoriteten 
av skogsägarna i Sverige nära pensionsålder.” 
 
Yrkande 8 
Ordföranden yrkar avslag till Hans-Inge Smetanas (KD) tilläggsyrkande. 
 
Beslutsordning 
Ordföranden föreslår en beslutsgång där det nya huvudförslaget prövas först, bifall mot 
avslag.  
Därefter prövas samtliga tilläggsyrkanden som ej beaktats – Carina Sundboms (C) 
tilläggsyrkanden 3.2 till 3.7 samt 3.10 till och med 3.11, Nicke Grahns (L) tilläggsyrkanden 
5.1 och 5.4, samt Hans-Inge Smetanas (KD) tilläggsyrkande 7, bifall mot avslag. 
 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner beslutsgången. 
 
Ordföranden prövar det nya huvudförslaget, bifall mot avslag, och finner att regionala 
utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med det nya huvudförslaget. 
 
Ordföranden prövar därefter Carina Sundboms (C) tilläggsyrkanden 3.2 till 3.7 samt 3.10 till 
och med 3.11, Nicke Grahns (L) tilläggsyrkanden 5.1 och 5.4, samt Hans-Inge Smetanas (KD) 
tilläggsyrkande 7, ställer fråga om bifall mot avslag, och finner att regionala 
utvecklingsnämnden avslår tilläggsyrkanden 3.2 till 3.7 samt 3.10 till och med 3.11, 5.1, 5.4 
samt 7. 
 
Reservationer 
Carina Sundbom (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
Hans-Inge Smetana (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande, skriftlig reservation 
biläggs protokollet. 
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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 
Arbetsutskottet 2021-03-31 § 74 
Inför RUNs behandling av ärende 6, förvaltningens förslag om tillägg av text efter RUN AU 
NYTT FÖRSLAG 2021-04-15 Skogsutredningen förändringar utifrån yrkanden 
(M) yrkande 
(C) yrkande 
(L) yrkande 
(KD) yrkande 
(KD) reservation 
 
_________ 
Beslutsexpediering 
Miljödepartementet – m.remissvar@regeringskansliet.se, kopia till 
m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se och agnetha.alriksson@regeringskansliet.se  
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§ 82. 
Yttrande över granskningsrapport 24-2020 Ärendeberedningen behöver 
utvecklas 
Dnr: RUN 46-2021 
 
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. 

Regionala utvecklingsförvaltningen har svarat på rekommendationerna i bifogat förslag till 
yttrande.  

Comfact Signature Referensnummer: 1075941



PROTOKOLL  22 (52) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2021-04-15 

 

   

 

 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till yttrande 
Granskning nr 24-2020 Ärendeberedningen behöver utvecklas 
Arbetsutskottet 2021-03-31 § 75 
 
_________ 
Beslutsexpediering 
Revisionskontoret 
Regionfullmäktige, regionstyrelsen 

  

Comfact Signature Referensnummer: 1075941



PROTOKOLL  23 (52) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2021-04-15 

 

   

 

 

§ 83. 
Yttrande över remiss Promemoria Kompletterande bestämmelser till EU:s 
förordningar inom sammanhållningspolitiken 
Dnr: RUN 51-2021 
 
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.  
 
Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
Åsa Ågren Wikström (M) yrkar bifall till upprättat förslag.  
Inga motförslag lämnas. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Yttrande  
Remiss Promemoria Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar inom 
sammanhållningspolitiken 
Arbetsutskottet 2021-03-31 § 76 
 
_________ 
Beslutsexpediering 
Näringsdepartementet – n.remissvar@regeringskansliet.se, kopia till 
n.rs.remisser@regeringskansliet.se 

  

Comfact Signature Referensnummer: 1075941



PROTOKOLL  24 (52) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2021-04-15 

 

   

 

 

§ 84. 
Instruktion till ägarombud AB Transitio 
Dnr: RUN 150-2021 
 
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 
Arbetsutskottet 2021-03-31 § 77 
_________ 
Beslutsexpediering 
Lars Lilja, ombud Region Västerbotten AB Transitio  
Thommy Bäckström, ersättare för ombud Region Västerbotten AB Transitio 
För kännedom: AB Transitio 
 

  

Comfact Signature Referensnummer: 1075941



PROTOKOLL  25 (52) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2021-04-15 

 

   

 

 

§ 85. 
Instruktion till ägarombud AC-Net Externservice AB 
Dnr: RUN 151-2021 
 
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 
Arbetsutskottet 2021-03-31 § 78 
 
_________ 
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: 1075941



PROTOKOLL  26 (52) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2021-04-15 

 

   

 

 

§ 86. 
Instruktion till ägarombud AC-Net Internservice AB 
Dnr: RUN 152-2021 
 
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 
Arbetsutskottet 2021-03-31 § 79 
_________ 
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: 1075941



PROTOKOLL  27 (52) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2021-04-15 

 

   

 

 

§ 87. 
Instruktion till ägarombud Almi Företagspartner Nord AB 
Dnr: RUN 153-2021 
 
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 
Arbetsutskottet 2021-03-31 § 80 
_________ 
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: 1075941



PROTOKOLL  28 (52) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2021-04-15 

 

   

 

 

§ 88. 
Instruktion till ägarombud Länstrafiken i Västerbotten AB 
Dnr: RUN 154-2021 
 
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 
Arbetsutskottet 2021-03-31 § 81 
 
_________ 
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: 1075941



PROTOKOLL  29 (52) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2021-04-15 

 

   

 

 

§ 89. 
Instruktion till ägarombud Norrbotniabanan AB 
Dnr: RUN 156-2021 
 
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 
Arbetsutskottet 2021-03-31 § 82 
_________ 
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: 1075941



PROTOKOLL  30 (52) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2021-04-15 

 

   

 

 

§ 90. 
Instruktion till ägarombud Norrlandsoperan AB 
Dnr: RUN 158-2021 
 
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 
Arbetsutskottet 2021-03-31 § 83 
_________ 
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: 1075941



PROTOKOLL  31 (52) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2021-04-15 

 

   

 

 

§ 91. 
Instruktion till ägarombud Skellefteå museum AB 
Dnr: RUN 155-2021 
 
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 
Arbetsutskottet 2021-03-31 § 84 
_________ 
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: 1075941



PROTOKOLL  32 (52) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2021-04-15 

 

   

 

 

§ 92. 
Instruktion till ägarombud Skogsmuseet i Lycksele AB 
Dnr: RUN 159-2021 
 
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 
Arbetsutskottet 2021-03-31 § 85 

 

_________ 
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 
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§ 93. 
Instruktion till ägarombud Uminova Innovation AB 
Dnr: RUN 160-2021 
 
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 
Arbetsutskottet 2021-03-31 § 86 
_________ 
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 
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§ 94. 
Instruktion till ägarombud Västerbottens museum AB 
Dnr: RUN 161-2021 
 
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 
Arbetsutskottet 2021-03-31 § 87 
_________ 
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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§ 95. 
Instruktion till ägarombud Västerbottensteatern AB 
Dnr: RUN 162-2021 
 
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 
Arbetsutskottet 2021-03-31 § 88  
_________ 
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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§ 96. 
Initiativärende: Extern granskning av studieförbunden 
Dnr: RUN 166-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar överlämna initiativärendet till förvaltningen för 
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.  
 
Ärendets tidigare behandling 
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. 
 
Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
Åsa Ågren Wikström (M) och Anna-Karin Nilsson (M) redogör för initiativärende om Extern 
granskning av studieförbunden.  
 
Ordföranden föreslår att initiativärendet överlämnas till förvaltningen för beredning. 
Inga motförslag lämnas. 
 
Ordföranden finner att nämnden beslutar överlämna initiativärendet till förvaltningen för 
beredning.  
 
Beslutsunderlag 
Initiativärende Extern granskning av studieförbunden 
Arbetsutskottet 2021-03-31 § 89  

 
_________ 
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§ 97. 
Deltagande vid sammanträde på distans 
Dnr: RUN 163-2021 
 
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 
som tillhandahålls genom staben för regional utveckling. Uppgift om sådan lokal 
meddelas i kallelsen. 
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- 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 
Arbetsutskottet 2021-03-31 § 90 
_________ 
Beslutsexpediering 
Regionala utvecklingsnämnden och dess utskott 
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§ 98. 
Anmälan av utskottens protokoll 
Dnr: RUN 7-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden lägger utskottens protokoll till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden informeras om utskottens protokoll och därmed även de 
ärenden som behandlats av dessa. 
 
Beslutsunderlag 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-03-31 
Kollektivtrafikutskottets protokoll 2021-03-30 
Kulturutskottets protokoll 2021-03-24 
Kulturutskottet 2021-03-24 § 32 
 
________ 
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§ 99. 
Revidering av sammanträdesplan regionala utvecklingsnämnden år 2021 
Dnr: RUN 333-2020 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att revidera nämndens sammanträdesplan för år 
2021 genom att lägga till ett extra sammanträde den 25-26 augusti 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden föreslås besluta att avsätta tid för ett extra sammanträde i 
slutet av augusti i syfte att föra fördjupade diskussioner om bland annat 
planeringsförutsättningar och nämndens verksamhetsplan år 2022. Nämnden föreslås 
avsätta en heldag, alternativt avsätta tid under två dagar, lunch till lunch, för detta 
ändamål. 
 
Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
Vid sammanträdet föreslås att 25-26 augusti 2021 (lunch-lunch) avsätts för extra 
sammanträde med utbildningsinslag. Om fysiskt deltagande blir möjligt, föreslås att det 
sammanträdet med utbildningsinslag koncentreras till en heldag istället.  
 
________ 
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§ 100. 
Trafikbokslut 2020 
Dnr: KTM 22-2021 

 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att anta redovisat trafikbokslut avseende 2020 
samt överlämna detsamma till Transportstyrelsen för vidare hantering. 
 
Ärendebeskrivning 
Detta trafikbokslut för den upphandlade regionala kollektivtrafiken i Västerbotten år 2020, 
har upprättats i enlighet med EU:s kollektivtrafikförordning, som i sin tur är grunden för 
den svenska lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065). EU:s kollektivtrafikförordning 
1370/2007 anger att varje behörig myndighet ska en gång om året offentliggöra en samlad 
rapport om den allmänna trafikplikten inom sitt behörighetsområde, om de utvalda 
kollektivtrafikföretagen samt om ersättningar och ensamrätt som dessa 
kollektivtrafikföretag beviljats som kompensation 
 
Bokslutet redovisar översiktligt påstigande per kommun respektive påstigande samt 
kostnadstäckning per linjetyp. Därefter följer en redovisning per linje. Alla uppgifter är 
hämtade från Länstrafiken i Västerbotten AB, Norrtåg AB och Skellefteå  
kommun/Skellefteå buss. 
 
Beslutsunderlag 
Trafikbokslut 2020 
Kollektivtrafikutskottet 2021-03-23 § 30 
________ 
Beslutsexpediering 
Transportstyrelsen 
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§ 101. 
Revidering av reglemente och stadgar för Västerbottens kulturstipendium 
Dnr: RUN 43-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer reviderat reglemente för kulturstipendierna.  
Regionala utvecklingsnämnden fastställer stadgar för Region Västerbottens kulturfond.  
 
Ärendebeskrivning 
En revidering av ”Stadgar för Region Västerbottens kulturfond” samt ”Reglemente för 
Region Västerbotten kulturstipendium och bildkonststipendium” har gjorts i syfte att passa 
gällande organisationsstruktur.  
 
Som en del av sammanslagningen av Regionförbundet Region Västerbotten och 
Västerbottens läns landsting har en översyn av dokumenten gjorts i syfte att passa gällande 
organisationsstruktur.  
 
Redaktionella ändringar har gjorts i ”Stadgar för Region Västerbottens kulturfond” §1-5. I 
syfte att förkorta den politiska ärendegången gällande ändringar av icke-principiell karaktär 
har §6 ändrats. 
 
I ”Reglemente för Region Västerbottens kulturstipendium och bildkonststipendium” har 
redaktionella ändringar gjorts §1-9. För att skapa en följsammare process för utdelningen 
av kulturstipendierna har §10 ändrats. I syfte att förkorta den politiska ärendegången 
gällande ändringar av icke-principiell karaktär har §11 uppdaterats. 
 
Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
Förslag under sammanträdet 
Ordföranden föreslår förändring av förslag till beslut, till 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer reviderat reglemente för kulturstipendierna. 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer stadgar för Region Västerbottens kulturfond. 
 
Inga motförslag lämnas. 

 
_________ 
Beslutsunderlag 
Reviderat Reglemente för Region Västerbottens kulturstipendium och bildkonststipendium 
Reviderade Stadgar för Region Västerbottens kulturfond 
Reglemente för Region Västerbottens kulturstipendium och bildkonststipendium 
Stadgar för Region Västerbottens kulturfond 
Markerade förändringar Reglemente 
Markerade förändringar Stadgar 
Kulturutskottet 2021-03-24 § 28 
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§ 102 
Information om ägarstyrning inom Region Västerbotten 
Dnr: RUN 164-2021 
 
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 
Arbetsutskottet 2021-03-31 § 92 
_________ 
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§ 103. 
Information om utfallet av det regionala tillväxtanslaget – anslag 1:1 
Dnr: RUN 32-2021 
 
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 
Arbetsutskottet 2021-03-31 § 98 
_________ 
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§ 104. 
Information om Trafikverkets remiss avseende riksintressen för 
kommunikationer 
Dnr: RUN 52-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen. 
 
Ärendebeskrivning  
Arbetsutskottet uppdrog den 31 mars 2021 till förvaltningen att förbereda information om 
Trafikverkets remiss om riksintressen för kommunikationer inför regionala 
utvecklingsnämndens sammanträde den 15 april.   
 
Lina Sandberg, Trafikverket, informerar nämnden om bakgrunden till remiss avseende 
riksintressen för kommunikationer: 
Trafikverket har ansvar för att göra riksintresseanspråk för kommunikationer. 
Riksintresseanspråken baseras på kriterier, och Trafikverkets nuvarande anspråk är 
baserat på kriterier från 2010. 
 
2020 antogs nya kriterier för riksintresseanspråk, vilket föranlett ett regeringsuppdrag till 
Trafikverket m.fl. januari 2020. Slutrapportering ska lämnas i september 2021. 
Inom ramen för uppdraget ska mottagande riksintressemyndigheter: 
- Se över och precisera kriterierna för vilka områden som ska anses vara av riksintresse 

enligt 3 kap. miljöbalken 
- Utvärdera om de nuvarande anspråken på områden av riksintresse motsvarar de 

kriterier som tas fram och ta ställning till om dessa anspråk behöver ändras 
 
Sammantaget är förväntningen från regeringen att översynen ska leda till en kraftig 
minskning av både antalet anspråk och den areella utbredningen. 
 
Effekter av översyn presenteras för nämnden: 

- Ett antal anläggningar bedöms inte längre vara av riksintresse medan det för andra 
anläggningar görs ett nytt anspråk 

- Förändring av riksintresseanspråk har ingen påverkan på finansiering, har ingen 
koppling till underhåll och påverkar inte heller planerade åtgärder.  

 
När riksintresseanspråk tas bort påverkas Länsstyrelsens ingripandegrund och avvägningen 
mot andra riksintressen. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 2021-03-31 § 97 
Presentation 
_________ 
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§ 105. 
Information från verksamheten 
Dnr: RUN 5-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Muntlig information lämnas till regionala utvecklingsnämnden från regionala 
utvecklingsdirektören Anna Pettersson om aktuella händelser från verksamheten.  
 
Samhällsomvandling vid större etableringar 
Information lämnas om fortsatt arbete tillsammans med regeringens samordnare Peter 
Larsson.   
 
Fortsatt arbete med EU:s fonder och program samt strategiarbete 
Nämnden informeras bland annat om regional livsmedelsstrategi, regional 
innovationsstrategi samt regional strategi för besöksnäringen 
 
Elektrifiering av tunga transporter i Västerbotten, elektrifieringslöfte 
Dialog med Infrastrukturdepartementet om elektrifieringslöfte/handslag  
mellan aktörer i Västerbotten. Regional dialog har inletts.  
Regionala utvecklingsnämnden informeras även om kommande utlysning från 
Energimyndigheten om 500 miljoner kr 2021, samt 550 miljoner kr 2022. 
Infrastrukturdepartementets tidplan beskrivs. Ambitionen är att en presentation av 
elektrifieringslöften ska kunna lämnas den 1 juni. Arbetsmodell för hur förvaltningen har 
för avsikt att arbeta vidare med processen beskrivs för nämnden.  
Handslag lämnas in 25 maj.  
 
Påverkansagenda  
Arbete är påbörjat inom förvaltningen och kopplas till regionala utvecklingsstrategin 2021-
2030. Erfarenheter från föregående period/påverkansagenda kommer att tas tillvara. Den 
fortsatta processen beskrivs, påverkansagendan kommer att lyftas i 
kommunchefsberedningen, primärkommunala beredningen, beredning för regional 
utveckling inför det att förslag ska hanteras i arbetsutskottet för att slutligen beslutas av 
regionala utvecklingsnämnden under hösten.  
 
Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 
Dialog med nationell nivå om kommande handlingsplaner 
 
React EU 
Beredning av inkomna ansökningar om utvecklingsprojekt inom React EU. 
Beslut om medfinansiering tas av RUN:s AU i maj. 
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Verkställande av beslutet om samordnad administration 
Beslut har fattats av regiondirektören den 12 april 2021. Facklig information och samverkan 
har genomförts. En successiv överföring av administrativa funktioner från regionala 
utvecklingsförvaltningen till regionstyrelsen under året. Regionala utvecklingsnämnden 
informeras även i samband med detta om att nämnden kommer att få ta ställning till 
omfördelning av budget, då regiondirektörens beslut innebär att personella resurser 
kommer att överföras till regionstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 2021-03-31 § 93 
Presentation 

 
_________ 
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§ 106. 
Kurser och konferenser 
Dnr: RUN 4-2021 
 
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 
Arbetsutskottet 2021-03-31 § 94 
_________ 
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§ 107. 
Meddelanden 
Dnr: RUN 1-2021 
 
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 
Protokoll styrelse AC-Net Extern 2020-10-02 
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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 
Arbetsutskottet 2021-03-31 § 95 
_________ 
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§ 108. 
Delegeringsbeslut 
Dnr: RUN 2-2021 
 
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 

Ändringsbeslut för projektet 
Inlandets Teknikpark (20203162) 

Katarina Molin, chef 
enheten för 

5.6.2 Ändring av beslut av 
projektmedel som 

2021-03-02 
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gällande justering av budget. 
Projektägare är Vilhelmina 
kommun. 
 

företagsstöd och 
projektfinansiering 

innebär förändring upp 
till 25 %. av totala 
finansiering. 

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 

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 2021-03-31 § 96 
_________ 
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Voteringslista: § 80, Yttrande över remiss Tillgängliga stränder, ett mer differentierat strandskydd, SOU 2020:78 

Namn Parti N
ä
r
v
a
r
o 

Reservation 
Omröstning 

Anteckningar/ 
Tjänstgörande 
ersättare § 80 § 80 

Ja Nej 

Ledamöter (13)      

Rickard Carstedt S  Ja  Ordförande, digitalt 

Åsa Ågren Wikström  M   Nej Vice ordförande, justerare, digitalt 

Ylva Hedqvist Hedlund  V -   2:a vice ordförande. Kjell Öjeryd (V) 
tjänstgörande ersättare. 

Marita Fransson  S -   Charlotte Lundqvist (S) tjänstgörande ersättare. 

Lars Lilja  S 1 Ja  Digitalt 

Nina Björby S 1 Ja  Digitalt 

Jamal Mouneimne  S 1 Ja  Digitalt 

Ahmed Hersi V 1 Ja  Digitalt 

Anna-Karin Nilsson M 1  Nej Digitalt 

Carina Sundbom C 1  Nej Digitalt 

Nicke Grahn L 1  Nej Digitalt 

Veronica Kerr  KD 1  Nej Digitalt. Tjänstgörande §§ 76-80, 82. 
Närvarande §§ 81, 104-109. 
Tjänstgörande ersättare Hans-Inge Smetana 
(KD) §§ 81, 83-109. 

Zacharias Tjäder  MP 1 Ja  Från och med § 79. 
Ulf Eriksson (C) tjänstgörande ersättare §§ 76-
78. Digitalt. 

Ersättare (11)      

Karin Lundström  S -    

Mahmoud Al-Turk S -    

Maja Lundström S -    

Olov Nilsson S -    

Charlotte Lundqvist  S 1 Ja  Tjänstgör istället för Marita Fransson (S). Digitalt 

Kjell Öjeryd V 1 Ja  Tjänstgör istället för Ylva Hedqvist Hedlund (V). 
Digitalt 

Andreas Löwenhöök M -    

Ulf Eriksson C 1   Tjänstgör istället för Zacharias Tjäder (MP) §§ 
76-78. Digitalt. Närvarar t.o.m § 99. 

Olle Edblom C 1   Digitalt 

Cecilia Festin Stenlund L 1    

Hans-Inge Smetana KD 1    

Mattias Larsson C 1    

Christer Rönnlund M -    
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1(2) 

Tilläggsyrkande 

Umeå den 14 april 2021 

Tilläggsyrkande RUN 2021-04-15 Ärende 5 Remiss Tillgängliga stränder, ett mer 
differentierat strandskydd. 

 
Moderaterna yrkar att följande tillägg till remissyttrandet tillförs: 
 
att Region Västerbotten avstyrker att Länsstyrelsen ska få upphäva tidigare förordnanden 
om upphävande av strandskydd 
 
att ett annat begrepp än ”landsbygdsområde” används för att få en tydlig koppling till 
strandskyddet 
 
 
Åsa Ågren Wikström (M) vice ordförande Regionala Utvecklingsnämnden 
Anna-Karin Nilsson (M) ledamot Regionala Utvecklingsnämnden  
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Centerpartiet i Västerbottens yrkande om tillägg till yttrande gällande slutbetänkande ”Tillgängliga stränder – 
ett mer differentierat strandskydd” (SOU 2020:78)      2021-04-14 

 

 

Centerpartiets yrkande om tillägg till yttrande 

gällande slutbetänkande ”Tillgängliga stränder – 

ett mer differentierat strandskydd” (SOU 

2020:78) 

 
Centerpartiet i Västerbotten tycker det är beklagligt att utredningen inte 

föreslår någon förändring utifrån Länsstyrelsens vetorätt i överprövning 
av dispenser kontra saknad klagorätt för kommunerna. Så länge som 

detta kvarstår torde det lokala inflytandet inte öka i någon betydelsefull 
mening. 

 
Det förslag som finns i betänkandet om att Länsstyrelsen ska få tolv 

månader på sig innan de meddelar sitt beslut om upphävande av 
strandskydd inom ett landsbygdsområde är en orimlig tidsram för den 

enskilde byggaren. Det står inte heller i proportion med övriga krav på 
handläggningstider som krävs av kommunen enligt Plan- och bygglagen, 

där även de svåraste och mest komplexa byggprojekt ska utredas och 

beslutas av kommunen inom tio veckor.  
 

Kommuners mål om tillväxt gynnas av ett mer differentierat strandskydd 
under förutsättning att förslaget inte innebär fördyrade utredningar inför 

framtagandet av nya Landsbygdsområden samt att kommunerna ges 
möjligheter till eget beslutsfattande i enskilda ärenden som ännu inte 

berörs av ett antaget Landsbygdsområde.  
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Moderaterna i Region Västerbotten 
Köksvägen 11, 901 98 Umeå 

Tel 090-785 73 38 
www.moderat.se/vasterbotten 

 

1(1) 

Tilläggsyrkande  

Umeå den 14 april 2021 

Tilläggsyrkande RUN 2021-04-15 Ärende 6 Remiss skogsutredningen 

Skogsbruket i Västerbotten genererar stora ekonomiska, sociala och miljömässiga värden 
som även skapar jobb. Det möjliggör för fler att leva och verka i hela länet och bidrar också 
till att förse Sverige och Europa med virke, energi och förnybara produkter.  
 
Mångfalden av många små skogsägare och deras drivkrafter att ansvarsfullt äga och bruka 
skogen skapar goda förutsättningar för både ett hållbart skogsbruk och biologisk mångfald.  
Skogen i Västerbotten har ofta förvaltats i generationer i familjer och värdet av att äga skog 
är mycket mer än enbart ekonomi, det är också sociala värden och tillhörighet till en plats 
som är svåra att sätta en prislapp på.  
 
Moderaterna anser att det är av yttersta vikt att äganderätten värnas och stärks, samt att 
det lokala och regionala ägandet inte riskeras.  
 
Moderaterna yrkar därför att följande tillägg till remissyttrandet tillförs: 
 
att Region Västerbotten anser att mångfalden av många små skogsägare är viktigt och 
menar att äganderätten måste stärkas 
 
att texten i stycke 4, s. 1 under rubriken ”Hållbart brukande bör vara huvudspåret för skogen 
och den biologiska mångfalden” lyder:  
I Västerbotten är det enskilda ägandet och brukandet av skogen av stor vikt för regionens 
utveckling och välstånd och är även en del av regionens kulturella identitet. 
 
 
Åsa Ågren Wikström (M) vice ordförande Regionala Utvecklingsnämnden 
Anna-Karin Nilsson (M) ledamot Regionala Utvecklingsnämnden  
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Yrkande på remissvar från Centerpartiet i Västerbotten – Skogsutredningen  2021-04-14 
 

Yrkande på remissvar från Centerpartiet i Västerbotten – 
Skogsutredningen 
 
S 2 Rättelse i remissvaret: 
”Ta hänsyn till Naturvårdsverkets utredning som jämför hur 
länder rapporterar olika om skyddad mark till EU  
Region Västerbotten betonar vikten av den utredning som 
Naturvårdverket nu har i uppdrag att fram med syftet att 
undersöka jämförbarheten mellan EU-ländernas rapportering 
om skyddad mark.” 
 

• Rättelse: Naturvårdsverket har fått ett uppdrag att se 
över om vi kan rapportera enligt modellen ovan (i 
remissvaret står att de ska utreda, vilket inte stämmer).  

 

• Tillägg: Centerpartiet anser att svaret borde vara tydligt 
med att vi SKA använda samma rapporteringsmodell. 

 

• Tillägg: Sverige bör använda IUCN: s system för att 
beskriva skydd av natur och för att kunna göra relevanta 
jämförelser med andra länder. Det är också det system 
som många länder inom EU använder sig av. 

 
 
S 2 Tillägg i remissvaret: 
” Förslaget att formellt skydd ska vara frivilligt är bra  
Region Västerbotten ställer sig bakom förslaget att formellt 
skydd av skog i huvudsak ska vara frivilligt.” 
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Yrkande på remissvar från Centerpartiet i Västerbotten – Skogsutredningen  2021-04-14 
 

• Tillägg: Huvudregeln bör vara att det ska vara på 
markägarens initiativ. Frivillighet ska råda i hela landet - 
även i den fjällnära skogen! 

 

• Tillägg: Möjligheten till ersättningsmark för de 
skogsägare som önskar är viktigt. Det är angeläget om 
att enskilda skogsägare ges minst samma möjlighet till 
ersättningsmark som skogsbolag. 

 

• Tillägg: Viktigt att vid inlösen beakta konsekvenserna för 
industrin vad gäller framtida råvaruförsörjning varför 
utredningen bör kompletteras med en 
konsekvensbeskrivning. Ersättningsmark är bra och 
nödvändig för den enskilde men kvittar ju för industrin, 
tillför ju liksom ingen råvara, bara omfördelar den 
mellan olika ägare. 
 

• Tillägg: En parlamentarisk beredning tillsätts som får till 
uppgift att hitta avvägningar mellan produktions- och 
miljömål som gör dem möjliga att förena. 
 

• Tillägg: Förlust av fastigheten kan även leda till 
försämrade lånevillkor för eventuella kvarvarande 
fastigheter. En utredning bör därför särskilt se över om 
ersättningsnivåerna.  
 

• Tillägg: Det är angeläget att ersättningen från 
naturvårdsavtal ses över. En kapitalbeskattning vore 
önskvärt, men även alternativet om att ersättningen ska 
kunna periodiseras under en längre period. Det är därför 
mycket angeläget att få frågan utredd. 
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Yrkande på remissvar från Centerpartiet i Västerbotten – Skogsutredningen  2021-04-14 
 

 

• Tillägg i remissvaret: Det behövs flexibla skyddsformer. 
Alla kanske inte vill sälja skogen. En del kanske vill 
arrendera ut till staten. Skog är inte enbart en 
kapitalinvestering. Skog är också känslor och den kan ha 
funnits i familjens ägo i generationer. Trots att man 
arrenderar ut skogen till staten, så är det viktigt att ändå 
ha möjligheter till t ex jakt och fiske eller sätta upp ett en 
jaktkoja/en liten stuga på marken. 

 
Centerpartiet ställer sig bakom utredningens förslag om 
skattefri ersättning när staten betalar en engångsersättning 
för skogen eller när man fonderar detta på exempelvis 
skogskonto eller skogsskadekonto. 
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LIBERALERNA 
 

 

 

Yrkande: Att förslaget till yttrande över skogsutredningen kompletteras enligt fö ljande: 

 

Grön vertikal genom hela landet 

Liberalerna förstå r tanken bakom den skyddade fjä llskogszonen, men ser hellre att tanken på  en 

genomgå ende zon av olika skogstyper genom landet dä r olika skogstyper ingå r. Hä r föreslå r vi att 

redan existerande skyddade områ den anvä nds som grund och sedan kan en zon som innehå ller 

varierande naturtyper i med olika behov av skydd skapas på  sikt för att knyta ihop områ dena. Zonen 

behöver inte undantas frå n skogsbruk dä r det kan bedrivas så  lä nge syftet med skyddet uppnå s. På  

så  sä tt kan man rå da bot på  den obalans   mellan skyddsvä rd och skyddad skog i  olika delar av 

landet, dä r skyddsvä rda skogstyper i södra delen av landet idag saknar skydd på  ett sä tt som inte ä r 

lika tydligt i norra delen av landet dä r stora reservat bildats bland annat genom avsä ttning av 

samhä llsä gd skog. 

Ökade resurser till reservatsförvaltning 

Under senaste å ren har må nga naturreservat bildats, men förvaltningen och skötseln hä nger inte med 

i samma utsträ ckning. Naturreservat kan vara en god resurs för besöksnä ring, men det krä ver att de 

underhå lls och sköts om. Tillrä ckliga resurser må ste avsä ttas för att underhå lla anlä ggningar i 

skyddade områ den. Det ökar bå de attraktivitet och stödet naturvå rdsinsatserna. 

Översyn av reservatsföreskrifter 

Må nga reservatsföreskrifter ä r gamla, och Liberalerna föreslå r att en del mycket gamla föreskrifter ses 

över så  att onödiga inskrä nkningar kan upphä vas så   lä nge syftet med reservatet inte motverkas. Det 

kan handla om att generellt skoterförbud kan ersä ttas med att det ä r tillå tet att köra snöskoter på  vä l 

tjä lad snötä ckt mark etc. Liberalerna ser också  gä rna att vid arbeten i naturreservat ska lokala 

entreprenörer anlitas så  lå ngt det ä r rimligt. 

Bra att nyckelbiotopsinventeringen upphör men bevara kunskapen 
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Liberalerna stä ller sig bakom förslaget att nyckelbiotopsinventeringen ska upphöra.  

 Inventeringarna innebar myndighets     beslut som saknade lagstöd samtidigt som de fick mycket 

stora ekonomiska konse     kvenser för skogsä garna. Inventeringen skapade ett omvä nt incitament 

till naturvå rd dä r en skogsä gare som skött sin skog varsamt och skapat biotoper dä r hotade arter trivs 

utsattes för en stor ekonomisk press genom att riskera att inte kunna sä lja sin skog. Utredningen 

föreslå r att nyckelbiotops     inventeringen ska ersä ttas av en naturmiljöbeskrivning. Liberalerna 

anser att det ä r bra att kunskapen om var vä rdefulla biotoper finns ökar, men det ä r viktigt att 

naturmiljöbeskriv     ningen utformas så  att den inte få r samma rä ttsosä kra verkan som 

nyckelbiotop     sinventeringen. Informationen frå n nyckelbiotopsinventeringen bör inte heller 

förstöras utan förvaltas och tillgä ngliggöras på  ett sä tt som inte orsakar ovan nä mnda problem. 

Liberalerna föreslå r att Sveriges Lanbruksuniversitet övertar insamlad data frå n 

nyckelbiotopinventeringen och tillgä ngliggör den för bl a forskning. 

Liberalerna i Regionala utvecklingsnä mnden i Region Vä sterbotten 
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15 april 2021 
 

 

YRKANDE 
  
 
 

 VÄSTERBOTTEN 

 
 

Tilläggsyrkande till RUN 15 april 2021 gällande ärende 6 Remiss 

skogsutredningen 

 

Skogsutredningen föreslår att tiden för en avverkningsanmälan kortas ner från sex till 

tre veckor, men villkorar samtidigt detta med ett utökat kunskapskrav och ansvar för 

skogsägaren att redovisa vilka natur- och kulturmiljövärden som berörs av den 

aktuella åtgärden. I vissa fall kan skogsägarna bli tvungna att förlita sig på konsulter. 

Risken finns att dessa kunskapskrav höjer tröskeln för nya generationer att bli 

skogsägare. Idag är snittåldern bland svenska skogsägare 60 år och hälften av 

skogsägarna är 65 år eller äldre 

 

 

 

Yrkande:  

 

Kristdemokraterna yrkar att remissyttrandet kompletteras med texten att det är 

mycket bra att handläggningstider kortas, men att höjda kunskapskrav inom områden 

som kan kräva specialistkunskaper kan innebära att färre vill bli skogsägare. Idag är 

majoriteten av skogsägarna i Sverige nära pensionsålder. 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Kerr 

Ledamot RUN (KD)  

 

Hans-Inge Smetana 

Ersättare RUN (KD) 
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16 april 2021 
 

 

Reservation 
  
 
 

 VÄSTERBOTTEN 

 
 

Reservation till RUN 15 april 2021 gällande ärende 6: Remiss skogsutredningen 

 

 

Grunder:  

Kristdemokraterna värdesätter starkt ett levande västerbottniskt skogsbruk. Det är 

därför positivt att handläggningstiderna kortas enligt skogsutredningens förslag. Vi 

ser det även som angeläget att skogsägare utbildas och har god kunskap för att 

bruka sin skog på bästa sätt. Men enbart för att tiden för avverkningsanmälan kortas 

från sex till tre veckor finns ingen anledning att villkora detta med utökat utbildnings- 

och kunskapskrav och ansvar för skogsägaren att redovisa vilka natur- och 

kulturmiljövärden som finns.  

 

Viktigt att underlätta för skogsnäringen. Idag är medelåldern på skogsägare 60 år, 

och vi behöver underlätta för yngre människor att äga och driva skogsbruk. Ett höjt 

ansvar från enskilda skogsägare riskerar däremot att leda till att de tvingas förlita sig 

på konsulter och specialistkunskaper, vilket därmed skulle höja trösklarna för nya 

generationer av skogsägare.  

 

Kristdemokraterna yrkar vid regionala utvecklingsnämnden (RUN) följande: 

Kristdemokraterna yrkar att remissyttrandet kompletteras med texten att det är 

mycket bra att handläggningstider kortas, men att höjda kunskapskrav inom områden 

som kan kräva specialistkunskaper kan innebära att färre vill bli skogsägare. Idag är 

majoriteten av skogsägarna i Sverige nära pensionsålder. 

 

  
Reservation till förmån för eget bifallsyrkande att texten ska tillföras 

remissyttrandet.  

 

 

 

Hans-Inge Smetana 

Gruppledare RV (KD) 
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