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§ 1. 

Fastställande av ärendelistan 
 

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet fastställer föredragningslistan med tillägg av ärende Nominering till CPMR.  

 

Ärendebeskrivning 

Arbetsutskottet har att fastställa föredragningslistan och besluta om eventuella förändringar.  

 

Tillägg till ärendelistan föreslås, nominering till CPMR 

 

____ 
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§ 2.  

Budgetdialog med Utbildningsdelegationen 
Dnr: 18RV0019 

 

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet tackar för dialogen. 

 

Ärendebeskrivning 

Arbetsutskottet har årligen en dialog inför kommande års budget med 

Utbildningsdelegationen.  

 

Under dialogen lyfts ett antal viktiga händelser som kan komma att påverka 2019 års budget. 

I synnerhet uppmärksammas utvecklingen inom fjärrundervisning där ökad samverkan 

skulle kunna innebära att länets kommuner kan erbjuda eleverna ett brett utbildningsutbud 

samt avhjälpa lärarbrist i ämnen där det idag är svårt att rekrytera lärare eller erbjuda lärare 

ett tillräckligt tjänsteunderlag. Som exempel nämns moderna språk där det idag är svårt att 

erbjuda elever undervisning i moderna språk redan på högstadienivå. Västerbottens 

kommuners framgångsrika samverkan inom fjärrundervisning har lett till att länet 

uppmärksammas av nationella myndigheter och aktörer för detta arbete. En förutsättning för 

att fortsätta den goda utvecklingen inom fjärrundervisning, är dock att kommuner samverkar 

även i framtiden. Om fjärrundervisning ska kunna tjäna som ett verktyg för att utveckla 

utbildning i Västerbottens län, så förutsätts investeringar. Tekniken används inte för att 

minska kostnaderna, det handlar om att skapa möjligheter och möjliggöra för elever att ta 

del av ett fullgott utbildningsutbud. 

 

Utmaningarna förknippade med kompetensförsörjning i kritiska branscher är svår redan 

idag, men den kommer att accelerera framöver. Det noteras att samordning av resurser och 

teknik är en förutsättning för effektivt resursnyttjande och för att främja en god regional 

utveckling.  

 

Vad gäller gymnasieutbildning, tyder allt på att gymnasieutbildning alltmer kommer att bli 

en regional angelägenhet. För Västerbottens län är viktiga frågor inför framtiden därför ett 

fördjupat samarbete mellan yrkesprogrammen, den fortsatta utvecklingen av 

Gymnasieantagningens verksamhet, samverkansavtalet om gymnasieutbildning samt 

fördjupad samverkan vad gäller fjärrundervisning inom gymnasieutbildningsnivå i moderna 

språk mm. 

 

Ett annat behov som noteras är upphandling av ett länsgemensamt system som syftar till att 

länets kommuner ska kunna följa de ungdomar som är folkbokförda i den egna kommunen, 

men som läser sin gymnasieutbildning i en annan kommun. Ett sådant system skulle 

kvalitetssäkra debiteringar av ersättning för utbildningskostnader mellan kommunerna till 

exempel, men det innebär även stärkta möjligheter för kommunerna att kunna fullgöra sitt 

uppföljningsansvar. Idag hanteras motsvarande uppgifter manuellt, vilket innebär att det är 

svårare att på ett effektivt sätt kunna följa de ungdomar som är folkbokförda i en kommun 
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men som inte befinner sig i någon utbildningsverksamhet. Kostnaden för en sådan förstudie 

uppskattas till cirka 120 tkr. 

 

Avslutningsvis informeras om hur överskott som genererats av omställning av MediaCenters 

verksamhet kunnat nyttjas för att utveckla fjärrundervisningen, skapat nätverk och noder 

samt möjliggjort större kompetenshöjande insatser i enlighet med den nationella IT-strategin 

och läroplansförändringar. Verksamheten behöver dock fortsatt stöd för att kunna bibehålla 

utvecklingstakten och framtidssäkra undervisningen i Västerbottens län.  

 

Beslutsunderlag 

Viktiga händelser som kan påverka 2019 års budget 

____ 

Beslutsexpediering 

Utbildningsdelegationen 

 

  

ProSale Signing Referensnummer: 507723



   PROTOKOLL 7 (37) 

   
   Sammanträdesdatum 

  Arbetsutskottet    2018-02-15 

 

   

Justerare 

 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

  

§ 3. 

Budgetdialog med Primärkommunala delegationen 
Dnr: 18RV0019 

 

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet tackar för dialogen. 

 

Ärendebeskrivning 

Arbetsutskottet har årligen en dialog inför kommande års budget med Primärkommunala 

delegationen.  

 

Dialogen knyter an till frågan om hur mellankommunal samverkan i Västerbottens län ska 

organiseras i framtiden. Under 2017 har mellankommunal samverkan i en ny regionkommun 

varit en dominerande fråga för Primärkommunala delegationen. Det finns ett fortsatt stort 

behov att under 2018 och även nästa år säkerställa att Primärkommunala delegationen har 

tillräckliga resurser för att anordna avstämningsmöten och dialog mellan länets kommuner.  

 

De inspel som lyfts fram från länets kommuner så här långt i processen, är en oro för vad 

som händer med befintliga nätverk och samverkansytor i framtiden. Ett antal områden har 

utöver detta identifierats, där det saknas strukturer idag men där samverkan skulle behöva 

utvecklas i framtiden. Till exempel nämns samverkan inom bygglovshantering mm. 

 

Det bör därför finnas resurser och förutsättningar för att hantera även tillkommande behov 

inom den nya regionkommunen. Vid sammanträdet noteras att världen inte är konstant, och 

att det måste finnas en öppenhet och beredskap för att hantera föränderliga behov av 

samverkan.  

 

 

Beslutsunderlag 

Viktiga händelser som kan påverka 2019 års budget 

____ 

Beslutsexpediering 

Primärkommunala delegationen 
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§ 4. 

Årsredovisning 2017 
Dnr: 18RV0044 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsfullmäktige fastställa årsredovisning 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagens 11 kapitel, 20 § ska årsredovisningen överlämnas till fullmäktige 

och revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. 

 

Bedömningen är att arbetet inom Region Västerbotten under 2017 har tagit steg mot en 

utvecklad måluppfyllelse. Inom målen strukturer för innovation och platsbaserad 

näringslivsutveckling finns initiativ kopplat till rekommendationer från föregående års 

årsredovisning vilket bidrar positivt till utvecklingen av måluppfyllnaden.  

 

Totalt fattades beslut om 38 miljoner kronor (mkr) i medfinansiering till 32 projekt, i 

huvudsak inom service och digitala lösningar.  

 

Under året har Region Västerbotten påbörjat och genomfört flera betydande aktiviteter. 

Bland dessa kan nämnas: 

 

 Arbete med länstransportplan 2018-2019 har slutförts. 

 Fortsatta satsningar på besöksnäringens utveckling genom projektet Upplevelsecenter - 

the Västerbotten Experience. 

 Satsningar kopplade till digitalisering, bland annat inom projektet Digitala Västerbotten 

där 14 kommuner i Västerbotten gått samman för att tillsammans ta fram digitala 

tjänster till länets medborgare.  

 Film i Västerbotten har under året träffat över 1 000 barn och unga som genom 

filmpedagogiska workshops fått lära sig mer om att göra film.  

 Särskilda satsningar inom området jämställd regional tillväxt, för att kvinnor och män 

ska ha samma förutsättningar för inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång 

till tillväxtresurser.  

 Arbete med att ta fram en regional livsmedelsstrategi, för att skapa fler jobb och tillväxt 

i länet genom en ökad produktion av mat i Västerbotten.  

 Mötesplats Lycksele har under året genomförts för femte gången, tillsammans med en 

bred grupp av samarbetspartners – med mycket gott resultat. 

 

Region Västerbotten omsatte 326 mkr, exklusive konsoliderade bolag, varav basverksamhet 

257 mkr och projektverksamhet 69 mkr. Inklusive de hel- och delägda bolagen uppgick 

omsättningen till 1 110 mkr. De största kostnaderna i den totala verksamheten avser externa 

bidrag, personal och ägaranslag. 

 

Årets resultat blev + 0,5 mkr, varav Mediacenter och Infomix står för ett positivt utfall om 

0,9 mkr. I utfallet ligger en upplösning av pensionsreserv för regionrådet på 1,2 mkr, det 
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finns istället en finansieringsöverenskommelse som hanterar förpliktelsen. När det gäller 

Infomix har 200 tkr överförts till 2018, för att kunna bibehålla en försenad rekrytering under 

hela 2018. Intern medfinansiering har gått till projekt inom regionkansliet, bland annat till 

ett projekt för RUS-arbetet, men även inom Länsbiblioteket och Mediacenter. 

 

Det blev både över- och underskott inom projektverksamheten under året, netto ett 

underskott på 166 tkr. Årets pensionsavsättning uppgår till 1,9 mkr inklusive löneskatt, 

vilket är betydligt högre än budgeterat och vägs upp av lägre personalkostnader inom ett 

flertal enheter. Samtliga fem finansiella mål för Region Västerbotten är uppfyllda vid 

årsbokslut 2017-12-31. 

   

Beslutsunderlag 

Årsbokslut 171231, presentation 

Årsredovisning 2017, förslag 

______ 

Beslutsexpediering 

Kommuner i Västerbottens län 

Västerbottens läns landsting 

Region Västerbottens delägda och helägda bolag 
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§ 5. 

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län (RUS). Förankring av 

övergripande processplan 
Dnr: 16RV0312 

 

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ställer sig bakom den övergripande processplanen för den Regionala 

utvecklingsstrategin för Västerbottens län.  

 

Ärendebeskrivning 

Västerbottens läns Regionala utvecklingsstrategi (RUS) är tidsatt 2014-2020. Arbetet 

med en ny strategi har börjat genom kunskapsinsamling och planering. Den nuvarande 

RUS togs fram i bred samverkan med aktörer från olika samhällssektorer under 2011-

2013. Processen präglades av hög delaktighet och ett starkt ägandeskap i länet. 

Samtidigt krävs effektiva arbetsformer och en bra koppling mellan analysunderlag och 

uppföljningar, samt med andra strategier och program på lokal, regional nationell och 

europeisk nivå. Utmaningar med dagens RUS är bland annat att den är svår att följa 

upp och utvärdera, den korta tidshorisonten (7 år) gör att det är svårt för såväl RV som 

andra aktörer att planera långsiktigt efter RUS-målen, samt att dokumentet är svårt att 

kommunicera då det spänner över såväl detaljerade åtgärder som övergripande mål. 

 

På många sätt är förutsättningarna annorlunda idag jämfört med processen 2011-2013. 

EU:s tillväxtstrategi Europa 2020 hade en betydande roll för struktur och 

framtagandeprocess av RUS 2014-2020. Motsvarande samlade tillväxtstrategi saknas 

från 2020, samtidigt som andra strategier, överenskommelser och planer påverkar 

arbetet. Kunskapsmassan och erfarenheterna från det regionala tillväxtarbetet är också 

större, vilket innebär att det finns en tydligare grund för dialog och prioriteringar 

kopplade till länets utmaningar och möjligheter. För Region Västerbottens del måste 

även framtagandet av ny RUS samordnas med bildandet av Regionkommun under 

2019. 

 

Förslag till övergripande processplan: 

- Processen skall präglas av delaktighet och bred dialog, samt jämställdhetsintegreras. 

- RUS skall ha en tidshorisont på cirka 20 år, tydliga mål och vara uppföljningsbar. 

- Det externa dialogarbetet genomförs i huvudsak under hösten 2018 samt våren 2019. 

Under våren 2019 utarbetas ett förslag till RUS. Förslaget remisshanteras under hösten 

2019 och går in i beslutsfas under våren 2020. 

______ 
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§ 6. 

Remissen en gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet SOU 2017:73. 

Förslag till remissvar 
Dnr: 18RV0059 

 

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet avger remissvar enligt upprättat förslag.  

 

Ärendebeskrivning 

Regeringen beslutade den 9 februari 2017 att bemyndiga statsrådet 

Peter Eriksson att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda 

hur statliga bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet ska påverka 

kommunal planering. Regeringen beslutade samtidigt om direktiv 

för utredningen (dir. 2017:12). I september 2017 överlämnades delbetänkandet ”En 

gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73). Delbetänkandet 

remisshanteras med sista svarsdatum den 17 februari 2018.  

 

Region Västerbotten ställer sig positiv till delbetänkandes förslag, men vill betona att 

genomförandet av uppdraget måste bygga på en stor valfrihet i hur kommuner och 

regioner väljer att genomföra förslagen. Behovet av samordning av bostadsbyggande 

mellan kommuner ser olika ut i olika delar av Sverige, samt att många kommuner idag 

har stora utmaningar med de krav och den stora mängd statliga mål som skall hanteras 

i översiktsplaner och bostadsförsörjningsplaner m.m. Förslagen i denna utredning bör 

vara en del i stötta kommunerna med relevanta planeringsunderlag samt utveckla 

regionernas roll att stödja kommunerna i planeringsarbetet. 

 

Region Västerbotten vill också betona vikten av att ta nästa steg i arbetet regional 

fysisk planering. Här utgör bostadsplaneringskommitténs slutbetänkande en bra 

utgångspunkt för att i dialog med kommuner och regioner stärka den samlade 

kapaciteten för planering och utveckling i Sverige. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till remissvar 

______ 
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§ 7. 

Internkontrolluppföljning 2017 
Dnr: 18RV0060 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen godkänner återrapporteringen av den interna kontrollen då den skett 

i enlighet med riktlinjerna för internkontroll. 

 

Ärendebeskrivning 

Regiondirektören ska enligt Region Västerbottens riktlinjer för internkontroll (antagna 

av förbundsstyrelsen 2012-02-29, § 12) årligen återrapportera resultatet av de be-

slutade kontrollerna till Förbundsstyrelsen. Genomförd uppföljning rapporteras till 

Förbundsstyrelsen oavsett utfall.  

 

Rapporten ska innehålla omfattning av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt vid-

tagna åtgärder. Vid upptäckta brister lämnas också förslag på åtgärder för att förbättra 

processen. 

 

Den internkontrollplan som förbundsstyrelsen fastställde för 2017 innehöll 20 stycken 

kontrollområden. Sammantaget kan sägas att de beslutade kontrollerna för 2017 har 

samtliga genomförts och där brister uppmärksammats har åtgärder initierats och 

vidtagits. Internkontrollarbetet följer således Region Västerbottens riktlinjer för 

internkontroll. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport om uppföljning av internkontroll 2017 

______ 

Beslutsexpediering 

Enhets- och verksamhetschefer 

Revisionen 
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§ 8. 

Internkontrollplan 2018 
Dnr: 18RV0061 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen fastställer internkontrollplan 2018 enligt framtaget förslag. 

 

Ärendebeskrivning 

Förbundsstyrelsen ansvar är att leda och samordna förvaltningen av regionförbundets 

angelägenheter och att ha uppsikt över övriga utskott, delegationer, beredningars verk-

samhet och de bolag där regionförbundet är majoritetsägare. I detta ansvar ingår att 

fortlöpande bevaka att regionförbundet har en ändamålsenlig organisation för intern 

kontroll och att vid behov initiera förändringar av denna. 

  

Enligt Region Västerbottens riktlinjer för internkontroll (antagna av Förbundsstyrelsen 

2012-02-29, § 12) ska Förbundsstyrelsen årligen fastställa en internkontrollplan.   

 

Den interna kontrollen bör inriktas på områden av väsentlig betydelse och där risken 

är stor för felaktigheter eller brister föreligger. Internkontrollplanen ska ange vad som 

ska kontrolleras och hur kontrollen ska utföras och följas upp. Planen ska dessutom 

föregås av en riskbedömning som ligger till grund för urval av vilka kontroller som 

ska göras.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag till internkontrollplan 2018 

Genomförande av riskbedömning  

______ 

Beslutsexpediering 

Enhets- och verksamhetschefer 

Länstrafiken i Västerbotten AB 

Revisionen 
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Justerare 

 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

  

§ 9.  

Firmatecknare Regionförbundet Västerbottens län. Revidering av 

förbundsstyrelsen beslut 
Dnr: 18RV0062 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen beslutar att:  

1. Förbundsstyrelsens ordförande Erik Bergkvist (S) och förbundsstyrelsen vice 

ordförande Tomas Mörtsell (C) erhåller rätt att två i förening eller var för sig 

tillsammans med regiondirektören Anna Pettersson teckna firma för Region-

förbundet Västerbottens län. 
 

2. Regiondirektören Anna Pettersson erhåller rätt att underteckna följande hand-

lingar: avtal, andra handlingar och skrivelser i övrigt som inte kräver beslut av 

förbundsstyrelsen. 
 

3. Ekonomiansvarig Lena Nordling och regiondirektör Anna Pettersson erhåller rätt 

att var för sig underteckna följande handlingar: bankbehörigheter, rekvisitioner 

deklarationer och löpande ekonomisk redovisning samt lägesrapporter där externa 

finansiärer så kräver. 

 

4. Vid regiondirektör Anna Petterssons frånvaro fattar regiondirektören särskilt beslut 

om tillfällig firmatecknare, som sedan anmäls till förbundsstyrelsen. Om tiden 

överskrider tre månader ska beslut om ersättare fattas av förbundsstyrelsen. 

 

5. Enhets- och verksamhetscheferna Rachel Nygren, Thomas Hartman, Carina 

Eriksson tom 21 januari 2018, Annika Sandström, Katarina Molin, Annika 

Nordström, Petter Lundberg, Fredric Larsson, Jonas Lundström tom 31 mars 2019, 

Camilla Thorn Wollnert, Charlotte Berglund samt myndighetschefen Heidi 

Thörnberg erhåller rätt att underteckna enhets- och verksamhetsrelaterade avtal. 

Om avtalet har ekonomiskt innehåll ska det ske i enlighet med gällande 

beloppsgränser i tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Region 

Västerbotten (6.2.2 Attestanter). 

 

6. Enhets- och verksamhetscheferna Rachel Nygren, Thomas Hartman, Carina 

Eriksson tom 21 januari 2018, Annika Sandström, Katarina Molin, Annika 

Nordström, Petter Lundberg, Fredric Larsson, Jonas Lundström tom 31 mars 2019, 

Camilla Thorn Wollnert, Charlotte Berglund och ekonomiansvarig Lena Nordling 

erhåller rätt att underteckna löpande rekvisitioner för externfinansierade projekt. 
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  Utdragsbestyrkande 

  

Ärendebeskrivning 

Firmatecknarbeslutet ändras med anledning av att Carina Erikssons förordnande som 

vikarierande enhetschef är förlängt from 31 december 2017 tom 21 januari 2018. 

Susanne Ljungström har tagits bort från beslutet eftersom hennes förordnande sträckte 

sig tom 30 november 2017. Ändringen avser punkt 5 och 6 i beslutet.  

 

Förbundsstyrelsens fattade senast beslut om Firmatecknare Regionförbundet 

Västerbottens län den 28 september 2017, § 64.  

 

Beslut om firmatecknare fattas i Förbundsstyrelsen enligt kommunallagen 6 kapitlet, 4 

§ där det framgår att det åligger styrelsen att särskilt ha hand om den ekonomiska för-

valtningen.  

 

Beslutsunderlag 

Förbundsstyrelsens protokoll 2017-09-28, § 64  

____ 
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   Sammanträdesdatum 

  Arbetsutskottet    2018-02-15 

 

   

Justerare 

 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

  

§ 10. 

Remiss av betänkande Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar 

turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95). Förslag till remissvar 
Dnr: 17RV0435 
 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen avger remissvar enligt upprättat förslag.  

 

Ärendebeskrivning  

Utredningen föreslår att regeringen utvecklar, antar och genomför en nationell strategi 

för hållbar turism och växande besöksnäring – en plattform för hur politiken ska 

utformas och genomföras fram till 2030 – och att utveckling av denna strategi sker i 

samverkan med besöksnäringen, statliga myndigheter, regioner, kommuner och 

civilsamhället.  

 

Utredningen föreslår att den nationella strategin delas upp i ett antal strategiska 

insatsområden och att det övergripande målet för hållbar turism och växande 

besöksnäring bryts ner på mätbara delmål inom dessa strategiska områden. De 

strategiska insatsområden som utredningen föreslår är; Digitalisering, 

Kompetensförsörjning, Utveckling innovation och forskning, Tillgänglighet, 

Naturturism, Kulturturism, Måltidsturism, Evenemang och stora möten och Företagens 

villkor. Detta är förslag som bör utvecklas i det föreslagna strategiarbetet och över tid.  

Utredningen föreslår att regeringen inrättar ett Nationellt besöksnäringsforum som får 

uppdraget att ta fram den nationella strategin för hållbar turism och växande besöksnäring 

samt därefter koordinera genomförandet av strategin.  

Syftet med uppdraget har varit att ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen 

som export- och jobbmotor i hela landet. I uppdraget har ingått att lämna förslag på en 

politik som skapar förutsättningar för tillväxt, företagande och sysselsättning och som 

bidrar till att aktörerna gemensamt kraftsamlar inom besöksnäringen. I uppdraget har 

ingått att analysera målen för turismpolitiken och att kartlägga besöksnäringens behov 

och hinder för en hållbar utveckling och föreslå insatser. I uppdraget ingår att föreslå 

hur samverkan och samordning mellan näringen och offentliga aktörer kan utvecklas. 

Vidare har det ingått att föreslå hur kontaktytor mellan myndigheter, näringsliv, 

akademi och civilsamhället kan utvecklas. Svar ska ha inkommit till 

Näringsdepartementet senast den 6 april.  

 

Beslutsunderlag  

Förslag till remissvar 

____ 
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  Utdragsbestyrkande 

  

§ 11. 

Regional kulturplan för Västerbottens län 2020-2023. Direktiv till 

framtagande av plan 
Dnr: 18RV0033 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen beslutar att ta fram en regional kulturplan för Västerbottens län 

gällande perioden 2020-2023 utifrån bifogade direktiv.  

 

Ärendebeskrivning 

Kulturberedningen svarar, på uppdrag av Förbundsstyrelsen, för framtagande av 

kulturplanen i bred samverkan med länets kommuner, civilsamhälle och kulturskapare, 

utifrån bifogade direktiv och handlingsplan.  

 

Direktiv 

- Kulturplanen ska beskriva hur Region Västerbotten och de regionala 

kulturverksamheterna med statliga medel inom kultursamverkansmodellen avser att 

främja och bidra till de nationella kulturpolitiska målens genomförande. 

 

- Kulturplanen ska beskriva kulturens roll för regionen, kulturpolitiska mål för den 

regionala kulturverksamheten och regionala utvecklingsområden inom de 

verksamhetsområden som kultursamverkansmodellen omfattar. 

 

- En samlad bild av de regionala kulturverksamheter som finansieras genom statliga 

och regionala medel ska bifogas Kulturplanen i form av en bilaga. 

 

- De kvalitativa uppföljningsfrågor som årligen rapporteras till Statens kulturråd ska 

vara integrerade i skrivinstruktionerna till verksamheterna som omfattas av 

kultursamverkansmodellen.   

 

Mot bakgrund av bildandet av Regionkommun kan ändringar i tidplanen ske. Angivna 

benämningar på förtroendemannaorganisation i direktivet utgår från 

Landstingsfullmäktiges beslut, i enlighet med landstingsstyrelsens förslag, om ny 

förtroendemannaorganisation för mandatperioden 2019-2022. 

 

Bakgrund 
Sedan 2012 ingår Region Västerbotten i kultursamverkansmodellen. 

Samverkansmodellen infördes 2011 och riktlinjer för modellen anges i förordningen 

SFS 2010:2012. En region får fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 

om en regional kulturplan har upprättats av landstinget/regionen och kulturplanen 

överensstämmer med förordningen och de föreskrifter som meddelas med stöd 

förordningen. Planen ska avse tre år, om det inte finns särskilda skäl för annat. Region 

Västerbotten ansvarar för att den regionala kulturplanen utarbetas i samverkan med 

länets kommuner och efter samråd med länets professionella kulturliv och det civila 

samhället.  
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Justerare 

 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

  

 

Med kulturplanen som grund beslutar Statens kulturråd om det statsbidrag som 

landstinget/regionen ska fördela. Region Västerbotten beslutar i sin tur hur det statliga 

anslaget ska fördelas mellan de regionala kulturverksamheterna. Fördelningen av 

statsbidraget ska bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås samt ge ökade 

möjligheter till regionala prioriteringar och variationer. Med regional kulturplan avses 

en beskrivning av de prioriteringar som regionen vill göra i fråga om regional 

kulturverksamhet som avses få statligt stöd, prioriteringarnas förhållande till de 

nationella kulturpolitiska målen samt uppgifter om planerad statlig, kommunal och 

annan finansiering av verksamheterna. 

 

Region Västerbotten första kulturplan omfattade perioden 2012-2015 och fastställdes 

av förbundsfullmäktige den 17 november 2011, den andra kulturplanen avser perioden 

2016-2019 och fastställdes av förbundsfullmäktige den 3 december 2015.  

 

Under 2018 ska Region Västerbotten inleda arbetet med att ta fram regionens tredje 

kulturplan för perioden 2020-2023.  

 

Beslutsunderlag 

Kulturberedningens protokoll 2018-02-05, § 14 

Förslag till direktiv och handlingsplan framtagande regional kulturplan 2020-2023 

____ 
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  Arbetsutskottet    2018-02-15 

 

   

Justerare 

 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

  

§ 12. 

Kultursamverkansmedel. Fördelning av statliga anslag till regionala 

kulturverksamheter i Västerbottens län år 2018 
Dnr: 17RV0329 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsfullmäktige godkänna upprättat förslag till fördelning 

av statliga anslag till regional kulturverksamhet år 2018 enligt kultursamverkansmodellen. 

 

Arbetsutskottet föreslå Förbundsstyrelsen att delegera beslut om fördelning av posten 

kulturell infrastruktur till Kulturberedningens presidium. 

 

Ärendebeskrivning 

Statens kulturråd beslutade den 25 januari 2018 att bevilja Regionförbundet Västerbottens 

län statsbidrag med 84 053 000 kr år 2018 att fördelas i enlighet med förordningen 

(2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Anslaget är 

uppräknat med 1,55 procent i förhållande till 2017 års nivå. Därutöver beviljas en ökning av 

anslaget med 2,1 mkr samt förstärkning av biblioteksverksamheten med 1,2 mkr. 

 

Utöver uppräkningen av samtliga verksamheter föreslås, med hänvisning till Region 

Västerbottens äskande samt Kulturrådets beslutsmotivering, att Norrlandsoperan, 

Västerbottensteatern och konstkonsulentverksamheten tilldelas förstärkningsmedel. Region 

Västerbotten har under flera år äskat statligt stöd för att matcha den lokala och regionala 

höjningen till Norrlandsoperan som genomfördes av Umeå kommun och regionen 2015. 

Detta är något som regionen nu fått gehör för. Västerbottensteaterns breddade verksamhet, 

utökade interregionala samarbete, satsning på ett länsövergripande berättarcentrum i 

berättarlänet Västerbotten samt satsning på digitalisering behöver även de matchas med 

nationella medel.  

 

Då professionell bild- och formverksamhet från och med 2018 ingår i 

kultursamverkansmodellen som ett eget stödberättigat område, prioriteras 

konstkonsulentverksamheten med en förstärkning i årets budget. Därutöver tilldelas 

Länsbiblioteket en särskild öronmärkt förstärkning för att öka tillgången till 

biblioteksverksamhet i hela landet. 

 

Förbundsfullmäktige godkände den 3 december 2015, § 96, Västerbottens läns kulturplan 

2016 – 2019. Kulturplanen är det underlag som krävs för att erhålla det statliga anslaget till 

regional kulturverksamhet enligt kultursamverkansmodellen. Medlen ska fördelas till 

verksamhetsområden som ingår i kultursamverkansmodellen. 

 

De områden som omfattas är följande: 

- professionell teater-, dans- och musikverksamhet 

- museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete 

- biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet 

- professionell bild- och formverksamhet 
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  Utdragsbestyrkande 

  

- regional enskild arkivverksamhet 

- filmkulturell verksamhet 

- främjande av hemslöjd. 

 

Kulturberedningens behandling av ärendet  

Ordföranden föreslår tillägg till beslutet, att Kulturberedningen föreslår Arbetsutskottet 

föreslå Förbundsstyrelsen att delegera beslut om fördelning av posten kulturell infrastruktur 

till Kulturberedningens presidium. 

 

Inga motförslag lämnas. 

 

Beslutsunderlag  

Kulturberedningens protokoll 2018-02-05, § 11 

Statens kulturråds beslut om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet år 

2018 inom ramen för kultursamverkansmodellen 

Förslag A Fördelning av statligt anslag  
______ 

Beslutsexpediering: 

Kulturrådet (kulturradet@kulturradet.se,  jelena.jesic@kulturradet.se) 
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§ 13. 

Tilläggsbeslut inom fördelning av statligt anslag till regional 

kulturverksamhet i Västerbottens län år 2018 
Dnr: 17RV0329 

 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsfullmäktige godkänna att ur det statliga anslaget år 2018 

som fördelas till Västerbottens museum AB vidarebefordras 316 900 kronor till Skellefteå 

museum AB och 158 500 kronor till Skogsmuseet i Lycksele AB. 

 

Ärendebeskrivning 

Hela det statliga anslaget till länsuppdraget för regional museiverksamhet fördelas till 

Västerbottens museum AB. Ur detta anslag föreslås 316 900 kronor vidarebefordras till 

Skellefteå museum AB och 158 500 kronor till Skogsmuseet i Lycksele AB. 

 

Beslutsunderlag 

Kulturberedningens protokoll 2018-02-05, § 12 

Statens kulturråds beslut om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet år 

2018 inom ramen för kultursamverkansmodellen 

Förslag B Fördelning av statligt anslag  

____ 

 

 

 

  

ProSale Signing Referensnummer: 507723



   PROTOKOLL 22 (37) 

   
   Sammanträdesdatum 

  Arbetsutskottet    2018-02-15 

 

   

Justerare 

 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

  

§ 14. 

Region Västerbottens agenda för Arktis 
Dnr: 17RV0177 

 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen antar Region Västerbottens agenda för Arktis. 

  

                Bakgrund 

Det globala intresset för Arktis ger Västerbotten möjlighet att profilera och positionera sig 

som en konkurrenskraftig arktisk region. Region Västerbottens roll som regional aktör i 

Arktis kan bli mycket betydelsefull när både nationell- och EU-politik ska genomföras.  

 

Under våren 2017 påbörjades arbetet med att ta fram Region Västerbottens agenda för 

Arktis. Målet med agendan är att synliggöra Region Västerbottens prioriterade områden och 

insatser till stöd för hållbar regional utveckling i ett arktiskt Västerbotten.  

 

Ärendebeskrivning  
Arbetet har tagit sin utgångspunkt i den Regionala utvecklingsstrategin för Västerbottens län 

(RUS 2014-2020) och dess prioriterade områden som återfinns i en arktisk kontext.  Det 

handlar om kopplingar till andra arktiska strategier och rapporter, samt till de unika 

tillgångar och förutsättningar som karaktäriserar Arktis, såsom hållbar tillväxt och 

utveckling i områden med kallt klimat, långa avstånd, gles befolkning, stora naturresurser 

och känslig miljö. 

 

Region Västerbotten har bjudit in samtliga av länets kommuner, Västerbottens läns 

landsting, Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Luleå tekniska universitet, 

Västerbottens handelskammare, Företagarna, Sametinget och Svenska Samernas riksförbund 

till dialog kring utkastet.  

 

 

Beslutsunderlag  

Presentation 

Region Västerbottens agenda för Arktis 
____ 
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§ 15.  

Kungörelse av Förbundsfullmäktiges sammanträden 2018 
Dnr: 18RV0063 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsfullmäktige besluta att förbundsfullmäktiges kungörelse 

under 2018 ska publiceras enligt följande:  

 

Fullmäktige 28 mars-  kungörelsen publiceras i Västerbottens Kuriren, Folkbladet och 

Norran på samma sätt som tidigare år. Men hänvisning till den digitala anslagstavlan på 

Region Västerbottens hemsida.  

 

Fullmäktige 30 maj- hänvisning till kungörelsen på den digitala anslagstavlan publiceras i 

Västerbottens Kuriren, Folkbladet och Norran. 

 

Fullmäktige 29 november- kungörelsen publiceras på den digitala anslagstavlan. Inga 

tidningsannonser.   

 

Ärendebeskrivning  
En ny kommunallag trädde i kraft den 1 januari 2018. En av förändringarna innebär att den 

kommunala anslagstavlan fortsättningsvis ska vara webbaserad. Det innebär bland annat 

att fullmäktiges sammanträden inte längre måste annonseras ut i den lokala tidningen. 

 

Den nya kommunallagen säger följande: 

13 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och 

uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på 

kommunens eller landstingets anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. 

 

Bakgrund 

Den tidigare kommunallagen reglerade att uppgift om tid och plats för ett sammanträde 

skulle minst en vecka före sammanträdesdagen införas i den eller de ortstidningar som 

fullmäktige beslutade. 

 

Enligt Förbundsfullmäktiges arbetsordning, § 11, ska fullmäktige varje år besluta i vilka 

ortstidningar uppgifter om tid och plats för fullmäktiges sammanträden ska införas.  

 

Förbundsfullmäktiges kungörelser har under 2017 publicerats i Västerbottens Kuriren, 

Folkblad och Norran. 

____ 
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§ 16. 

Regionalt kompetenscentrum för träteknisk forskning i Skellefteå 
Dnr: 18RV0064 

 

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ställer sig bakom satsningen på Regionalt kompetenscentrum för träteknisk 

forskning i Skellefteå. 

 

 

Ärendebeskrivning  

Den för träbranschen i Norr- och Västerbotten speciella situationen med en dominerande 

struktur av mikroföretag, ofta som en sista industriell utpost på landsbygden, kräver 

extraordinära insatser för att bevaras och än mer för att utvecklas. LTU är regionens 

akademiska bas inom det tekniska området och finns representerat i båda länen. En ökad 

samverkan mellan företag i länen gagnar också utmaning av ”inomregional” leverantörs-

tillväxt till omdaning i malmfälten. Att utmana den accelererande urbaniseringen genom att 

stärka och utveckla entreprenörskap i företag, hitta nya lösningar för kompetensförstärkning 

och generationsväxling, åstadkomma ökad akademi och skapa bättre förutsättningar för 

innovationslösningar och kapitalförsörjning är alla nyckelfrågor som återfinns i såväl RUS 

som träbranschens strategiska dokument. 

 

Genom aktiv samverkan mellan regionens företag, Träbransch Norr AB, LTU, RISE, 

Regionens kommuner samt TMF har under 2016 projektet Utmana Urbaniseringen startats 

för att skapa en modell för att ta de mikro- och småföretagen i tränäringen in i ett 

visionsdrivet entreprenörskap med levande affärsplaner i ett 5-7 årigt perspektiv. Under 

våren 2018 invigs T2 Colleges vid Campus Skellefteå - ett modernt centra för 

kompetensförsörjning och kompetensutveckling för hela regionens företag.  

 

Avsikten är att gå vidare med att skapa en plattform för ökad akademi i träindustrin och 

skapa bättre förutsättningar för innovationslösningar – detta är SkeWood. Den övergripande  

strategin är integration av Utmana Urbaniseringen, T2 Colleges och SkeWood, för att 

bekräfta nödvändig ambition för en rimlig stark överlevnad ur såväl ett 

landsbygdsperspektiv som stark marknadsrelevans med starka avtryck för 

kompetensförsörjning och kompetensutveckling.  Detta bygger mycket på att utveckla 

företagsledningar för kommande decenniers utmaningar, men också kraftfulla inslag av 

akademi i småföretagens FoU- och organisationsarbete.  

 

För att kunna upprätthålla arbetet med att utveckla den regionala träindustrin är behovet akut 

att stärka den trätekniska forskningen vid LTU så att Campus Skellefteå kan utgöra ett 

regionalt kompetenscentrum, och att verksamheten har den långsiktiga bas som är 

nödvändig för att på sikt kunna ta ett nationellt ansvar för träteknik i vid bemärkelse, med 

internationell toppforskning inom hela värdekedjan skog – trämekanisk industri – marknad, 

dvs. ett nationellt kompetenscentrum för träteknisk utveckling. 
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   PROTOKOLL 25 (37) 

   
   Sammanträdesdatum 

  Arbetsutskottet    2018-02-15 

 

   

Justerare 

 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

  

Behovet är ett starkt stöd från såväl regionala aktörer som ansvariga departement 

motsvarande 150 MSEK under en 8-årsperiod. 

 

Förslag under sammanträdet 

Vid sammanträdet föreslås Arbetsutskottet ställa sig bakom satsningen på Regionalt 

kompetenscentrum för träteknisk forskning i Skellefteå. 

 

Inga motförslag lämnas.  

 

 

Beslutsunderlag 

Träteknik LTU Skellefteå  

____ 
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   PROTOKOLL 26 (37) 

   
   Sammanträdesdatum 

  Arbetsutskottet    2018-02-15 

 

   

Justerare 

 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

  

§ 17. 

Motion 1/2016. Slå samman region och landsting. Andreas Westerberg (L) 

mfl. 
Dnr: 16RV0378 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.  

 

Ärendebeskrivning  

Nicke Grahn (L), Lilian Tegnander (L), Jena Wennberg (L), Andreas Westerberg (L) och 

Peder Westerberg (L) har inkommit med motionen slå samman regionen och landstinget.  

 

Region Västerbotten verkar idag för ett samgående mellan Region Västerbotten och 

Västerbottens läns landsting i en gemensam regionkommun from 1 januari 2019. I denna 

process för Region Västerbotten aktivt dialog med förbundets medlemmar.  

 

Mot bakgrund av att vi just nu befinner oss i en regionbildningsprocess och ett konkret 

förberedelsearbete som pågår under hela 2018 föreslås att fullmäktige fattar följande beslut: 

Motionen anses besvarad. 

 

 

Beslutsunderlag 

Motion 1/2016 

____ 
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   PROTOKOLL 27 (37) 

   
   Sammanträdesdatum 

  Arbetsutskottet    2018-02-15 

 

   

Justerare 

 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

  

§ 18. 

Motion 1/2017. Välkomna Örnsköldsvik. Andreas Westerberg (L) 
Dnr: 18RV0103 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.  

 

Reservation 

Ordföranden och Nicke Grahn (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

 

 

Ärendebeskrivning  

Andreas Westerberg (L) har inkommit med motionen välkomna Örnsköldsvik.  

 

Region Västerbotten konstaterar att motionens förslag ligger utanför förbundets 

beslutskompetens. Region Västerbotten bidrar i möjligaste mån med att besvara de frågor 

som inkommer, så även till Örnsköldsviks kommuns utredning av förutsättningarna för att 

ansöka om byte av regiontillhörighet. 

 

Fullmäktige föreslås fatta följande beslut: 

Motionen anses besvarad. 

 

 

Sammanträdets behandling av ärendet 

 

Förslag under sammanträdet 

Ordföranden och Nicke Grahn (L)  föreslår att motionen ska bifallas. 

 

Maria Marklund (S) föreslår att motionen ska anses besvarad i enlighet med förslag.  

 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att Arbetsutskottet beslutar att 

det sak avgöras idag.  

Förslag om att motionen ska bifallas ställs mot förslag att föreslå att motionen ska anses 

besvarad.  

 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Arbetsutskottet bifaller förslag om 

att motionen ska bifallas.  

 

Votering begärs.  

 

Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att motionen ska anses besvarad  

Nej-röst för att bifalla motionen.  
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   PROTOKOLL 28 (37) 

   
   Sammanträdesdatum 

  Arbetsutskottet    2018-02-15 

 

   

Justerare 

 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

  

 

Med 4 ja-röster och 3 nej-röster beslutar Arbetsutskottet att föreslå Förbundsstyrelsen 

föreslå Förbundsfullmäktige att motionen ska anses besvarad.  

 

 

Reservation 

Ordföranden och Nicke Grahn (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

 

 

Beslutsunderlag 

Motion 1/2017 

____ 
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   PROTOKOLL 29 (37) 

   
   Sammanträdesdatum 

  Arbetsutskottet    2018-02-15 

 

   

Justerare 

 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

  

§ 19. 

Regionresa 2018. Datumförslag 
Dnr: 18RV0065 

 

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att genomföra regionresan under perioden 11-15 juni 2018, slutliga 

datum att fastställas senare. 

 

Ordinarie ledamöter från arbetsutskottet, som inte ingår i något av medlemmarnas 

presidium, inbjuds att delta på regionresan. Kostnaden för resor och boende tas i detta fall 

från Region Västerbotten.   

 

 

Ärendebeskrivning  

Förslag på datum för regionresan är någon gång under perioden 11-15 juni 2018. Vilka 

datum som blir aktuella inom denna period kommer att fastställas så snart som möjligt. 

Preliminärt förslag om ort är Bryssel.  

 

Vid sammanträdet noteras att de föreslagna datumen sammanfaller med SKL mötesdagar. 

Dock är det angeläget att säkerställa deltagande från kommunerna, vilket skulle innebära att 

slutet av veckan vore lämpligare utifrån kommunernas mötesplanering.  

 

 

____ 

Beslutsexpediering 

Chefer inom Region Västerbotten  

Lena Nordling 

Helene Idahl  
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   Sammanträdesdatum 

  Arbetsutskottet    2018-02-15 

 

   

Justerare 

 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

  

§ 20. 

Utfall anslag 1.1 och egna regionala projektmedel (ERP) 2017 
Dnr: 18RV0066 

 

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 
Katarina Molin, chef för projekt- och verksamhetsutveckling informerar om utfall 

projektmedel för år 2017. 

 

Beslutsunderlag  

Presentation  

  ____ 
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   Sammanträdesdatum 

  Arbetsutskottet    2018-02-15 

 

   

Justerare 

 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

  

§ 21. 

Information från verksamheten 
Dnr: 18RV0067 

 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  

 
Ärendebeskrivning  

Regiondirektören Anna Pettersson informerar.  

 

Den praktiska vardagen i organisationen präglas av allt som hör processen till att förbereda 

för regionkommunbildning. En kort lägesrapport lämnas vid sammanträdet.  

 

Region Västerbotten firar tio år 2018. Arbetsutskottet informeras kort om att organisationens 

tioårsfirande kommer att uppmärksammas på olika sätt, framförallt kommer firandet att ges  

uttrycket att organisationen tar fart inför regionkommunbildning.  

 

Beslutsunderlag 

Region Västerbotten 10 år 

____ 
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   PROTOKOLL 32 (37) 

   
   Sammanträdesdatum 

  Arbetsutskottet    2018-02-15 

 

   

Justerare 

 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

  

§ 22. 

Information om besök från Österbottens Förbund 24-25 maj 2018 
Dnr: 18RV0067 

 

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att arbetsutskottet ordinarie ledamöter Erik Bergkvist (S), Anders 

Ågren (M), Hans Lindberg (S), Lilly Bäcklund (S), Maria Marklund (S), Tomas Mörtsell 

(C) samt Nicke Grahn (L) deltar vid mötet med Österbottens Förbund den 24-25 maj i 

Umeå. 

  

Region Västerbotten står för kostnader för resa och logi.  

 

Ärendebeskrivning  

Region Västerbotten har ett samarbete med Österbottens Förbund. Nästa möte med 

Österbottens Förbund är inplanerat den 24-25 maj 2018. Ett lunch till lunchmöte i Umeå. 

 

Start 24 maj kl 12:00 inkl gemensam middag på kvällen. 

Avslutas 25 maj med gemensam lunch. 

____ 
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   PROTOKOLL 33 (37) 

   
   Sammanträdesdatum 

  Arbetsutskottet    2018-02-15 

 

   

Justerare 

 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

  

§ 23. 

Information om bildandet av ny regionkommun i Västerbotten 2019 
Dnr: 17RV0084 

 

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning  

En lägesrapport lämnas om bildandet av regionkommun. 

 

Förberedelsearbetet fortskrider. Två av deluppdragen kommenteras. Vad gäller förslag till 

organisering av kollektivtrafiken i en regionkommun har två remisskonferenser nu hållits. 

Remisstiden sträcker sig fram till och med den 28 februari.  

 

Kort information lämnas även om uppdraget som rör mellankommunal samverkan. Efter 

Primärkommunala delegationens sammanträde har även en kommunchefsträff hållits, där 

merparten av tiden ägnades till fortsatt dialog om mellankommunal samverkan. En mindre 

kommunchefsgrupp har bildats, bestående av tre kommunchefer. Nästa viktiga milstolpe är 

den dialogkonferens som hålls i Lycksele den 12-13 april, som syftar till att föra arbetet 

vidare framåt.  

____ 
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   PROTOKOLL 34 (37) 

   
   Sammanträdesdatum 

  Arbetsutskottet    2018-02-15 

 

   

Justerare 

 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

  

§ 24. 

Information om remiss angående likvidation av Regionförbundet 

Västerbottens län 
Dnr: 18RV0036 

 

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning  

En lägesrapport ges i processen kring likvidationen av Regionförbundet  

Västerbottens län. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Remiss likvidation RV 

____ 
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   Sammanträdesdatum 

  Arbetsutskottet    2018-02-15 

 

   

Justerare 

 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

  

§ 25  

Information om årlig nationell återrapportering till regeringen enligt 

villkorsbeslutet 
Dnr: 18RV0067 

 

 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning  

Arbetsutskottet informeras om den årliga rapporteringen till regeringen enligt 

villkorsbeslutet.  

 

Rapporteringen innefattar från och med rapporteringen för 2017 års villkorsbeslut att det 

strategiska och långsiktiga arbetet med lärande ska beskrivas. 

Det är en utmaning att redogöra för alla de insatser som genomförs i länet som är kopplade 

till de mål som är fastställda i den regionala utvecklingsstrategin – finansieringen kommer 

från en mängd olika källor, i stort sett samtliga politiska sakområden är involverade i 

arbetet.  

 

Det har gjorts en gedigen rapportering av projektmedel i återrapporteringen, men det har 

även uttryckts en önskan från regionernas sida att på ett tydligare sätt kunna återrapportera 

vad som händer i övrigt inom länet på de prioriterade områdena. Det vill säga, sådana 

insatser som görs med annan finansiering.  

 

____ 
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   Sammanträdesdatum 

  Arbetsutskottet    2018-02-15 

 

   

Justerare 

 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

  

§ 26. 

Meddelanden  
Dnr: 18RV0068 

 

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet lägger meddelandena till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

För den som vill läsa och söka bland SKL:s alla cirkulär finns cirkulärdatabasen:  

http://brs.skl.se/cirkular/brsbibl_cirk.htm   

 

Ärendebeskrivning 

 

 

Rubrik: 1. Regleringsbrev. Villkor för budgetåret 2018 inom utgiftsområde 1 Rikets styre, 

19 Regional tillväxt, 22 Kommunikationer 

 

 

Rubrik: 2. Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:1 Regionala 

tillväxtåtgärder 

 

 

Rubrik: 3. Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslagen 1:3 Europeiska regionala 

utvecklingsfonden 

 

 

Rubrik: 4. Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseendeTillväxtverket inom utgiftsområde 

24 Näringsliv, 19 Regional tillväxt 

 

 
Rubrik: 5. Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseendeMyndigheten för tillväxtpolitiska 

utvärderingar och analyser inom utgiftsområde 24 Näringsliv 

 

 

Rubrik: 6. Regleringsbrev uppdrag att stödja regionalt kompetensförsörjningsarbete  
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   PROTOKOLL 37 (37) 

   
   Sammanträdesdatum 

  Arbetsutskottet    2018-02-15 

 

   

Justerare 

 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

  

§ 27 

EXTRAÄRENDE: Nominering till CPMR 
Dnr: 17RV0459 

 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet nominerar Erik Bergkvist (S) som ordinarie ledamot för CPMR:s politiska 

byrå, och stöttar därmed även ledamotens möjlighet att utses till vice-president för CPMR.  
 
 

                Bakgrund 

Enligt CPMR:s stadga har varje land en ordinarie ledamot och en ersättare i CPMR:s 

politiska byrå. Ordinarie och ersättare väljs av CPMR Sverige. Detsamma gäller i den 

exekutiva kommittén för respektive geografisk kommission. Presidenterna i de geografiska 

kommissionerna väljs av respektive generalförsamling. Presidenten för CPMR väljs av 

CPMR:s generalförsamling. Presidenten utser fem vice-presidenter från de ordinarie 

ledamöterna i CPMR:s politiska byrå. Mandatperioden för samtliga poster är två år.  

 

Nomineringsprocess  
För att bli utsedd till vice-president för CPMR av CPMR:s president behöver kandidaten 

vara ordinarie ledamot i CPMR:s politiska byrå, vald av CPMR Sverige. Sammankallande 

för CPMR Sverige och ansvarig för valberedningen är ordinarie ledamot av CPMR:s 

politiska byrå. Under våren samma år som valen ska ske skickar valberedningen ut en 

förfrågan till medlemsregionerna med begäran om namnförslag. På höstmötet före CPMR:s 

generalförsamling bjuds medlemsregionerna in att diskutera valberedningens förslag och 

nominera representanter till CPMR:s politiska byrå samt Östersjökommissionen. 

Sammansättning av representanterna skall bland annat beakta; 

 politisk tillhörighet 

 geografisk spridning 

 fördelning kvinnor- män, samt vid behov; 

 eventuell fördelning mellan Östersjökommissionen, Nordsjökommissionen och 

Öarnas kommissionen 

 

Respektive företrädare svarar för att det samlade förslaget förankrats i den egna regionen. 

 

Mot bakgrund av kort period för nominering, föreslås Arbetsutskottet nominera ordinarie 

ledamot och med detta även stötta ledamotens möjlighet att utses till vice-president.  

Om tid för nominering av Förbundsstyrelsen medges, överlämnas ärendet till 

Förbundsstyrelsen. 

 

Sammanträdets behandling av ärendet 

Vid sammanträdet föreslås Erik Bergkvist (S). 

Inga motförslag lämnas. 

____ 

Beslutsexpediering 

John Kostet 
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