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Omröstning 

Anteckningar/ 
Tjänstgörande 
ersättare § § 

Ja Nej 
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Ylva Hedqvist Hedlund  V 1    
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Mårten Edberg, infrastrukturstrateg, § 3-4 
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Katarina Molin, chef företag- och projektfinansiering, § 5-17 

Irina Bergsten, strateg projektutveckling, §§ 5-17 

Rikka Engman, strateg projektutveckling, §§ 5-17 

Liv Öberg, strateg projektutveckling, §§ 5-17 

Erik Dahlberg, strateg företeagsstöd, §§ 5-17 

Charlotta Wikman, strateg företagsstöd, §§ 5-17 
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  Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-02-12 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 1 
Fastställande av ärendelistan 

 
Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Upprättad ärendelista fastställs med följande förändring: 
 
Kallelsen ärende nr 7 information om regionala företagsstöd och prioriteringar 2019 delas 
upp till två ärenden, ett informationsärende om företagsstöd och ett beslutsärende om 
prioriteringar.  
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämndenfastställer ärendelistan med följande ändringar: 
 
Kallelsen ärende nr 7 information om regionala företagsstöd och prioriteringar 2019 delas 
upp till två ärenden, ett informationsärende om företagsstöd och ett beslutsärende om 
prioriteringar.  
____ 
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  Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-02-12 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 2  
Information från verksamheten 
Dnr: RUN 11-2019 

 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsdirektören Anna Pettersson ger allmänn information om vad som är 
på gång inom verksamheten. Bland annat har Sveriges Kommuner och Landstings grupp 
Modellregion 2019 inlett sitta arbete med en kick off. Regional utveckling representeras av 
Lise-Lotte Ohlsson (V) och Åsa Ågren Wikström (M) och från tjänstemannasidan Sara Pejok 
och Anna Pettersson.  
 
Arbetet med regionplan har inletts och planen ska tas upp i regionala utvecklingsnämnden 
den 21 mars. 
 
Anna Pettersson har fått uppdrag från regiondirektören Kent Ehliasson att ta fram ett 
underlag om kostnadsreducering inom verksamhetsområdet regional utveckling. Arbetet 
går under namnet hållbar ekonomi och ett förslag från regionala utvecklingsförvaltningen 
ska lämnas till direktören senast den 6 mars.  Den 11 mars kommer direktörens centrala 
ledningsgrupp att behandla frågan.  
_________ 
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  Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-02-12 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 4  
Transperens vid beslut rörande länstransportplanen. Skrivelse från Carina 
Sundbom (C) och Ewa-May Carlsson (C) 
Dnr: RUN 21-2019 
 
Arbetsutskottets beslut  
Arbetsutskottet tackar för skrivelsen och ger ordföranden i uppdraga att besvara den. 
Sammanfattningsvis så strävas det efter att beslutsunderlagen ska vara lättförståliga. 
 
Arbetsutskottet beslutar att inkomna skrivelser av principiell karaktär, såsom denna, tas 
upp i utskottet för diskussion och besvaras därefter av ordföranden.   
 
Ärendebeskrivning 
Carina Sundbom (C) och Ewa-May Karlsson (C) har lämnat in en skrivelse angående 
transparens vid beslut rörande länstransportplanen: 
 
”För att vi valda politiker ska kunna ta bra beslut kring länstransportplanen behöver 
underlagen till beslut vara mer transparenta och lättförståeliga. Det behövs bättre 
sammanställningar av budgeten och konsekvensanalyser av föreslagna förändringar under 
perioden. 
 
Förbundsstyrelsen vid Region Västerbotten har beslutat om prioriteringar av tillgängliga 
medel för åtgärdsområden i länstransportplan 2014-2025. Region Västerbotten har gett 
ger Trafikverket i uppdrag att ta fram ett mer detaljerat underlag och kostnadskalkyler. 
Därefter har förbundsstyrelsen haft uppdraget att löpande fatta slutgiltiga beslut om 
genomförande av objekt som Trafikverket har ansvar för att genomföra, vilket gäller 
samtliga åtgärder längs det statliga regionala vägnätet.  Sedan 2019-01-01 har Region 
Västerbottens förbundsstyrelse upplösts, när Landstinget och Region Västerbotten gick 
ihop till en region. Därmed blir det den nybildaden Regionala utvecklingsnämnden som har 
ansvar över fördelningen av medel till länstransportplanen. Här finns möjligheten att 
förbättra rutinerna. 
 
Det är svårt att få överblick över de olika åtgärdsområdena när beslut ska tas om förändrad 
fördelning av medlen, därför behövs ett mer transparent underlag innan nämnden ska 
fatta beslut om förändringar i länstransportplanen 
 
Med anledning av ovanstående föreslår vi regionala utvecklingsnämnden att det görs 
konsekvensanalys hur budgeten för länstransportplanen och objekten i 
länstransportplanen berörs av beslut som tas under perioden. Vidare att nämnden 
regelbundet får redovisning av budgeten för länstransportplanen, som visar budgetens 
anslag och tagna beslut, i kronor.” 
 

 

ProSale Signing Referensnummer: 686390



PROTOKOLL  7(38) 

  Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-02-12 

arbetsutskott    

 

   

 

 

Beslutsunderlag  
Transperens vid beslut rörande länstransportplanen. Skrivelse från Carina Sundbom (C) och 
Ewa-May Carlsson (C) 
__________ 
Beslutsexpediering 
Carina Sundbom (C) och Ewa-May Carlsson (C) 
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  Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-02-12 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 5 
Redovisning av användningen av projektmedel - Regionala tillväxtanslaget 
(anslag 1:1) 2018 
Dnr: RUN 11-2019 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägga den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Enhetschef för företag och protjektfinansiering Katarina Molin informerar om 
användningen av projektmedel var år 2018.   
 
Beslutsunderlag 
Presentation 
_________ 
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  Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-02-12 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 6  
Indikativ fördelning av det regionala tillväxtanslaget (anslag 1:1) 2019 
Dnr: RUN 132-2019 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar den indikativa fördelningen av regionala 
tillväxtanslaget 2019.   
 
Ärendebeskrivning 
Enhetschef för företag och protjektfinansiering Katarina Molin informerar om indikativ 
fördelning av regionala tillväxtanslaget.   
 
Regeringen har anvisat Region Västerbotten ett anslag på 118, 6 miljoner kronor varav 
högst 2 miljoner kronor för uppföljning och utvärdering samt för att säkerställa 
uppföljningssystem m.m. kopplat till bemyndigandesystemet på anslaget.  
 
Medlen ska användas i enlighet med nationella förordningar och respektive 
strukturfondsprogram. Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder får användas för 4 olika 
ändamål:  
 
1. Regionala företagsstöd 
2. Stöd till kommersiell service 
3. Projektverksamhet 
4. Uppföljning och utvärdering 
 
Under 2019 fördelas beslutsutrymmet respektive anslaget/utbetalningar för Regionala 
tillväxtanslaget enligt följande: 
 

Område Nya beslut 2019                     Utbetalningar 2019 

Regionala företagsstöd maximalt 68 000 000 kr *                      55 000 000 kr 

Kommersiell service,                       2 000 000 kr                           2 000 000 kr 

Projektverksamhet, maximalt 78 000 000 kr                         60 000 000 kr 

Uppföljning och utvärdering            2 000 000 kr                           2 000 000 kr 

Summa 150 000 000 kr                      119 000 000 kr 

 
*)För företagsstöd finns under 2019 beslutsutrymme med ytterligare 20 000 000 kr från ett 
ramprojekt från Europeiska regional utvecklingsfonden. 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
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  Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-02-12 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 7 
Information om det regionala företagsstödet  
Dnr: RUN 11-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägga den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Regeringen har anvisat Region Västerbotten ett anslag för regionala tillväxtåtgärder på 118, 
6 miljoner kronor 2019. Region Västerbotten har fördelat 55 miljoner kronor av anslaget 
och 68 miljoner av beslutsutrymmet till regionala företagsstöd.  
___________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
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  Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-02-12 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 8 
Prioriteringar av det regionala företagsstödet 2019 
Dnr: RUN 133-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Regionala utvecklingsnämnden antar prioriteringar av det regionala företagsstödet 2019 
 
Ärendebeskrivning 
Regeringen har anvisat Region Västerbotten ett anslag för regionala tillväxtåtgärder på 118, 
6 miljoner kronor 2019. Region Västerbotten har fördelat 55 miljoner kronor av anslaget 
och 68 miljoner av beslutsutrymmet till regionala företagsstöd. Föreslagna prioriteringar 
utgår från länets utvecklingsstrategi och prioriterade område Plastbaserad 
näringslivsutveckling.  
 
Företag som uppfyller minst två eller flera av nedanstående prioriteringspunkter 
prioriteras.  
 
Prioriteringarna är: 
Investering som sker i inlandskommun 
Insats som tar tillvara digitaliseringens möjligheter 
Investeringar i samband med start av nytt företag. 
Investeringar som leder till positiva sysselsättningseffekter 
Investeringar som stärker företagets konkurrenskraft. 
Tillväxtskapande investeringar som tydligt bidrar till minskad miljöpåverkan. 
Investeringar som stärker företagets arbete med jämställdhet. 
Företag med särskild betydelse för den regionala/lokala utvecklingen. 
Investeringar inom turism- och besöksnäringen som stärker destinationsutvecklingen 
alternativt stärker samarbetet med närliggande företag, och/eller leder till 
säsongsförlängning. 
Företag som drivs av kvinnor och/eller personer som är födda utanför Norden som bott i 
Sverige tio år eller kortare tid. 
Investeringar i innovativa utvecklingsprojekt i tidiga skeden. 
Satsningar på nya produkter och tjänster som bedöms bli ekonomiskt lönsamma och bidra 
till sysselsättningstillfällen i länet. 
 
Observera att prioriteringarna är utan innebördes ordning.  
___________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin 
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  Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-02-12 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 9 
Projektbeslut: North Sweden Clantech - framtidens växtplats 
Dnr: RUN 135-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Umeå Kommunföretag AB stöd för att genomföra 
projektet North Sweden Cleantech – framtidens växtplats enligt ansökan inkommen 2019-
01-08. Stödet uppgår till 31,13 % av faktiska kostnader och 31,13 % av total finansiering, 
dock med högst 655 427 kr, under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. 
Medel disponeras ur anslaget 1:1.   
 
Ärendebeskrivning 
North Sweden Cleantech är en regional innovations- och exportplattform som 
ursprungligen verkat i Västerbottens län och Örnsköldsviks kommun. Plattformen har 
funnits sedan 2016 och är en stor satsning för grön teknik, ren energi och hållbara lösningar 
från Norra Sverige. Under projektet North Sweden Cleantech - framtidens växtplats är 
ambitionen att skapa en ny mötesplats för internationella besökare. Mötesplatsen Energy 
ConFusion skall synligöra startups inför investerare och storbolag. Mötesplatsen skall även 
locka större företag att komma som besökare och utställare, konferensen skall synliggöra 
regionens växtplats. Vidare skall projektet jobba med att ge fortsatt stöd åt 
innovationsekosystemet i stort där vi idag har ca 80-100 företag. Man avser också fortsätta 
upprätthålla de viktiga samarbeten som påbörjats med en ambition att skapa flera 
samarbeten och flera nya partnerskap. Projektet skall även fortsätta skapa möjligheter att 
utveckla innovationsmiljöer och testytor. 
 
Syftet med projektet är fortsätta regionens cleantechsatsning genom att under det första 
halvåret 2019 genomföra de mest betydelsefulla aktiviteterna för att sedan i kommande 
utlysning i ERUF Övre Norrland ansöka om ett treårigt projekt. Det handlar på lång sikt om 
att stärka innovationsförmågan hos små och medelstora företag i regionen på ett sätt som 
leder till hållbara, växande företag med kommersiellt bärkraftiga produkter och tjänster 
med miljörelevans och stärkt samverkan mellan akademi, kommun/region och näringsliv. 
Detta när det gäller utveckling av innovationer inom de prioriterade utvecklingsområdena 
förnybar energi, smarta hållbara städer och bioekonomi. Utifrån synliggörande av företag 
och affärsmöjligheter är projektets förhoppning att regionen ska kunna ta position som en 
spännande och dynamisk utvecklings- och tillväxtregion för innovation inom 
cleantechområdet. Norra Sverige är en viktig plats för att uppnå framtidens 
klimatanpassning. Projektet avser skapa möjligheter att påverka i rätt riktning och visa upp 
regionen tydligare. Projektet söker inte medfinansiering från EU-program.  
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Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Irina Bergsten 
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  Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-02-12 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 10 
Projektbeslut: DIHS data för det hållbara samhället 
Dnr: RUN 136-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten stöd för att genomföra projekt 
DIHS enligt ansökan inkommen 2018-12-21. Stödet uppgår till 22,88% av faktiska kostnader 
och 19,92 % av total finansiering, dock med högst 538 600 kr, under förutsättning att all 
övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1.   
 
Ärendebeskrivning 
DIHS är en projektansökan som till stor del bygger vidare på tidigare Vinnovafinansierade 
projektet Ladds. Fokus i aktuellt projekt är att skapa verkstad och inte granska själva 
forskningen och dess resultat. Datadriven innovation kräver enligt projektet tillgång till 
data samt en labbliknande miljö där olika aktörer kan labba med data. Potentialen i 
datadriven innovation, inte minst inom AI- området, är enligt projektet enorm. En del av 
labbandet handlar om att tvätta datat och göra det användbart för fortsatt vidareförädling, 
dvs att rensa bort felaktigheter/bias av olika slag. Labbandet handlar också, enligt 
projektet, om att omvandla datat till något som ger värde för någon slags slutkonsument i 
form av en mobil app, ett beslutsunderlag, insikter om hittills okända samband mm. Båda 
delarna menar man behövs och kan då vara utgångspunkt i labbande.  
 
DIHS är centrerat kring labbandet men innehåller också delar som avser stödja det. Det 
handlar om att få fatt i intressanta data, introducera aktörer i den tekniska labbmiljön och i 
de programvaror som används för att labba med data. Det handlar även om att skapa 
intresse genom inspirerande föreläsningar som pekar på möjligheter och behov som kan 
vara ett avstamp för labbande. Syftet är att skapa ett team av intresserade aktörer som blir 
självgående. För att gynna det kommer labbet att bilda ett team som deltar i en tävling 
anordnad av Kaggle (online Community ägd av Google). Här styr man inte själv över vilka 
tävlingar som finns men ambitionen från projektets sida är att välja något som gynnar det 
hållbara samhället. Ett gemensamt lag stimulerar dessutom nätverkandet i sig. Förutom 
finansiering från Region Västerbotten har projektet redan beviljats medfinansiering från 
Vinnovas utlysning Öppen innovation särskilda insatser 2018.  

 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Irina Bergsten 
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§ 11 
Projektbeslut: ConiFeed 
Dnr: RUN 137-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar SLU stöd för att genomföra projektet ConiFeed 
enligt ansökan inkommen 2018-12-27. Stödet uppgår till 40 % av faktiska kostnader och 40 
% av total finansiering, dock med högst 1 238 866 kr, under förutsättning att all övrig 
medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1.  
 
Ärendebeskrivning 
Luke (FI), Centria (FI), SLU (SE), MSTU (RU), NARFU (RU) och Kholmogorskoye (RU) kommer 
tillsammans med hjälp av Airgrinder AB (SE), Finlands Skogscenter (FI), ProAgria (FI) och 
Raisioagro (FI) att ta fram ett koncept som möjliggör utveckling av ett alternativt foder 
baserat på lokal skogsbiomassa vilket är projektets huvudsakliga syfte. Resultat förväntas 
främja affärsutveckling av lokala små och medelstora företag som arbetar med exempelvis 
skogs- och jordbrukssektioner samtidigt som det arktiska samhällets sårbarhet mot 
klimatförändringen minskar.  
 
Nya innovativa lösningar krävs eftersom efterfrågan på boskapsprodukter, konkurrens 
mellan mat och foder och behovet av att fungera i en kolbegränsad ekonomi ökar 
kontinuerligt. Genom att kombinera projektkonsortiets kompetens och infrastruktur avser 
projektet utveckla hela kedjan från skog till slutanvändare och den tekniska och 
ekonomiska genomförbarheten kan utvärderas. Informationen som produceras i samband 
med kemisk sammansättning och bioraffinering av barrbiomassa kommer enligt projektet 
ConiFeed också att vara till nytta för små och medelstora företag som arbetar inom andra 
sektorer, tex producerar ingredienser för kosmetika. Detta beror på att projektet avser ge 
värdefull information om barrens kemiska sammanställning och riktlinjer för deras 
utvinning. Många av dessa värdefulla extraktivämnen är ingredienser i kosmetika, och 
används inom hälsokost- och läkemedelsindustrin.  
 
Förutom finansiering från Region Västerbotten söker projektet även medfinansiering från 
Interreg KolArctic.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Irina Bergsten 
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  Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-02-12 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 12 
Projektbeslut: IChain Interaktive Cultural Heritage in the Artic 
Dnr: RUN 138-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden avslår Luleå tekniska universitets ansökan gällande iChain, 
Interactive  Cultural Heritage. Projektet ligger i linje med den regionala 
utvecklingsstrategins prioriterade områden, men projektets måluppfyllelse är svårbedömd 
och resultat i förhållande till kostnader tveksamma. Då tillgången till medel är begränsad 
görs avslag i konkurrens med andra projekt. 
 
Ärendebeskrivning 
Många museer i Europa har under senaste åren arbetat med olika digitala lösningar för att 
levande- och tillgängliggöra sina samlingar och annan innehåll. Dessa lösningar har ofta 
varit bundna till museernas fysiska platser, men i Västerbotten har innovativ digitalisering 
av museernas innehåll varit minimal. Genom projektet iChain, Interactive  Cultural Heritage 
in the Arctic, skall Skellefteå museum  och Luleå tekniska universitet utveckla digitala 
lösningar som levandegör Skellefteå museets samlingar och regionens kulturarv både på 
museet, i regionen och världen över. Syftet med projektet är att utveckla olika digitala 
verktyg som tar tillvara det kulturarv och de samlingar som museet förvaltar och göra dessa 
intressanta för allmänheten, även dem utan koppling till länet. Genom verktygens 
interaktivitet berikas museibesökarnas besöksupplevelse oavsett när och var de väljer att 
ta del av museets utställningar och samlingar. Verktygen skall också locka nya besökare 
både från länet, landet och från utlandet. Dessa digitala verktyg skall utvecklas i samarbete 
med forskare, utvecklare och slutanvändare. 
 
Projektet avser att förmedla kunskap om regionen och dess kulturarv utanför Region 
Västerbottens gränser. Detta görs dels genom att iChain i Västerbotten är en del av ett 
större Kolarctic-projekt där både finska och ryska museer och universitet deltar och dels 
genom nätverket Visit Arctic Europé, som sträcker sig från Nordnorge till norra Sverige och 
Finland. De digitala lösningarna som utvecklas under projektet utvecklas med öppen 
källkod så att fler museer i länet, och utanför, kan använda och även vidareutveckla den 
mjukvara som projektet tar fram. Resultatet kommer även att presenteras vid olika 
nationella och internationella konferanser. 
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Rikka Engman 
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  Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-02-12 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 13 
Projektbeslut: Rätt kompetens i vården 

Dnr: RUN 139-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten stöd för att genomföra 
projektet Rätt kompetens i vården enligt ansökan inkommen 2018-12-31. Stödet uppgår till 
31,03 % av faktiska kostnader och 31,03 % av total finansiering, dock med högst 1 500 000 
kr under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 
1:1.  
 
Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. 
Antalet medarbetare behöver bli fler samtidigt som många går i pension. Efterfrågan på 
vårdpersonal är större än tillgången. För att klara vårduppdraget behöver RV både arbeta 
för att attrahera nya medarbetare och skapa bra förutsättningar som leder till att våra 
medarbetare stannar och utvecklas i sina yrkesroller. Traditionen de senaste årtiondena 
har varit att använda vårdpersonal för många olika serviceuppdrag som man inte behöver 
vårdutbildning för att utföra för att få vårdtillfället att fungera.  Det är exempelvis städning, 
måltidshantering, disk, förrådshantering och allt annat som behövs för att kunna ta emot 
nya patienter i ett snabbt tempo. Det är också arbetsuppgifter inom vårdnära 
administration såsom exempelvis receptionsarbete, bokningar av resor, dokumentation 
och registerhantering.  
 
Syftet med projektet är att skapa en ny yrkesgrupp, skräddarsydd för vården, med kort 
utbildningstid. Detta innebär att många i samhället blir anställningsbara i serviceyrket. VLL 
vill skapa ett serviceyrke med omväxlande och meningsfulla arbetsuppgifter som man vill 
och kan utöva under hela sitt yrkesliv. Ytterligare syfte är att med medveten rekrytering 
skapa förutsättningar att öka andelen män i arbetslaget. Förhoppningen är att flera av 
kommande servicemedarbetare kommer att upptäcka vården som yrkesområde efter att 
de deltagit i arbetsteamet kring patienten.  
 
För vårdpersonalens del är syftet att skapa ny kunskap (livslångt lärande) för att 
patientsäkert växla arbetsuppgifter. Ambitionen är att aktiviteterna ska leda till en ökad 
attraktion i samtliga vårdyrken eftersom förändringen kommer leda till att yrkena blir mer 
renodlade kopplat till  vårdkompetens. Syftet med själva kompetensväxlingen är att 
effektivisera patientarbetet och förbättra arbetsförhållandena. Projektet kan också minska 
den samvetsstress hos medarbetare som idag leder till försämrad livskvalité utbrändhet. 
Region Västerbotten beviljades medel vid AU 2018-10-25 men prioriterades inte pga av 
medelsbrist vid Strukturfondspartnerskapets möte 2018-12-11.  Tidigare har Norrbottens 
Läns Landsting drivet ett liknande projekt, Vårdnära service, med goda resultat.  
 
Beslutsunderlag 
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PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Liv Öberg  
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arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 14 
Projektbeslut: Tilläggsansökan pilotprojekt för drivmedelsanläggningar i 
glesbygd 

Dnr: RUN 140-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Sveriges Entreprenörer Service AB ytterligare stöd 
om 46 098 kr för att genomföra projektet Pilotprojekt för drivmedelsanläggningar i 
glesbygd. Det totala stödet uppgår till 747 401 och motsvarar  25 % av faktiska kostnader 
och 25 % av total finansiering. Medel disponeras ur anslaget 1:1.  
 
Äärendebeskrivning 
Detta är en tilläggsansökan om ökad finansiering ifrån Region Västerbotten. Orsaken är en 
felberäkning av projektets personalkostnader. Projektet syftar till att skapa hållbar 
lönsamhet genom kommersiell service för drivmedelsanläggningar i glesbygd. 
Drivmedelsanläggningar i landets glesbygd har generellt dålig lönsamhet. Samtidigt är flera 
anläggningar det sista servicecentrat i en tätort och både befolkning och annan 
företagsamhet är beroende av tillgång av drivmedel och annan service. Projektet ska 
identifiera vilken service som efterfrågas och vilket service som kommersiellt kan fungera i 
de redan befintliga anläggningarna för att stärka drivmedelsanläggningens lönsamhet men 
också tillgodose ett behov av boende och verksamma inom upptagningsområdet.  
 
Projektet kommer att genomföras i tre faser. Första fasen är en förstudie där 
entreprenörer, kommun och slutkunder kommer att höras. Dessa ska medverka till att 
identifiera den typ av service som efterfrågas och som är hållbara och kan bidra till ökad 
lönsamhet. Andra fasen är en pilotutrullning av utvalda delar från förstudien. Det innebär 
att några centrala delar från förstudien väljs ut för att i denna fas testas på lokala 
marknader. Sista fasen är utvärdering och spridning av erfarenheter. Denna fas ska 
utvärdera möjligheten att kunna använda vunna erfarenheter nationella och också sprida 
kunskapen om projektets med- och motgångar. Projektet kommer initialt att fokusera på 
tre områden: nya koncept och tjänster, betaltjänster samt lösningar för in- och utlämning 
av paket. Tillväxtverket har beviljat projektet medfinansiering inom utlysningen Utveckling 
av lokala servicelösningar. Projektet beviljades 701 303 kr i finansiering av Region 
Västerbotten den 19 september 2018 och projektet ansöker nu om en tilläggsfinansiering 
om 46 098 kr.   
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin, Liv Öberg  
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§ 15  
Projektbeslut: Seaweed Producers in the Nothern Periphery  
Dnr: RUN-141-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Sveriges Lantbruksuniversitet stöd för att 
genomföra projektet Innovations for Seaweed Producers in the Northern Periphery. Stödet 
uppgår till 35,00 % av faktiska kostnader och 35,00 % av total finansiering, dock med högst 
901 394, under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur 
anslaget 1:1.  
 
Ärendebeskrivning 
Projektet syftar till att öka ekonomiska möjligheter inom tångindustrin. Genom att utveckla 
innovativa arbetsmetoder som i stor utsträckning kan antas av de många små och 
medelstora företag som är involverade i detta projekt i NPA-regionen. Idag produceras 
merparten av världens tång i syostasien men det finns stora möjligheter att utveckla en 
tångproduktion i norra Europa, särskilt då tångindustrin expanderar just nu och eftersom 
tång växer naturligt vid höga breddgrader. Projektet kommer att identifiera gemensamma 
problem i hela regionen och ge tillgång till höga FoU-länkar, inom akademiska partners 
över regionala och nationella gränser till pilotlösningar, som kan antas i hela branschen 
samt generera utveckling och tekniköverföring inom programområdet och särskilt gynna 
små och medelstora företag.  Projektets partner består av 9 universitet i NPA-regioner och 
25 små och medelstora företag som ska förbättra kvaliteten på de färdiga tångprodukterna 
samtidigt som man tar itu med energianvändning och avfall och påbörjar processen att 
skapa ett distinkt varumärke för tångprodukter ifrån NPA-området. 
 
Projektet är inriktat på hållbar utveckling av tångindustrin, särskilt för att öka 
användningen av förnybar energi i glesbefolkade områden i NPA-regionerna. En stor fördel 
med denna utveckling kommer att vara en större grad av självförsörjning av 
energiproduktionen i regioner med begränsad tillgång till energi och därigenom göra dessa 
regioner mer attraktiva platser att leva på och utveckla ekonomiska aktiviteter. Projektet 
ska arbeta integrerat mot diskriminering och med jämställdhet och lika möjligheter i 
allmänhet. För Västerbotten ger projektet ett tillfälle att använda SLUs kunskap för att 
skapa en nischkompetens om karaktärisering av tångar, vilket förbättrar SLUs position som 
tjänsteleverantör och som kan generera nya samarbeten och kunder från flera olika 
geografiska områden. Projektet kommer också leda till möjligheten att skapa nya jobb 
igenom användning SLUs unika kunskap om bildanalys. 
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Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Liv Öberg 
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§ 16  
Beslut om Regionalt bidrag till företagsutveckling: Majas Fastigheter i 
Skellefteå AB 
Dnr: RUN 142-2019 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beviljar fastighetsbolaget Majas Fastigheter AB ett stöd om 25 %, 3 922 
500 kr, för uppförande av verkstadslokal med kontorsdelar, för att driftsbolaget Ersmarks 
trä och bygg AB ska kunna utöka sin verksamhet inom bland annat prefabricerade 
byggelement. (väggar, tak etc) 
 
Ärendebeskrivning 
Majas Fastigheter i Skellefteå AB planerar för att kunna genomföra en nybyggnation på 
Sörböle i Skellefteå. Detta företag kommer endast att äga fastigheten samt driva projektet 
till fullo. 
 
Hyresgästen (Ersmarks Trä och Bygg  AB) kommer att kunna samla sin verksamhet på ett 
sätt som möjliggör effektivt samordning och logistik och på så sätt även minska onödiga 
transporter mellan de tre olika platser som företaget använder och hyr idag. 
 
Ersmarks Trä och Bygg är idag ca 30 anställda och räknar med att öka antalet anställda med 
ca 15 personer inom de närmsta tre åren. 

 

Finansiering Notering Summa 
Egen finansiell insats Egen insats 3 982 250 kr 

Banklån Swedbank 5 767 500 kr 

Ä Norrlandsfonden 2 017 750 kr 

Stöd till investeringar och 

företagsutveckling 

RIS 1 961 250 kr 

EU-delfinansiering EU-ramprogram 1 961 250 kr 

Total 
 

15 690 000 kr 

 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Erik Dahlberg 
 

  

ProSale Signing Referensnummer: 686390



PROTOKOLL  23(38) 

  Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-02-12 
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§ 17 
Ansökan om regionalt investeringsstöd från Rototilt Group AB 
Dnr: RUN 143-2019 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tillstyrker att Rototilt Group AB beviljas regionalt investeringsstöd till 
investeringar vid företagets anläggning i Vindeln enligt ansökan till Tillväxtverket. 
 
Ärendebeskrivning 
Investeringarna ligger i linje med Västerbottens regionala utvecklingsstrategi (RUS), 
delstrategi 5 – Platsbaserad näringslivsutveckling både vad avser Internationalisering av 
små- och medelstora företag (5.2) samt Vidareförädlade naturresurser och resurseffektiva 
tekniker (5.5).  
 
Företaget är idag en mycket viktig arbetsgivare i Vindelns kommun och om denna 
investering genomförs innebär det ytterligare arbetstillfällen i Vindeln. Företaget arbetar 
aktivt med jämställdhetsfrågor och värdegrundsfrågor och fick 2012 Industrirådets 
jämställdhetspris.  
 
Rototilt Group AB har många lokala leverantörer som också kommer gynnas av ökad tillväxt 
i företaget. 
 
Region Västerbotten tillstyrker att regionalt investeringsstöd beviljas då fortsatta 
investeringar från Rototilt Group AB har stor betydelse för den lokala arbetsmarknaden och 
för andra företag inom det skogstekniska klustret. Med bakgrund i företagets goda 
utveckling under åren bedöms det finnas stora möjligheter att satsningen ska lyckas. 
 
Beslutsunderlag 
Yttrande 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Charlotta Wikman 
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§ 18 
Information om årlig nationell återrapportering till regeringen enligt 
villkorsbeslutet 
Dnr: RUN 144-2019 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägga den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning  
Utredare Anna Norin informerar om den årliga rapporteringen till regeringen enligt 
villkorsbeslutet.  
 
Rapporteringen innefattar från och med rapporteringen för 2018 års villkorsbeslut att det 
strategiska och långsiktiga arbetet med lärande ska beskrivas. 
 
Beslutsunderlag  
Presentation 
_________ 
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§ 19 
Nämndspecifik förtroendemannautbildning för regionala 
utvecklingsnämnden. Förslag till utbildningsplan 2019 
Dnr: RUN 145-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Regionala utvecklingsnämnden antar utbildningsplanen för våren 2019.  
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utbildningsförvaltningen föreslår att det avsätts 1 timme av regionala 
utvecklingsnämndens sammanträde till nämndsspecifik förtroendemannautbildning enligt 
följande:   
 

 
   

Sammanträdesdatum  Utbildningsämnen 

21 februari Det regionala utvecklingsansvaret 
Den regionala utvecklingsförvaltningen 
Projektmedel och företagsstöd 
 

21 mars  Kultursamverkansmodellen och kullturplan  
RUS-processen 
 

4 april Reglab 
Externa relationer och strategisk platsutveckling  
 

21 maj 
 

Digitala Västerbotten 
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§ 20 
Externa besök till regionala utvecklingsnämnden. Förslag till plan för externa 
besök 2019 
Dnr: RUN 146-2019 
 
Arbetsutskottets beslut  
Arbetsutskottet återremitterar ärendet för behandling vid nästa utskott den 13 mars. 
 
Ärendebeskrivning 
Det kommer förfrågningar från olika aktörer att besöka regionala utvecklingsnämnden för 
att informera om sin verksamhet eller andra sakspecifika frågor. Bland annat så har 
Förbundsstyrelsens arbetsutskott haft träff med LRF med avsikt till fler träffar i framtiden.  
 
Coompanion Västerbotten ekonomisk förening har kommit med önskemål om att få 
komma till nämnden och presentera sin verksamhet. Vi har även andra föreningar där vi är 
medlemmar. Om vi bjuder in föreningar så bör vi även ta ställning till hur vi gör med 
bolagen. Dessa har tidigare blivit inbjudna till styrelsen som en del i uppsiktsplikten. 
Ansvaret om uppsiktsplikt ligger idag hos regionstyrelsen.  
 
Region 10 har fått klartecken att komma till regionala utvecklingsnämnden den 21 februari. 
Vi kommer även att ta kontakt med Umeåregionen och Skellefteåregionen för att bjuda in 
dessa.  
 
Vilka önskemål har arbetsutskottet?  

 
   Sammanträdesdatum  Inbjudna 

21 februari Region 10  
 

21 mars   
 

4 april  
 

21 maj 
 

 

18 september 
 

 

2 oktober 
 

 

5 december  
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§ 21  
Regionala utvecklingsnämndens budget 2019 
Dnr: RUN 147-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Regionala utvecklingsnämnden fastställer budgeten för den regionala 
utvecklingsnämnden och dess förvaltning för år 2019.  
 
Ärendebeskrivning 
Förbundsfullmäktige i Regionförbundet Västerbottens län antog den 29 november 
2018 budgeten för det kommande året för den regionala förvaltningen inom den nya 
regionen. Budgeten för 2019 behöver även fastställas av den nya regionala 
utvecklingsnämnden. En justering i budgeten har gjorts sedan den fastställdes i 
november 2018. Det handlar om en reducering på 0,4 mkr som motsvarar revisionens 
budgetram inom det tidigare regionförbundet, eftersom budgetposten sedan 
årsskiftet är centralt budgeterat. Reduceringen har minskat potten för regionala 
utvecklingsmedel som efter justeringen uppgår till 4,8 mkr.  
 
Beslutsunderlag 
Budget 2019, presentation  
______ 
Beslutsexpediering 
Kristin Antonsson, Budgetchef, Region Västerbotten 
Lena Nordling 
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§ 22  
Ekonomisk rapportering till regionala utvecklingsnämnden och dess 
utskott 
Dnr: RUN 148-2019 
 
Arbetsutskottets beslut  
Arbetsutskottet återremitterar ärendet för behandling vid nästa utskott den 13 mars. 
______ 
Beslutsexpediering 
Lena Nordling 
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§ 23 
Regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2019   
Dnr: RUN 148-2019 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
Regionala utvecklingsnämnden fastställa internkontrollplan 2019 enligt framtaget förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Omorganisation genomfördes den 1 januari 2019 och Regionförbundet i 
Västerbottens län likviderades. Arbetet med regional utveckling har övergått i en ny 
organisation Region Västerbotten där regionförbundets policys och riktlinjer gäller 
under 2019. Därför har arbetet med upprättande av internkontrollplan skett i 
enlighet med riktlinjer antagna av förbundets förbundsstyrelse 2012-02-29, § 12. 
Istället för förbundsstyrelsen blir det den regionala utvecklingsnämnden som 
godkänner internkontrollplanen.  
 
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 2019 
Genomförande av riskbedömning  
______ 
Beslutsexpediering 
Enhets- och verksamhetschefer 
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  Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-02-12 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 24 
Regionförbundet i Västerbottens läns interkontrolluppföljning 2018 
Dnr: RUN 150-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Regionala utvecklingsnämnden godkänner återrapporteringen av den interna 
kontrollen då den skett i enlighet med riktlinjerna för internkontroll. 
 
Ärendebeskrivning 
Omorganisation genomfördes den 1 januari 2019 och Regionförbundet i 
Västerbottens län likviderades. Arbetet med regional utveckling har övergått i en ny 
organisation Region Västerbotten där regionförbundets policys och riktlinjer gäller 
under 2019. Därför har internkontrolluppföljningen skett i enlighet med riktlinjer 
antagna av förbundets förbundsstyrelse 2012-02-29, § 12. Istället för 
förbundsstyrelsen blir det den regionala utvecklingsnämnden som godkänner 
återrapporteringen.  
 
Regiondirektören (idag den regionala utvecklingsdirektören) ska enligt 
Regionförbundet i Västerbottens läns riktlinjer för internkontroll årligen 
återrapportera resultatet av de beslutade kontrollerna till Förbundsstyrelsen. 
Genomförd uppföljning rapporteras till Förbundsstyrelsen oavsett utfall. Rapporten 
ska innehålla omfattning av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt vidtagna 
åtgärder. Vid upptäckta brister lämnas också förslag på åtgärder för att förbättra 
processen. 
 
Beslutsunderlag 
Rapport om uppföljning av internkontroll 2018 
______ 
Beslutsexpediering 
Enhets- och verksamhetschefer 
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  Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-02-12 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 25 
Remissen till Norrbottens innovationsstrategi 2019-2030. Förslag till 
remissvar  
Dnr: RUN 34-2019 

 
Arbetsutskottets beslut  
Arbetsutskottet beslutar att Region Västerbotten avger tjänstemannasvar på denna typ av 
remisser. 
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsförvaltningen önskar en generell diskussion om hanteringen av 
remisser som gäller innovationsstrategier från andra regioner.  
______ 
Beslutsexpediering 
Heidi  
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  Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-02-12 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 26 
Regionresan 2019 
Dnr: RUN 88-2019 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och delegerar till arbetsutskottet 
att fatta beslut om regionresan 2019 när programmet är färdigställt.  
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet  
Arbetsutskottet ställer sig bakom förslaget att regionresa 2019 ska gå till Reggio Emilia 
Romagna i Italien.  
 
Ärendebeskrivning 
Regionresan är ett tillfälle då regionala beslutsfattare tillsammans reser utanför 
Västerbottens gränser för att förkovra sig i regionala utvecklingsfrågor. Ett tillfälle då 
politiker, tjänstemän och organisationer från hela regionen samlas för att bygga 
starkare relationer och skapa bättre förutsättningar för regional samverkan. 
 
Tidigare år har regionresan gått till Skåne (2015), Västra Götaland (2016), Skottland 
(2017) samt Bryssel (2018). Dessa har bidragit till: 
• Nya samarbeten 
• Idéer till regionala utvecklingsprojekt 
• Nya nätverk och relationer nationellt och internationellt 
• Stärkta relationer regionalt 

 
Förslag på att regionresa 2019 ska gå till Reggio Emilia Romagna i Italien den 15-18 
oktober. Regionen är av intresse på grund av dess matproduktion och export, 
åldrande befolkning och nya välfärdslösningar, turism och kultur. Programpunkterna 
kan bestå av bland annat träff med regionledning, handelskammaren, Bologna 
universitet, den särskild pedagogiska skolan Lois Malaguzzi International Centre, 
integrationsinsatser, äldreomsorg, särskild kompetens inom vård och hälsa samt träff 
med nätverket SERN som främjar relationer mellan norra och södra Europa.  
____ 
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  Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-02-12 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 27 
Valärenden  
Dnr: RUN3-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Regionala utvecklingensnämnden förrättar följande val: 
 
Val 
Val till samråd för minoritetsgrupper  
Roland Sjögren (KD), ledamot 
 
Val till länspensionärsråd  
Roland Sjögren (KD), ledamot 
 
Val till beredningen för regional utveckling  
Lorents Burman (S), ledmot till kommunal plats 
 
Val till Kvarkenrådet  
1 ombud (V) till föreningsstämma  
 
Val till Coompanion Västerbotten ekonomisk förening 
Thomas Hartman (S) som ordförande 

 
Nominering till Assembly of European Regions (AER)- kommittéer, utskott och beredning 
Thomas Hartman (S) som ledamot i valberedningen 
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden har att förrätta val som saknade nomineringar vid förra 
sammanträdet.  
____ 
Beslutsexpediering 
Berörda organ 
Valda förtroendevalda 
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  Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-02-12 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 28 
Meddelanden  
Dnr: RUN4-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Regionala utvecklingsnämnden 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   
 

 
1. Rubrik: Föreläggande från Umeå Tingsrätt. Northvilt AB angående ansökan om tillstånd 

till utökad tillverkning av litiumjonbatterier inom Bergsbyns industriområde, Skellefteå 
kommun   
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  Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-02-12 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 29 
Delegeringsbeslut  
Dnr: RUN 9-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Regionala utvecklingensnämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 
förtecknats i bilagan anmälan av delegeringsbeslut. 
 
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.   
 
I och med omorganisationen som skedde vid årsskiftet hänvisar den bifogade 
förteckningen till två olika delegeringsordningar.  
 
Belutsunderlag  
Anmälan av delegeringsbeslut 2019-02-12 

_________ 
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  Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-02-12 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 30  
Ärenden från kulturutskottet och kollektivtrafikutskottet 
Dnr: RUN 163-2019 

 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ärenden från kulturutskottet och kollektivtrafikutskottet som 
ska vidare för behandling i regionala utvecklingsnämnden ska informeras om i 
arbetsutskottet.  
 
Ärendebeskrivning  
 
Ärende från kulturutskottet  
Fördelning av statligt anslag till regional kulturverksamhet i Västerbotten 2019 

Dnr: RUN49-2019 

 
Kulturutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige 
anta upprättat förslag till fördelning av statliga anslag till regional 
kulturverksamhet år 2019 enligt kultursamverkansmodellen. 
 
Ärendebeskrivning 
Statens kulturråd beslutade den 24 januari 2019 att bevilja Region Västerbotten 
statsbidrag om 84 882 000 kr att fördelas i enlighet med förordningen 
(2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 
under 2019. 
 
Anslaget är uppräknat med 1 procent i förhållande till 2018 års grundbidrag. I 
beloppet ingår 1 200 000 kr som en tillfällig förstärkning i syfte att öka utbudet och 
tillgängligheten till folkbiblioteksverksamheten i regionen. 
 
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. Förbundsfullmäktige 
godkände den 3 december 2015, § 96, Västerbottens läns kulturplan 2016 – 2019. 
 
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 
• regional enskild arkivverksamhet 
• filmkulturell verksamhet 
• främjande av hemslöjd. 
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  Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-02-12 

arbetsutskott    

 

   

 

 

Kulturrådet bedömer att region Västerbottens regionala kulturplan uppfyller 
kraven på vad en sådan plan ska innehålla. 
 
Förslag till fördelning 
Beviljat statsbidrag fördelas med uppräkning motsvarande 1 procent på samtliga 
verksamheter inom kultursamverkansmodellen. (Den tillfälliga förstärkningen som stöd till 
ökat utbud och tillgänglighet till folkbiblioteksverksamheten i regionen utgår med samma 
summa som föregående år). 
  
Det statliga anslaget till länsuppdrag för regional museiverksamhet fördelas till 
Västerbottensmuseum AB. Ur detta anslag föreslås 320 000 kronor vidarebefordras till 
Skellefteå museum AB och 160 000 kronor till Skogsmuseet i Lycksele AB. 
 

Beslutsunderlag 
Statens kulturråds beslut om fördelning av vissa statsbidrag till 
regional kulturverksamhet år 2018 inom ramen för 
kultursamverkansmodellen 
Förslag till fördelning av statligt anslag till regional kulturverksamhet 2019 
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  Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-02-12 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 31 
Deltagande på distans 
Dnr: RUN 162-2019 

 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att utskotten själv bestämmer om deltagande på distans vid 
sammanträdena ska tillåtas. Om de har behov av distansmöten är det upp till 
utskottet att själv besluta om formerna för detta. Budskapet är att utskotten bör 
undvika distansmöten i inledningsfasen så att ledamöterna lär känna varandra.  
 
Ärendebeskrivning  
Det har inkommit förfrågan från kollektivtrafikutskottet om huruvida det är möjligt 
att delta vid sammanträdena på distans.  
 
Ledamöter i kollektivtrafikutskottet har inom Regionförbundet i Västerbottens län 
haft möjlighet att delat på distans, för att underlätta deltagande på utskottets 
sammanträden på grund av långa avstånd. Eftersom utskottet saknar ersättare är det 
nödvändigt för ledamöterna att ha möjlighet att delta på distans. 
 
För att ledamöter hos nämnder och styrelsen ska kunna delta på distans krävs det 
särskilt beslut i fullmäktige.  
____ 
Beslutsexpediering 
Kollektivtrafikutskottet  
Kulturutskottet 
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