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§ 31  
Fastställande av ärendelistan 

 
Arbetsutskottets beslut 
Upprättad ärendelista fastställs med följande förändringar: 
 
Ärende 9 projektbeslut: Gaming cluster collaboration in the Baltic Sea Region utgår  
 
Ärende angående information om kontoret i Skellefteå läggs till  
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden har att fastställa ärendelistan. 
 
Ylva Hedqvist Hedlund (V) önskar information om Region Västerbottens kontor i Skellefteå. 
Hur, varför och kostnad.  
____ 
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§ 32  
Information om kontoret i Skellefteå 
Dnr: RUN 11-2019 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning  
Jonas Lundström, chef för enheten näringsliv och samhällsbyggnad informerar om historik 
och nuläge kring Region Västerbottens kontor i Skellefteå.  
 
Regionförbundet i Västerbottens län samlade ihop sin verksamhet i Skellefteå 2015 i ett 
gemensamt kontor. Det var bland annat Infomix och andra tjänstemän från olika projekt 
bla Krenova  som flyttade in i kontoret. Det vill säga att ursprungssyftet med kontoret var 
en samlokalisering. Lokalen är delvis finansierad av projektmedel.  
 
I dagsläget är näringsliv och samhällsbyggnads verksamhet inom utbildning och 
kompetensutveckling placerad i Skellefteå. Verksamheten i Skellefteå har växt med fler 
projektanställningar och behovet av en ändamålsenlig lokal är orsakerna till att 
Skellefteåkontoret nu byter adress. Invigning av den nya lokalen sker fredagen den 12 april 
efter lunch och inbjudan kommer att gå ut denna vecka.  
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§ 33 
Information från verksamheten 
Dnr: RUN 11-2019 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägga den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsdirektören Anna Pettersson ger information från verksamheten.  
 
Arbetet med kollektivtrafiken pågår och myndighetschef Heidi Thörnberg är ansvarig 
tjänsteperson.  
 
RUS 2020+ processen pågår med den andra dialogfasen som sker digitalt påbörjas i april. 
Region Västerbottens hemsida kommer att öppna en plats för detta arbete.  
 
28-29 mars hålls Europaforum Norra Sverige. 

 
Mötesplats Lycksele hålls den 22-23 maj, lunch till lunch.  
  
Regionledningsmöte är inplanerat den 22 maj.   
 
Planeringen inför Västerbotten på Almedalen pågår för fullt.  
_________ 
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§ 34 
Förtroendemannautbildning RUN: Regional utvecklingsstrategi 
Dnr: RUN 11-2019 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägga den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Som en del i den nämndsspecifika förtroendemannautbildningen presenteras regional 
utvecklingsstrategi.   
_________ 
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§ 35 
Förtroendemannautbildning RUN: Kultursamverksansmodellen och 
kulturplan  
Dnr: RUN 11-2019 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägga den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Som en del i den nämndsspecifika förtroendemannautbildningen presenteras 
kultursamverkansmodellen och kulturplanen 
_________ 
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§ 36 
Region 10  
Dnr: RUN 146-2019 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägga den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Region 10 är inbjuden till regionala utvecklingsnämnden.  
_________ 
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§ 37 
Externa besök till regionala utvecklingsnämnden. Förslag till plan för externa 
besök 2019 
Dnr: RUN 146-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar besöksplan.  
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet  
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 mars. 
Därför bjuds även de två andra sammanslutningarna in till nämnden, dvs Umeåregionen 
och Skellefteåregionen.  
 

 
 

  
Sammanträdesdatum  Inbjudna 

21 mars  Region 10  
 

4 april Skellefteåregionen  
 

21 maj 
 

Umeåregionen 
LRF i samband med presetation om 
Livsmedelsprogram 

18 september 
 

 

2 oktober 
 

 

5 december  
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§ 38 
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. 
_________ 
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§ 39 
Information om det regionala tillväxtanslaget (anslag 1:1) och egna 
regionala projektmedel (ERP)  
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 
projektmedlen.   
_________ 
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§ 40 
Projektbeslut: Innovation i nordliga livsmedelskedjor 
Dnr: RUN 204-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att RISE Research Institutes of Sweden AB beviljas 
3 237 338 kr, dock högst 38,50 % av godkända kostnader uppgående till 8 410 338 kr för 
projektet Innovation i nordliga livsmedelskedjor för projektperioden 2019-03-01 - 2022-02-
28, under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas med särskilt villkor: att 
projektet i möjligaste mån etablerar ett samarbete med skogsbärsbranschen och/eller 
andra relevanta instanser i Västerbotten. Detta redovisas under projektets gång skriftligen 
till Region Västerbotten. 
Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Projektet baseras på en förstudie av livsmedelsvärdekedjor i övre Norrland och deras 
innovations- och marknadspotential. I förstudien pekas två värdekedjor ut som särskilt 
intressanta för innovation och utveckling; vilda skogsbär och produktion av odlad röding i 
vattenkraftsmagasin.  
 
Projektet skall genom forskning, ny teknik, produktionsprocesser och kompetenshöjande 
insatser skapa ett mer hållbart utnyttjande av regionens naturresurser, skogsbär och odlad 
röding. Projektet genomförs utifrån de förutsättningar som finns i regionen och tar tillvara 
forskning och de berörda näringarnas behov samt möjligheter. 
 
På lång sikt bidrar projektet till regionens livsmedelsstrategi genom utveckling av en 
innovativ och växande livsmedelsindustri. Projektet kommer att introducera cirkulär 
produktion samt ny och grön teknik och att förse befintliga livsmedelsföretag i regionen 
med kunskap och innovativa produkter från fisk och bär. 
 
Förutom medfinansiering från Region Västerbotten söker projektet även medfinansiering 
från EU:s regionala utvecklingsfond övre Norrland.  

 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Riikka Engman 
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§ 41 
Projektbeslut: North Sweden Cleantech - Framtidens klimatsmarta 
innovationsplats 
Dnr: RUN 205-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Kompetensspridning i Umeå AB beviljas 2 354 
318 kr, dock högst 8,41% av godkända kostnader uppgående till 27 992 020 kr för projektet 
North Sweden Cleantech - Framtidens klimatsmarta växtplats för projektperioden 2019-07-
01 – 2022-10-31 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel 
disponeras ur anslaget 1:1.  
 
Med anledning av förslag till sänkt stöd med 345 682 kr reduceras Region Västerbottens 
procentandel från sökt 9,65% till 8,41% av projektets godkända kostnader.  
 
Ärendebeskrivning 
Aktuell projektansökan är genomförandeprojekt steg 2 i North Sweden Cleantechs 
planerade branschsatsning inom regionen, där projekt Cleaner Growth med projektslut 
april 2019 var steg 1. I december 2018 fick planerat genomförandeprojekt steg 2 
Innovation, kluster och gröna hållbara lösningar avslag av Strukturfondspartnerskapet 
utifrån medelsbrist, varpå man vid Region Västerbottens RUN 20190221 fick beviljat ett 
överbryggprojekt Framtidens växtplats. Aktuell projektansökan Framtidens klimatsmarta 
innovationsplats avser ånyo genomförandeprojekt steg 2 i North Sweden Cleantech 
satsning. Man har reducerad budget, färre samverkansparter och medfinansiärer samt 
reviderat antal arbetspaket, annars menar projektägaren att ansökan i sig är densamma.   
 
North Sweden Cleantech är en regional innovations- och exportplattform för grön teknik, 
ren energi och hållbara lösningar från Norra Sverige. Projektet North Sweden Cleantech - 
Framtidens klimatsmarta innovationsplats med period 2019-2022 och är ett 
samverkansprojekt mellan 5 parter där Kompetensspridning i Umeå står som projektägare.  
 
Norra Sverige ligger högt i rankingen i European Regional Innovation Scoreboard enligt 
sökanden, men företagens FoU-investeringar jämfört med både EU och Sverige i stort är 
låg. Man ser ett ökat intresse för industrietableringar, t ex i Skellefteå med Northvolts 
etablering, i Örnsköldsvik med Domsjö utvecklingsområde och i Umeå i med Umeå 
universitetsstad som smart stad. Det skapar nya förutsättningar för norra Sverige som den 
klimatsmarta industrins växtplats som man avser tillvarata genom en samlad satsning på 
innovation som genomförs av North Sweden Cleantech. 
 
Skälet till projektet är att stärka innovationsverksamheten i små och medelstora företag 
och öka innovationssamverkan mellan små och medelstora företag, industri, energibolag, 
universitet, forskningsinstitut och offentlig sektor för att få full effekt av de satsningar med 
utveckling av innovationer inom förnybar energi, smarta hållbara städer och bioekonomi.  
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Förutom medfinansiering från Region Västerbotten söker projektet även medfinansiering 
från EU:s regionala fond övre Norrland.  

 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin 
Irina Bergsten 
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§ 42 
Projektbeslut: Företagsdriven Skogsinnovation 
Dnr: RUN 206-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Skogstekniska klustret Ekonomisk Förening 
beviljas 2 000 000 kr, dock högst 17,45 % av godkända kostnader uppgående till 11 460 000 
kr för projektet Företagsdriven Skogsinnovation för 2019-06-01 - 2022-09-30, under 
förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. 
Medel disponeras ur anslaget 1:1.  
 
Ärendebeskrivning 
I regionen finns unika förutsättningar för utveckling av hållbara produkter och tjänster från 
skogen. Råvara av hög kvalitet, väl utbyggd skogsindustri, världsledande 
skogsmaskintillverkare och världens främsta skogsfakultet som återfinns vid SLU är några 
av de styrkor som regionen besitter. Skogsbruket och skogsindustrin behöver dock 
förstärka sitt hållbara skogsbruk och bli än mer konkurrenskraftiga gentemot traditionella 
icke-cirkulära och fossilbaserade branscher. Syftet med projektet är att involvera små och 
medelstora företag från olika branscher i en inkluderande innovationsmiljö knuten till den 
skogliga värdekedjan där jämställdhet och hållbarhet fungerar som hävstänger. Detta ska 
på sikt resultera i teknikutveckling, produkter och tjänster som möjliggör omställning till en 
mer skogsbaserad bioekonomi och stärkt konkurrenskraft hos regionens företag.  
 
Biobaserade branscher kommer behöva konkurrera effektivt, både pris- och 
kvalitetsmässigt, på marknadsmässiga villkor mot dagens alternativ. En övergripande 
utmaning idag är alltså att biobaserade produkter inte är tillräckligt konkurrenskraftiga. 
Några ytterligare hinder tillika spännande utmaningar är: -För att tillvarata möjligheterna 
med digitaliseringen krävs kunskapsuppbyggnad hos regionens aktörer (innovationssystem 
samt innovationsstödsystem). -Skogssektorn är inte jämställd och har låg mångfald vilket 
utgör hinder för att klara kompetensförsörjningen. Innovationsprocesserna sker ofta 
enbart i manliga miljöer vilket kan minska förståelsen för vilka behov som ska uppfyllas av 
en viss produkt. -Det krävs mer investeringar inom området samt en större regional 
samordning och fokusering inom skogsbruksområdet. -Skogsbruket måste klara 
miljöfrågorna, t.ex. den biologiska mångfalden och samnyttjande av natur- och 
kulturmiljöer, för att vara långsiktigt hållbart och för att bioekonomin ska kunna realiseras 
fullt ut.  Förutom medfinansiering från Region Västerbotten söker projektet även 
medfinansiering från EU:s regionala fond övre Norrland.  

 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
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§ 43 
Projektbeslut: Digital Innovationsknutpunkt för Smart Industri och Smarta 
Samhällen- DISISS 
Dnr: RUN 207-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Umeå Universitet beviljas 3 125 607 kr, dock 
högst 25 % av godkända kostnader uppgående till 12 502 428 kr för projektet DISISS för 
projektperioden 2019-08-01 – 2022-07-31 under förutsättning att all övrig medfinansiering 
beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
För att inte fortsätta tappa konkurrenskraft där avståndet till de främsta växer ännu 
snabbare bör regionen initiera kraftfulla insatser. Detta menar projektsökanden behövs för 
att lyfta och förstärka den sammantagna digitaliseringsförmågan. Det man pekar på som 
krävs är att arbeta med mer strategiska satsningar och utmaningar vilka kräver fokus på 
hela ekosystem och värdekedjor. Detta är målet med projektansökan DISISS.  
 
Projektet, Digital Innovationsknutpunkt för Smart Industri och Smarta Samhällen, avser 
utgå ifrån tre strategier för att förstärka regionens samlade förmåga till digitalisering:  
 
1. Digitala innovationsknutpunkter, centrerade runt regionens IT-forskning och med 

fokus på smart industri och smarta samhällen.  
2. Riktade genus- och integrationssatsningar för att bättre ta tillvara många av de 

resurser som de facto finns för att öka antalet personer inom IT-sektorn. 
3. Förtydligande av digitaliserandets hållbarhetskopplingar för att stärka näringslivets och 

offentlig sektors engagemang i digitaliseringsinitiativ.  
 
Projektets centrala mål är att etablera en digital innovationsknutpunkt, centrerad runt 
Umeå universitets IT-institutioner, med starkt fokus på den regionala 
digitaliseringsförmågan och digitaliseringsmognaden inom näringsliv och samhälle, och 
med riktade satsningar på jämställdhet, integration och hållbarhet. Denna 
innovationsknutpunkt som byggs upp inom projektet ska efter projektslut leva kvar samt i 
första hand ägas av IT-institutionerna vid Umeå universitet. Avsikten är att den ska 
kandidera för att inkluderas i det nätverk av digitala innovationsknutpunkter som kommer 
att byggas upp av EU:s medlemsstater. Projektsökandens mål är att denna knutpunkt ska 
kunna fungera som central nod för den norra periferin, norra delen av de nordiska 
länderna.  
 
Förutom finansiering från Region Västerbotten söker projektet även medfinansiering från 
EU:s regionala fond övre Norrland.  
 

  

ProSale Signing Referensnummer: 686365



PROTOKOLL  19(63) 

  Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-03-13 

arbetsutskott    

 

   

 

 

Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Irina Bergsten 
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§ 44 
Projektbeslut: KRAI 
Dnr: RUN 208-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Umeå universitet beviljas 2 199 762 kr, dock 
högst 20 % av godkända kostnader uppgående till 10 998 812 kr för projektet KRAI – 
Kunskapslyft inom Robotik och Artificiell Intelligens för projektperioden 2019-01-01 -- 
2022-12-31 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur 
anslaget 1:1.  
 
Ärendebeskrivning 
AI har de senaste åren vuxit till ett område som bedöms kunna förändra vårt samhälle i 
samma utsträckning som elektriciteten en gång gjorde. Den här gången går dock 
utvecklingen betydligt fortare, och drivs mestadels av universitet och multi-internationella 
bolag. Skillnaden mellan de som anammar den nya teknologin och de som hamnar på 
efterkälken kommer i många fall att bli dramatisk.  
 
Västerbotten har sedan lång tid tillbaka ett flertal starka IT-företag som arbetar mot sjuk- 
och hälsovårdssektorn. Flera av dessa arbetar redan med AI, men behovet av ökad kunskap 
och aktivitet är i allmänhet stort. En bidragande orsak till att regionens företag inte är mer 
aktiva inom AI är att även kunderna saknar tillräcklig kunskap för att kunna efterfråga 
avancerad AI-relaterade varor och tjänster. Potentialen för tillväxt bedöms som hög då 
regionen har en kritisk massa av både privata och allmänna slutanvändare inom sjuk- och 
hälsovård som kan dra stor nytta av AI-tekniken, och därigenom fungera som stark kundbas 
för regionens SMF.  
 
Projektet har som övergripande målsättning att regionens SMF blir konkurrenskraftiga 
aktörer inom det starkt expansiva området Artificiell Intelligens och Robotik, för produkter 
och tjänster inom sjuk- och hälsovård. Den primära målgruppen är de SMF i regionen som 
är potentiella leverantörer av AI-relaterade produkter för sjuk- och hälsovårdssektorn. Ett 
speciellt fokus ligger på nystartade företag, som ofta lättare kan ta till sig den kunskap och 
de nya affärsmodeller som AI-området kräver. Sekundära målgrupper är slutanvändare 
inom sjuk- och hälsovård (nedan benämnt "slutanvändare"), samt forskare inom AI-
området. Projektet har tre primära delmål: 
 
M1: Att medverkande SMF får en förstärkt innovations- och utvecklingsförmåga, anpassad 
till de nya krav på produkter och tjänster som introduktionen av AI i samhället innebär. 
M2: Att medverkande SMF och slutanvändare utvecklar samsyn beträffande behov och 
möjligheter för AI-relaterade produkter och tjänster. 
M3: Att medverkande SMF, slutanvändare, och forskare vidareutvecklar kontaktytor för 
fortsatt samarbete inom AI-relaterade FoU. 
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Projektets delmål uppfylls med aktiviteter riktade mot målgrupperna. Informationsträffar 
och workshops kommer att organiseras med syfte att höja kunskapsnivån, identifiera och 
diskutera behov och tekniska och kommersiella möjligheter, samt initiera konkret 
samarbete genom utveckling av prototyper och demonstratorer.  
 
Ansökan avser ett samverkansprojekt mellan Umeå universitet och Region Västerbotten 
och avser medfinansiering till ansökan till det regionala strukturfondsprogrammet Övre 
Norrland. 

 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Mikael Johansson 
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§ 45 
Projektbeslut: E-tjänsteutveckling i samverkan 
Dnr: RUN 209-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Skellefteå kommun beviljas 2 152 560 kr, dock 
högst 29 % av godkända kostnader uppgående till 7 304 202 kr för projektet E-
tjänsteutveckling i samverkan för projektperioden 2019-06-01 -  2022-09-30 under 
förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1.  
 
Ärendebeskrivning 
15 kommuner samverkar kring gemensam e-tjänsteplattform. Skellefteå kommun leder 
arbetet och utvecklar e-tjänster som alla kan använda. Projekt E-tjänsteutveckling i 
samverkan avser kontinuerligt leverera nya e-tjänster till den redan etablerade e-
tjänstesamverkan. Man avser under projekttiden fokusera på att ta emot och förvalta 
befintliga e-tjänster och stötta samverkande kommuner med stödmaterial, utbildning och 
support till verksamheterna. På så sätt menar man kunna fokusera på invånarnas behov, 
samt att kunna leverera användbara e-tjänster till en redan etablerad organisation med 
representanter från samverkande kommuner. Med aktuellt projekt vill man kunna 
kraftsamla och vidareutveckla det arbete som påbörjats för att kunna utveckla fler och 
framgångsrika e-tjänster.  
 
Projektmål 
* Urvalet av e-tjänster inom samverkan ska öka med minst 20 stycken för varje helår   
* Utveckling av nya e-tjänster följer överenskomna designprinciper 
* En önskad utvecklingsprocess är etablerad, testad och utvärderad 
 
För framgångsrika e-tjänster behövs arbetssätt för att involvera användarna i 
utvecklingsarbetet och kontinuerlig kommunikation och marknadsföring för att skapa 
kännedom och hög användning. Idag byggs e-tjänsterna nästan uteslutande utifrån 
verksamheternas behov. Projektet avser fånga upp brister inom dagens samverkan, stötta 
övriga kommuner mer och ta fram nya arbetssätt för att bygga fler och framgångsrika e-
tjänster. Projektet vill också säkerställa att Skellefteå kommun, genom befintligt 
samverkansavtal, kan garantera fortsatt utveckling av e-tjänster under de närmsta tre åren. 
Förutom finansiering från Region Västerbotten söker projektet även medfinansiering från 
EU:s regionala fond övre Norrland.  
  
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin,  
Riikka Engman 
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§ 46 
Projektbeslut: Sportup International, fler starkare och växande sportföretag 
i Övre Norrland ska nå nya marknader 
Dnr: RUN 210-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Västerbottens Idrottsförbund beviljas 
1 220 000 kr, dock högst 8,91 % av godkända kostnader om 13 700 000 kr för projektet 
Sportup International för projektperioden 2019-12-01 – 2022-08-31. Medfinansieringen 
beviljas under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Se finansieringsbudget 
nedan och även kommentar nedanför. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Denna ansökan har redan varit uppe för beslut hos Region Västerbottens arbetsutskott 
(AU) vid Tillväxtverket/ERUFs förra ansökningsomgång. Vid det tillfället var konkurrens hög 
pga. lågt budgetutrymme och många andra bra projekt. Därför gavs avslag av AU i enlighet 
med rekommenderat beslutsförslag. Västerbottens Idrottsförbund/Sportup driver sedan 
tidigare ett projekt i Västerbotten med aktiviteter fram till 2019-07-31 och kunde därför, till 
skillnad mot de flesta andra fortsättningsprojekten vid det tillfället, söka på nytt nu vid 
nästa ansökningsomgång hos Tillväxtverket då förhoppningen var att det skulle finnas mer 
medel tillgängligt. Efter avslaget från Region Västerbotten återtogs därför ansökan till ERUF 
av sökande. Budgeten för insatsområde 3 hos ERUF har nu ökat till 60 miljoner, vilket är 
avsevärt högre än sist. 
 

Föreliggande ansökan gäller ett samverkansprojekt mellan Västerbottens och Norrbottens 
Idrottsförbund med mål att fler och växande sportföretag ska nå nya marknader samt att 
aktörerna inom sportnäringen i Norr-och Västerbotten aktivt ska samverka. Syftet är att 
skapa ett Övre Norrland som en internationellt ledande sportregion där en jämställd 
sportnäring används som strategisk resurs. 
 

Aktiviteterna kommer att bestå av företagsbesök, direkta insatser i deltagande företag, 
nätverk och erfarenhetsutbyten regionalt, internationellt och nationellt samt 
kommunikation för att stärka varumärket Sportup International. 
 

Projektet kommer även arbeta med jämställdhet. 40 företag får stöttning med 
internationaliseringsprocessen. 100 sportföretag, fördelat 50/50 kvinnliga och manliga 
entreprenörer ska efter projektet fått stöttning med affärsutvecklande insatser. Projektet 
förväntas bidra med nya arbetstillfällen, fler exportdrivna sportföretag och ett starkt 
sportkluster i Övre Norrland. 
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Förutom medfinansiering från Region Västerbotten söker projektet även medfinansiering 
från EU:s regionala fond övre Norrland.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Mats Svensson 
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§ 47 
Projektbeslut: Det digitala steget 
Dnr: RUN 211-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Region Västerbotten beviljas upp till 3 793 903 
kr, dock högst 33,31 % av godkända kostnader uppgående till 11 391 290 kr för projektet 
Det digitala steget för projektperioden 2019-08-01 - 2022-07-31. Detta under förutsättning 
att all övrig medfinansiering beviljas. 
Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Aktuellt projekt är ett samverkansprojekt där projektägare är Region Västerbotten Turism 
och där samverkansparterna är tre lokala destinationsorganisationer och två kommuner.  
1. Gold of Lapland med fokus på destinationsutveckling och marknadsföring är en   

ekonomisk förening som har medlemmar i Norsjö, Malå, Lycksele och Vindeln 
2. Visit Umeå är ett aktiebolag med uppgift att sälja och marknadsföra Umeå som mötes-, 

turist-, evenemangs- och handelsstad 
3. Visit Hemavan Tärnaby är ett AB där fokus ligger på destinationsutveckling, 

marknadsföring, evenemang och värdskap med turismföretag i Storumans kommun 
4. Vilhelmina kommun deltar i projektet då kommunen inte ingår i något lokalt 

destinationsbolag 
5. Dorotea kommun deltar i projektet då de inte heller ingår i något lokalt 

destinationsbolag 
 
Digitalisering sker i alla branscher och Västerbotten har länge varit med i denna utveckling. 
Nu behöver även besöksnäringen i länet ta det digitala steget genom att ta fram digitala 
handlingsplaner och på ett målinriktat sätt få ta del av digital coachning. Det finns allt fler 
digitala verktyg och kanaler för marknadsföring, informationsspridning och bokning. För 
besöksnäringens små- och medelstora företag kan det kännas svårt att hänga med i det 
senaste och veta hur man kan optimera sin digitala närvaro för att skapa synlighet och 
affärer. Det saknas en genomtänkt digital handlingsplan hos de flesta småföretagen, vilket 
det här projektet vill hjälpa till med. 
 
Det övergripande målet är att tillgodose att företag inom Västerbotten är väl insatta i den 
digitala utvecklingen, har god kunskap om sin digitala närvaro och att det finns digitala 
coacher på destinationsnivå. Region Västerbotten äger projektet Digilyft med fokus på 
industrin, här ryms inte besöksnäring. Dock hjälper de gärna till med kontakter och nätverk. 
Projektledaren för Digilyft är positiv till denna satsning då man även där ser den låga 
digitala mognadsgraden i besöksnäringen. 
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Utifrån det ökade behovet av digital kompetens i Västerbotten som projektledningen sett 
under flera år, vill projektet nu kraftsamla resurser för att kunna erbjuda besöksnäringen i 
Västerbotten att påbörja det digitala steget.  
 
Förutom medfinansiering från Region Västerbotten söker projektet även medfinansiering 
från EU:s regionala fond övre Norrland.  
 
Förslag till beslut 
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Mats Svensson 
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§ 48 
Projektbeslut: Företagarnas regionala affärsutveckling 
Dnr: RUN 212-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Företagarna Västerbotten Service AB beviljas 
upp till 2 470 271 kr, dock högst 29,64 % av godkända kostnader uppgående till 8 333 871 
kr för projektet Företagarnas regionala affärsutveckling för projektperioden 2019-08-01 - 
2022-04-30 (slutredovisning 2022-08-31). Villkor: Region Västerbotten ges en plats i 
styrgruppen. Beslutet gäller under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. 
Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Projektet omfattar Västerbotten där Företagarna är projektägare och Uminova Holding 
samverkanspart. Tillsammans ska de sammanföra de positiva erfarenheter de lärt sig från 
olika tidigare genomförda projekt i regionen. Inriktningen i de tidigare genomförda 
projekten har varit att utveckla och stödja företag samt att behålla kompetens inom 
regionen. Huvudfokus har legat på affärsutveckling, nätverksbyggande och 
personalrekryteringsproblematiken, allt i syfte att stärka de enskilda aktörerna och att 
skapa nätverk där affärsmöjligheterna har kunnat utvecklas för att på så sätt skapa 
tillväxtmöjligheter. 
 
Lärdomar av det projekt de nu bedriver (Företagarnas Affärsutveckling) är att det finns ett 
stort behov av att få ny kunskap och möjligheter att kunna utveckla sina produkter/tjänster 
som man ännu inte har verkställt. Många företagare upplever svårigheter i tid, osäkerhet i 
hur man går tillväga och att det saknas kunskap med att sätta ihop team för att komma 
framåt. Att dessutom skapa möjligheter till koppling mellan universitet och företag är 
oerhört viktigt och en förutsättning för utveckling i vårt län. 
 
Projektet tar utifrån detta sin utgångspunkt och ska nu utveckla tydligare arbetssätt, 
metoder och aktiviteter som leder till ökat företagande och ekonomisk tillväxt i 
Västerbotten. Projektet vänder sig till små- och medelstora företag i Västerbotten, samt 
forskare och forskningsmiljöer vid Umeå universitet. 
 
Projektet vill särskilt lyfta fram följande: 
• Ekonomisk tillväxt för SME-företag, Kunskapsutbyte och ökad interaktion mellan 

aktörer, Nya innovationer, Nya arbetsmetoder för inblandade parter, Samordning av 
resurser mellan de två parterna Företagarna och Uminova Holding 
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Projektets målsättning är att: 
• Öka tillväxten hos företagen genom ökad produkt-/tjänsteutveckling 
• Utveckla nya arbetsformer och kunskap inom design och affärsutveckling med 

inriktning mot innovationer och tillväxt 
• Utveckla metoder för kunskap och samverkan mellan olika aktörer såsom myndighet, 

universitet och näringsliv. Triple helix-perspektiv lyft in i ovan. 
 
Förutom medfinansiering från Region Västerbotten söker projektet även medfinansiering 
från EU:s regionala fond övre Norrland.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin 
Mats Svensson 
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§ 49  
Projektbeslut: SMART Tillväxt 2.3 
Dnr: RUN 213-2009 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Piteå kommun beviljas 1 040 000 kr, dock högst 
5,71 % av godkända kostnader uppgående till  
18 200 000 kr för projektet SMART Tillväxt 2.0 för projektperioden 2019-08-01 - 2022-11-
30 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 
1:1.  
 
Ärendebeskrivning 
Piteå och Skellefteå är de näst största kommunerna i respektive län, detta innebär en 
utsatt konkurrens i förhållande till de båda största städerna. Umeå är den kommun i övre 
Norrland som har haft den största tillväxten under många år. För att klara den framtida 
välfärden har Skellefteå ett mål om att bli 80 000 innevånare, och Piteå att bli 43 000 
innevånare samt Älvsbyn med ett invånarantal på 8200 med ambition att öka. För att detta 
ska lyckas krävs ett väl fungerande näringsliv med en tillväxt av antalet anställda i Små och 
medelstora företag. De närmaste åren måste ägarskiften ske hos många företag i regionen 
eftersom ägarna blir äldre. Grannkommuner till Skellefteå och Piteå är betydligt mindre 
och där behöver näringslivet utvecklas i samarbete med andra eftersom det inte finns 
förutsättningar att själva driva projekt för att stödja utvecklingen av SMF. Avstånden är 
relativt små mellan de medverkande kommunerna vilket gör det möjligt att samutnyttja 
resurser i projektet. I detta projekt kommer därför Älvsbyn att ingå. Närmarknaden i 
regionen är liten så det behövs utvecklas kanaler för att företagen i regionen ska kunna 
sälja och verka på en större marknad. 
 
Fortfarande är en stor andel av de företag som startas enpersonsföretag som verkar på en 
lokal marknad och för att kunna öka den regionala tillväxteten behövs insatser för att dessa 
företagare ska tänka större och vilja mer men också få tillgång till konkreta verktyg för att 
kunna öka sin tillväxt. Dessutom saknar fler av regionens etablerade företag ett 
systematiskt arbete för att utveckla sin produkt- och tjänsteutveckling samt bättre kunna ta 
tillvara på goda idéer som uppstår i organisationen. Projektet ska leda till: 1. Ökad tillväxt 
och fler jobb i befintliga företag. 2. Fler innovativa tjänster och produkter ute på 
marknaden genom att stödja och utveckla former för idéutveckling och 
innovationsprocesser i befintligt näringsliv. 3. Ökad konkurrenskraft och exportmognad för 
de företag som deltar i projektet. 
 
Projektet är ett samverkansprojekt mellan Skellefteå, Älvsbyn samt Piteå kommuner. 
Projektet bygger till viss del vidare på resultaten från projektet Smart och hållbar tillväxt, 
då det finns goda erfarenheter ifrån detta tidigare projekt.  
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Förutom medfinansiering från Region Västerbotten söker projektet även medfinansiering 
från EU:s regionala fond övre Norrland.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
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§ 50 
Projektbeslut: Näringsliv i samverkan - NIS 6.0 
Dnr: RUN 214-2009 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Robertsfors kommun beviljas upp till 3 342 606 
kr, dock högst 20,00 % av godkända kostnader uppgående till 16 713 030 kr för projektet 
Näringsliv i samverkan - NIS 6.0 för projektperioden 2019-10-01 - 2022-09-30 
(slutredovisning 2022-11-30). Villkorat med att Region Västerbotten ska ha en plats i 
styrgruppen. Beslutet gäller under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. 
Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Tillväxt i näringslivet är viktig för kommunernas utveckling. I Umeåregionen har 
landsbygds- och glesbygdskommuner svårt att matcha tillväxten i Umeå. Projektet tar sikte 
på att genom samverkan mellan de så kallade kranskommunerna och Umeå försöka 
överbrygga de utmaningar som det geografiska läget skapar, genom att utveckla nya 
metoder och verktyg för samarbete såväl mellan kommuner som mot näringslivet i 
respektive kommun. Projektet ska även se till att utveckla metoder för kontinuerlig 
utveckling av entreprenörskapet. 
 
Genom att identifiera och nyttja de styrkor som finns inom området är målet att öka 
konkurrenskraften inom fokusområdena, teknik och tjänsteutveckling inom industrin och 
digitala tjänstenäringar för smart region, med fokus på bättre nyttjande av 
underrepresenterade grupper. Effekterna av projektet är att företagen ska ha ökat sin 
konkurrenskraft och sälja sina produkter eller tjänster på en större marknad på grund av 
att företagen arbetat strategisk med digitalisering, kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling. 
 
Förutom medfinansiering från Region Västerbotten söker projektet även medfinansiering 
från EU:s regionala fond övre Norrland.  

 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Mats Svensson 
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§ 51 
Projektbeslut: Redesigning the future 
Dnr: RUN 215-2009 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Uminova Innovation AB beviljas 3 488 250 kr, 
dock högst 25 % av godkända kostnader uppgående till 13 953 000 kr för projektet 
Redisigning the Future för projektperioden 2019-09-01 - 2022-11-30, under förutsättning 
att all övrig medfinansiering beviljas och att projektet samverkar med Region 
Västerbottens projekt Krenova – Arctic Design of Sweden i syfte att skapa synergier och 
undvika formning av isolerade internationaliseringsprocesser för KKN i regionen. 
Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
KKN näringar står inför stora tillväxtmöjligheter på den internationella marknaden. De har 
genom digitaliseringen möjlighet att vara globala från dag ett, men möter idag hinder på 
vägen. Största hindren på vägen är tillgång till finansiering av internationaliseringsinsatser 
samt brist på kontakter/nätverk. Även brist på kunskap om affärsmöjligheter, lagar och 
regler samt språkliga och kulturella hinder anges som stora hinder för internationalisering. 
Det enskilda företaget, ofta ett litet företag, saknar möjligheter att på egen hand nå den 
internationella marknaden. 
 
Genom stödinsatser i form av stärkt affärsutveckling, digitala strategier, nya arbetsmetoder 
och kunskapshöjning kring KKN ska projektet Redesigning the Future öka näringarnas 
tillväxt på den internationella marknaden och öka sina exportmöjligheter.  
 
Mindre kommuner och särskilt kommuner i glesbygd har inte de ekonomiska möjligheterna 
att arbeta med affärsstöd till flera olika målgrupper varför nya lösningar för affärsstöd på 
distans behöver utvecklas. Projektet skall arbeta fram nya metoder för alla kommuner att 
ta del av det affärsstöd som finns runt om i landet genom ny teknik och digitala lösningar. 
 
Projektet avser att optimera kedjan från design i hela regionen till kunder på 
internationella marknader och på det sättet ge kreatörerna större vinstandelar, vilket i sin 
tur förväntas bidra till regionens tillväxt. Förutom medfinansiering från Region 
Västerbotten söker projektet även medfinansiering från EU:s regionala fond övre Norrland.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Riikka Engman 
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§ 52 
Projektbeslut: Västerbotten Health Innovation Development Office 
Dnr: RUN 216-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Region Västerbotten beviljas 1 302 894 kr, dock 
högst 15,03 % av godkända kostnader uppgående till 1 302 894 kr för projektet 
Västerbotten Health Innovation Development Office för projektperioden 2019-09-01 -- 
2022-12-31 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur 
anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
I takt med en åldrande befolkningsstruktur, som ger andra och ökade krav på hälso- och 
sjukvård och omsorg, bedöms en samverkan mellan privata aktörer och offentlig sektor 
vara nödvändig. Projektet syftar till att förbättra förutsättningarna för företag kopplade till 
hälso- och sjukvården att växa i och utanför regionen samt till att erbjuda en lokal struktur 
för att ta emot och erbjuda företag en möjlighet för test och validering inom offentlig 
sektor. För att genomföra detta ämnar projektet att initiera och etablera ett Health 
Innovation Development Office, inriktat på hälso- och sjukvård samt omsorg i 
Västerbotten, för att stödja aktörer i regionen att utvecklas. 
 
Projektet överensstämmer med delstrategin 2. Strukturer för innovation och prioriterat 
område 2.2 Mötesplatser för innovation i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) samt 
fokusområde för smart specialisering Innovationer inom hälso- och sjukvård. 
 
Projektet bedöms vara väl jämställdhetsintegrerat med tydliga planer för hur så ska ske 
genomgående i projektet med fokus på att dra projektet i rätt riktning i ett tidigt skede. 
Miljö och klimat och Mångfald bedöms adresseras indirekt. Projektet har ett tydligt fokus 
på Utveckling och förnyelse av näringslivet samt näringslivsstödjande strukturer och 
Samverkan och nätverksbyggande. 
 
Medfinansiering EU, Europeiska regionala utvecklingsfonden Övre Norrland (ERUF-ÖN). 
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin 
Lennart Niemelä  
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§ 53 
Projektbeslut: Innovation Game 2.0 
Dnr: RUN 217-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Science City Skellefteå AB beviljas upp till 2 
400 000 kr, dock högst 6,90 % av godkända kostnader uppgående till 34 800 000 kr för 
projektet Innovation Game 2.0 för projektperioden 2019-09-01 - 2022-08-31. Detta under 
förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Detta projekt gäller medfinansiering till sökt projekt inom ERUF:s insatsområde 3 med 
målet att stärka spelbranschen i regionen. Projektets partners är Skellefteå Science City 
(huvudman), Skellefteå kommun, Boden Business Agency, Luleå Näringsliv AB och Piteå 
Science Park. Projektet ska stimulera etableringen av en hållbar, innovativ utvecklingsmiljö 
för spelutveckling och spelrelaterad verksamhet i regionen. Projektet vill fortsätta 
stimulera tillväxt i spelföretag, för att uppnå en kritisk massa av bolag och anställda inom 
spel- och spelrelaterade branscher, vilket ska motverka en kunskapsflykt och en allmän 
utflyttning från regionen, speciellt bland unga och i synnerhet kvinnor.  
 
Innovation Game 2.0 är ett fortsättningsprojekt på det pågående projektet Innovation 
Game som startade 2016-10-01 och som avslutas efter sommaren i år. Resultaten i det 
pågående projektet visar att en satsning på spelbranschen fungerar även i norra Sverige. T 
ex har Skellefteå på tre år gått från noll spelföretag till 22 st. med 70 anställda. 
 
Att bygga en bransch tar dock tid och även om det föregående projektet har lyckats skapa 
förutsättningar för spelföretag i regionen vill de nu jobba vidare med de verktyg och 
metoder som arbetats fram, och arbeta än mer fokuserat på att stötta de nybildade 
företagen. 
 
Spelindustrin är världens snabbast växande industri och förväntas snart nå en 
årsomsättning på 2000 miljarder. Spel är en bransch där Sverige har en ledande roll trots 
sin relativa storlek. Idag når svenskutvecklade spel ut till var tionde människa på jorden! 
Sveriges spelindustri har vuxit med i snitt 35% per år de senaste 10 åren. Exporten av spel 
är idag större än vår lastbilsexport och inom något år förväntas den även gå förbi exporten 
av järnmalm. Grundare och tidiga investerare i spelbolag är den största gruppen av nya 
miljardärer i Sverige. Detta har skapat ett enormt intresse för spel som investering. 
 
LTU startade en av Europas första akademiska spelutvecklarutbildning i Skellefteå och 
sedan dess har ca 600 spelutvecklare examinerats. De utgör idag en betydande del av 
spelindustri. Umeåbolaget Daydream var ett av Sveriges första digitala spelbolag på börsen. 
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Förutom medfinansiering från Region Västerbotten söker projektet även medfinansiering 
från EU:s regionala fond övre Norrland.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Mats Svensson 
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§ 54 
Projektbeslut: CooCon - ägarskiften i praktiken 
Dnr: RUN 218-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Connect Norr Service AB beviljas upp till 3 
995 983 kr, dock högst 25,00 % av godkända kostnader uppgående till 15 983 933 kr för 
projektet CooCon - ägarskiften i praktiken för projektperioden 2019-08-01 - 2022-11-30 
(slutredovisning 2022-11-30). Detta under förutsättning att all övrig medfinansiering 
beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Projektet var uppe för beslut vid föregående ansökningsomgång för ERUF. På grund av hög 
efterfrågan och låg budget hos Tillväxtverket avslogs ansökan av Region Västerbotten, 
vilket ledde till att projektet återkallade ansökan hos Tillväxtverket för att ansöka på nytt 
vid nästa ansökningsomgång (denna).  
 
CooCon är ett samverkansprojekt som leds av Connect Norr och med Coompanion som 
samverkanspart. Projektet ska aktivt bidra till att Norrbotten och Västerbotten blir 
europeiska föredömen vad gäller ägarskiften hos små- och medelstora tillväxtföretag, och 
därmed ha bidragit till att behålla arbetstillfällen i norra Sverige och öka omsättningen hos 
deltagande företag. 
 
Projektet inleds med att hitta tillväxtföretag som står inför ägarförändring inom fem år. 
CooCon kommer att utvärdera 350 eller fler bolag. Av dessa erbjuds 60 st plats i projektet 
(6 000 kr/företag), som inleds med en Språngbräda I för att med hjälp av externa experter 
från näringslivet att utröna vilka behov det aktuella företaget har. I nästa steg erbjuds 8 
olika expertmoduler varav tre erbjuds företaget inom CooCons ram. Vilka tre moduler det 
blir förordas av Språngbräda 1. Efter genomförda moduler genomförs en Språngbräda II då 
experter från näringslivet pekar på vägen framåt för företaget och på vilket sätt 
ägarförändring ska ske. 
 
50% av företagen ska avse företag som strävar efter ägarförändring där medarbetarna 
erbjuds möjlighet att driva företaget vidare. CooCon ska bidra till att mer än 50 
arbetstillfällen blir kvar i norra Sverige, arbetstillfällen som om ägarskifte inte sker skulle 
upphöra. 
 
Beräknad tidsåtgång per företag är 3-6 månader. CooCon kommer att ha anställda 
fördelade i både Norr- och Västerbotten. Projektets ägare är Connect Norr Service AB med 
samverkanspartner Coompanion i Norrbotten och Coompanion i Västerbotten. 
 
Betydelsen av professionella ägarskiften kommer att ha spridit sig in i alla de organisationer 
CooCon ska samverka med. 
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Visionen efter projektet är att processen i Norr- och Västerbotten sedan införs i övriga 
landet då såväl Coompanion som Connect finns etablerade över stora delar av Sverige. 
 
Förutom medfinansiering från Region Västerbotten söker projektet även medfinansiering 
från EU:s regionala fond övre Norrland, Region Norrbotten och deltagaravgifter från 
företagen. 
 
Förslag till beslut 

 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Mats Svensson 
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§ 55 
Projektbeslut: Ny kompetens för industrins expansion i norra Sverige 
Dnr: RUN 219-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Region Västerbotten beviljas 842 100 kr, dock 
högst 11,77 % av godkända kostnader uppgående till 7 155 100 kr för projektet Ny 
kompetens för industrins expansion i norra Sverige för projektperioden 2019-01-30- 2019-
10-15 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. 
Medel disponeras ur anslaget 1:1.  
 
Ärendebeskrivning 
Som ett led i att främja kompetensförsörjningsutmaningen i Västerbotten har Region 
Västerbotten har tillsammans med aktuella samverkansparter, Northvolt AB, Skellefteå 
kommun och Arbetsförmedlingen Region Nord, identifierat ett behov av en 
projektsatsning, som innebär att stärka möjligheterna till anställning hos utrikesfödda 
kvinnor och män och andra grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden i Västerbottens 
län i den kommande batterifabriken Northvolt i Skellefteå, kombinerat med mobilitet och 
en stärkt nationell samverkan. Etableringen av batterifabriken i Skellefteå startade i juni 
2018.  
 
Den första fasen, som huvudsakligen består av markberedning, beräknas vara färdigställd 
under andra halvåret 2019. Tillverkningsstart planeras till slutet av 2020. Den kompletta 
fabriken med full kapacitet ska stå färdig 2023/24. Fram till 2025 behöver uppemot 2700 
personer, huvudsakligen med teknisk operatörskompetens rekryteras till Skellefteå. Detta 
är betydligt mer än vad den lokala arbetsmarknaden kan erbjuda. Northvolt har därför 
definierat olika strategier för att säkra kompetensförsörjningen på olika nivåer. 
 
Projektmålen är att:  
1. Initiala antaganden om potentialen i rekryteringar från den övergripande målgruppen 

Utrikesfödda samt andra personer som står långt från arbetsmarknaden har verifierats.  
2. Utbildningsbehov och utbildningsstrategier har definierats i förhållande till de viktigaste 

delmålgrupperna inom den övergripande målgruppen.  
3. Nyckelfaktorer som påverkar individernas motivation att ta industriella jobb långt från 

nuvarande bostadsort är identifierade.  
4. Samsyn rörande strategi och arbetsmetod uppnådd hos medverkande aktörer för att i 

anslutning till projektet kunna jobba effektivt med design av utbildningsprogram för 
målgruppen.  

5. En modell är etablerad för hur berörda aktörer effektivt kan arbeta för att tillgodose 
större rekryteringsbehov inom industrin som bygger på och tillvaratar kompetens och 
erfarenheter som finns hos grupper av utrikesfödda (och även andra individer som står 
långt från arbetsmarknaden).  
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Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
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§ 56 
Projektbeslut: Innovationsplattform Bioraffinaderi: Accelererad 
kommersialisering 
Dnr: RUN 220-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att RISE Processum AB beviljas 
1 650 000 kr, dock högst 4,66 % av godkända kostnader uppgående till 33 753 580 kr för 
projektet Innovationsplattform Bioraffinaderi: Accelererad för projektperioden 2019-10-01 
- 2022-09-30-- under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras 
ur anslaget 1:1.  
 
Ärendebeskrivning 
Samhällets omställning mot en cirkulär och biobaserad ekonomi behöver ske fortare, vilket 
genererar ett momentum där vår region har unika förutsättningar i skogsbaserad 
bioekonomi. Industrin behöver dock förhålla sig till internationell konkurrens och allt 
hårdare krav vad gäller miljöstörande utsläpp och avfall, liksom krav på hållbart 
användande av resurser, t.ex. skogsråvara och vatten. 
 
Processen att utveckla en effektiv innovationsmiljö är långsiktig och skogsindustrin i norra 
Sverige är uppbyggd kring stora företag som övervägande är produktionsenheter med små 
egna utvecklingsresurser. Samtidigt är det få av regionens små företag som samverkar med 
innovationsmiljön och dess forskningsaktörer. Dessa svagheter leder till ett glapp mellan 
FoU och kommersialisering, en bristande samordning mellan teknik- och 
affärsutvecklingsinsatser och en låg övergångstakt från FoU till kommersialisering, vilket 
utgör en barriär för att tillvarata den tillväxt- och utvecklingspotential som finns. En 
behovsanalys där näringsliv, akademi och samhälle har deltagit identifierar tre 
framgångsfaktorer. 
- att accelerera processer för utveckling och kommersialisering av innovationer 
- att stärka det regionala innovationsekosystemet för bioraffinaderiutveckling 
- att skapa internationella innovationssamarbeten för regionens näringsliv 
 
Projektets huvudsakliga mål är att öka antalet innovationsprocesser som involverar 
innovativa SMF och innovationsprocessernas progressionstakt inom bioraffinaderiets 
värdekedjor.  
 
Med en hållbar regional innovationsplattform avses en samverkansplattform för utveckling 
av innovationer som drivs av och stödjer uppfyllandet av de globala målen enligt Agenda 
2030. Projektet kommer, när det gäller mångfald och jämställdhet, särskilt att sträva efter 
att idéer inhämtas från en mångfald av människor, och att resurser mobiliseras på lika 
villkor för män och kvinnor. 
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Projektet kommer att drivas av RISE Processum AB. Processum är del av 
forskningsinstitutet RISE och delägt av företag med verksamhet inom 
bioraffinaderiområdet i regionen.  
Projektet söker medfinansiering ifrån Regionalfonden Mellersta Norrland.  
 
Förslag till beslut 

 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  

  

ProSale Signing Referensnummer: 686365



PROTOKOLL  42(63) 

  Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-03-13 

arbetsutskott    

 

   

 

 

§ 57 
Projektbeslut: RegInera Västerbotten 
Dnr: RUN 221-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Region Västerbotten beviljas 755 640 kr, dock 
högst 50 % av godkända kostnader uppgående till 1 511 280 kr för projektet RegInera 
Västerbotten för projektperioden 2019-03-01 - 2022-03-31. Detta under förutsättning att 
all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Inera har varit ett landstingsägt bolag som främst levererat digitala tjänster till stöd för 
vård och omsorg. Sedan början av 2017 är Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
huvudägare samtidigt som även kommuner erbjudits möjligheten att bli ägare. Idag har 
nästan alla kommuner i riket valt att köpa aktier i bolaget Inera av SKL. Förändringen i 
ägandet har medfört stora förändringar och det finns en stor förväntan från kommunerna 
på att Inera nu skall lösa många problem och tillgodose behov i den kommunala sektorn. I 
Västerbotten är alla kommuner, utom Bjurholm, delägare i Inera idag. Det är dock 
Bjurholms avsikt att bli delägare inom kort. Orsaken till att det dröjt beror på stor 
omsättning på ledande tjänstepersoner som medfört att delägarskapet inte fattats beslut 
om ännu. 
 
Varje län får utse en representant som ska företräda kommunerna i programrådet där 
representanten från Västerbotten ska ha generell, strategisk sakkunskap inom digitalisering 
av välfärden, förankra frågor inom den grupp av organisationer man företräder, bereda 
ärenden inom sina organisationer före programrådsmöten, ha mandat att föra talan för 
sina organisationer i de frågor som berörs och vara kanal till regionala och lokala 
ledningsnätverk. Här behöver Västerbotten gemensamt skapa resurser till en gemensam 
regional representant – en halvtidstjänst som finansieras gemensamt i ett treårigt projekt.  
 
I rollen ingår deltagandet i Ineras programråd med ovanstående innehåll men också att 
stötta kommunerna i sin digitalisering genom regional samordning, ge omvärldsbevakning, 
skapa handlingsplaner och samordna gemensamma ställningstaganden i regionen. 
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Mats Svensson 
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§ 58 
Projektbeslut: Connect North Businesses With Capital 4.0 - CNBC 4.0 
Dnr: RUN 222-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Connect Norr Service AB beviljas upp till 
730 000 kr, dock högst 16,37 % av godkända kostnader uppgående till 4 460 000 kr för 
projektet Connect North Businesses With Capital 4.0 - CNBC 4.0 för projektperioden 2019-
04-01 - 2022-03-31 (slutredovisning senast 2022-06-30). Detta under förutsättning att all 
övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Idag saknas till stor del möjligheter att nå tillväxtkapital på effektivt sätt utanför Connect 
Norr, trots stort behov bland entreprenörer. Det är här som CNBC/Connect verkar då de 
arbetar med investerare som de parar ihop med tillväxtföretag i Norr- och Västerbotten. 
De lokala marknaderna för tillväxtkapital är många gånger alltför små för att tillväxtbolagen 
ska nå önskad framgång. Med en utökad möjlighet för tillväxtkapital, ökar tillväxtbolagens 
möjligheter flerfaldigt en viktig fråga för regionens näringsliv och som är efterfrågat av 
många företag i Norr- och Västerbotten. CNBC 4.0 har fokus på internationell tillväxt. 
 
CNBC 4.0 är ett fortsättningsprojekt för det tidigare projektet CNBC 3.0 (aktivitetsslut den 
31 jan i år). I det nya projektet ska Connect Norr fortsätta utveckla möjligheter för 
regionens tillväxtbolag att attrahera och nå nytt tillväxtkapital (riskvilligt och annat kapital 
med syfte att nå tillväxt). I arbetet ligger att samarbeta med, ta lärdom och dra nytta av de 
olika kompetenser och möjligheter som finns inom Connects och andras regionala, 
nationella och internationella nätverk. På så sätt stärks regionens tillväxtbolags 
konkurrenskraft och därmed deras potential att växa och anställa nya medarbetare. 
 
CNBC ska bidra till att fortsätta öka antalet nystartade företag och framför allt till att de kan 
växa. Prioriterat är också det som bidrar till företags kapitalförsörjning där marknaden inte 
fungerar. Även hjälp för företag att nå nya marknader ryms här. 
 
Projektet är en utveckling av CNBC 3.0 med ett antal väsentliga nya tillägg. 
 
Under de år som gått har tidigare projektet varit framgångsrikt, med tillväxtföretag 
fortfarande på kö för att ta del av vad det nya projektet har att erbjuda i form av 
tillväxtkapital och kompetens. CNBC 3.0 har bidragit till flera nya arbetstillfällen och till att 
bolagens omsättning ökat väsentligt. Region Västerbottens medfinansiering av projektet 
beslutades till 930 000 kr, vilket förväntas bli använt till fullo. Projektet slutredovisas i april 
månad. 
 
CNBC 4.0 kommer att utveckla Mötesplats Stockholm (The Great Northern Capital Connect 
-TGNCC) där kapitalsökande företag från norra Sverige möter investerare ur nämnda CNBC 
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nätverk i Mälardalen. Tillväxtföretagen erbjuds en unik egen kompetens för 
företagsutveckling utifrån egna erfarenheter av kapitalanskaffning, företagsstyrning och 
utbildning. Projektet fastslår att ”Visst, norra Sverige behöver fler nya företag. Men framför 
allt behöver vår region fler företag som växer.”  
 
Det är denna målgrupp som CNBC 4.0 ska stötta med kompetens och nytt tillväxtkapital. 
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Mats Svensson 
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§ 59 
Projektbeslut: Vilja Kunna Växa - VKV 
Dnr: RUN 223-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att ansökan från Industriellt Utvecklingscentrum 
Norr AB för projektet VKV - Vilja Kunna Växa med projektperiod 2018-12-03 -- 2021-12-31 
avslås. Projektet ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategins intentioner men på 
grund av den begränsade budgeten och i konkurrens med andra angelägna projekt 
prioriteras inte projektet. 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om medfinansiering till detta projekt inkom 2019-01-31 trots att projektet 
startade redan 2018-12-03. Förklaring till detta finns att läsa under ”sammanfattande 
bedömning”.  
 
Projektet Vilja Kunna Växa syftar till att långsiktigt stärka affärsförmågan hos regionens 
industriella eller industrinära små och medelstora företag. Målgruppen består av ca 700 
företag i Norr- och Västerbotten. Projektet genomförs genom skapandet av 
utvecklingsgrupper av företag med intressegemenskap. Projektet identifierar och 
sammanför företagen enligt en definierad arbetsmodell. Utvecklingsgruppernas syfte, mål 
och arbetsplan fastställs. Projektet genomför gruppvisa stödåtgärder i respektive 
utvecklingsgrupp utifrån behov. Intressanta potentiella snabbväxare identifieras i 
utvecklingsgrupperna och erbjuds individuellt tillväxtstöd. Minst 25 företag skall erbjudas 
individuellt tillväxtstöd under projekttiden. En kommunikationsplan tas fram under 
projektstarten som specificerar hur såväl projektresultat som initial information skall 
hanteras och spridas. Projektet upphandlar extern utvärdering. Utvärderingen skall ske 
löpande och fungera både som uppföljning och som hjälp för styrning av projektet. 
 
IUC som organisation har under lång tid verkat i Norrbotten. Som första steg gällande 
Västerbotten har de etablerat samverkan med Umeå och Skellefteå kommuner. I Skellefteå 
har en resurs delfinansierats i samverkan med kommunen under snart tre år. IUC:s projekt 
”TmU” har haft en extern resurs i Umeå som fungerat som affärsutvecklare och bollplank 
till kommunen. I inlandet har Inlandets Teknikpark och Skogstekniska Klustret identifierats 
som strategiska samverkansparter eftersom de har uppbyggda nätverk med potentiella 
målföretag för IUC. Lycksele kommun har även meddelat att de är beredda att 
medfinansiera VKV, vilket sammantaget ger grund för att bredare nå företag i 
Västerbottens inland. I skrivande stund förhandlas en avsiktsförklaring med Inlandets 
teknikpark rörande hur organisationerna kan samverka. 
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Förutom medfinansiering från Region Västerbotten söker projektet även medfinansiering 
från EU:s regionala fond övre Norrland.  

 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Mats Svensson 
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§ 60 
Projektbeslut: Moderna smaker av Västerbotten- en tydlig måltidskultur 
som medel för stärkt konkurrenskraft 
Dnr: RUN 224-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Umeå Universitet beviljas 1 566 971 kr, dock 
högst 36,16 % av godkända kostnader uppgående till 4 333 943 kr för projektet Moderna 
smaker av Västerbotten – en tydlig måltidskultur som medel för stärkt konkurrenskraft för 
projektperioden 2019-09-01 – 2022-08-31 under förutsättning att all övrig medfinansiering 
beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1.  
 
Ärendebeskrivning 
För den regionala livsmedelsstrategin i Västerbotten är det övergripande målet att mer mat 
ska produceras här. Möjligheterna att öka produktionen bedöms som mycket goda, då 
regionen erbjuder unika råvaror med hög kvalitet som efterfrågas på en nationell och 
internationell marknad. Men det saknas kunskap och stöd inom de viktiga områdena som 
relaterar till marknaden; kundorienterade produktutvecklingsprocesser, kommunikation, 
målgrupper, identitet och värden, betydelsen av fysiska miljöer och förpackningar etc. 
Utvecklingsbehoven är stora, men så också potentialen. 
 
Projektet syftar till att stärka och vidareutveckla den västerbottniska måltidskulturen 
genom insatser inom koncept-, kontext- och produktutveckling. Genom att göra regionala 
produkter lätta att välja igenom hela värdekedjan kan den regionala tillväxten optimeras, 
och även skapa stort värde ur ett hållbarhetsperspektiv. Projektet bidrar till samtliga 
aspekter av hållbarhet genom miljömässiga fördelar av minskade transporter och lokalt 
nyttjande av resurser, socialt sammanförande effekter i en gemensam identitet, en ökad 
regional ekonomi i och med ökad handel av lokalt producerade råvaror och produkter samt 
ökad tillgänglighet av varor och tjänster. Metoder som ger beständig och konkret kunskap i 
företag gör att effekterna av insatser kan leva kvar även efter projektslut, och även på lång 
sikt bidra till konkurrenskraft och tillväxt i regionen. 
 
Projektet är i linje med den regionala livsmedelsstrategin och genomförs i dialog med 
andra insatser inom området. Det regionala perspektivet och samverkan bidrar till att 
skapa regionalt mervärde. Förutom medfinansiering från Region Västerbotten söker 
projektet även medfinansiering från EU:s regionala fond övre Norrland.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Riikka Engman 
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§ 61 
Värd för Forum Jämställdhet 2021 
Dnr: 225-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Region Västerbotten ska ansöka om att vara 
värd för Forum Jämställdhet 2021.  
 
Ärendebeskrivning 
Fram till 1 maj 2019 finns det möjlighet för Region Västerbotten att ansöka om att vara 
värd för Forum Jämställdhet 2021. Forum Jämställdhet arrangeras av Sveriges Kvinnolobby, 
en partipolitiskt obunden och ideellt verksam paraplyorganisation för kvinnorörelsen med 
47 medlemsorganisationer som arbetar för att stärka kvinnors position i samhället. 
Kriterier för sökande är bland annat att det ska finnas pågående jämställdhetsinsatser och 
goda exempel i arrangörsområdet och en tydlig politisk ambition att stötta konferensen. 
Umeå kommun och Länsstyrelsen är intresserade av att genomföra konferensen i Umeå 
tillsammans med oss. Fler medarrangörer ska sökas såsom UmU och kommunerna i SKL 
modellregion. 
 
Det ekonomiska åtagandet för värdorganisationen/organisationerna brukar röra sig om 
totalt ca 200 000 kr för att arrangera ett öppet program, att arrangera en kvällsaktivitet så 
som middag efter konferensens första dag (maten självfinansieras av deltagare men tex 
underhållning) samt kulturinslag eller arvode till key note-talare till invigning och/eller 
avslutning. Utöver detta tillkommer kostnader för att ha en utställning (20 000 kr) samt 
deltagarbiljetter (3510 kr vid grupprabatt) för organisationernas anställda.  
  
Vad gäller arbetsinsats för det öppna programmet brukar det handla om att ta fram 
program, boka talare och moderatorer samt praktisk logistik kring scen och teknik. Svensk 
Kvinnolobby sköter hela huvudprogrammet. Arbetsinsats för middag brukar röra sig om att 
boka underhållning, lokal samt ansvara för bokningssystemet. 
 
Finansieringsmässigt är frågan inte utredd men en tänkbar lösning är att de organisationer 
som tillsammans ansöker om värdskapet beslutar om att dela på kostnaderna.   
 
Beslut om värdskap för Forum Jämställdhet 2021 fattas senast 31 maj och meddelas till de 
som ansökt kort där efter. 

 
Beslutsunderlag 
Här finns mer information om Forum Jämställdhet: http://forumjamstalldhet.se/4155-2/ 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin 
Sara Pejok  
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§ 62 
Regionplan 2020-2023. Regionala utvecklingsnämndens del i planen 
Dnr: RUN 229-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner de övergripande inriktningsmålen.  
 
Ärendebeskrivning 
Regionplanen för den kommande planperioden 2020-2023 antas av fullmäktige i juni. 
Beredningen av planen ägs i huvudsak av politiken men underlag efterfrågas från 
förvaltningarna både formellt via nämnderna och som direkta förslag på skrivningar och 
mål till majoriteten. Enheten för planering- och uppföljning sammanställer underlagen.   
Varje förvaltning/stab utser kontaktperson för arbetet. Kontaktperson ansvarar för löpande 
avstämning med förvaltningsledning/stabsledning. Avstämning och uppdatering av 
progress på CLG-möten regelbundet under våren.  
 
Beslutsunderlag 
Presentation 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin 
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§ 63 
Underlag för plan och budget 2020. Regionala utvecklingsnämndens 
underlag 
Dnr: RUN 230-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar underlag till plan och budget 2020.  
 
Ärendebeskrivning 
Under maj månad bereder regionstyrelsen förslag till regionplan för perioden 2020-2023. 
För beredningsarbetet är det nödvändigt att varje nämnd och styrelse lämnar underlag till 
regionstyrelsen. Underlagen ska lämnas senst den 8 april.  
 
Som en del av Region Västerbottens planeringsprocess lämnar, i beredningsprocessen, 
varje nämnd ett underlag som beskriver hur nämnden arbetar för att klara sitt uppdrag 
inom given ram. 2019 är det första år som den Regionala utvecklingsnämnden (RUN) 
lämnar underlag. 
 
Beslutsunderlag 
Underlag för plan och budget 2020. Skrivelse från regionstyrelseförvaltningen 
Regionala utvecklingsförvaltningens underlag till plan och budget.  
_________ 
Beslutsexpediering 
Regionstyrelsen 
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§ 64 
Information om uppdraget hållbar ekonomi 
Dnr: RUN 11-2019 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägga den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsdirektören Anna Pettersson ger information om uppdraget hållbar 
ekonomi.   
_________ 
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§ 65 
Ekonomisk rapportering regionala utvecklingsnämnden och dess 
utskott 
Dnr: RUN 148-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att den ekonomiska och verksamhetsmässiga 
rapporteringen till nämnden sker 3 gånger per år samt när avvikelser sker.  
 
Ärendebeskrivning 
Den ekonomiska och verksamhetsmässiga rapporteringen under året till nämnden kommer 
att bestå av de delårs- och årsrapporter för nämnden som tas fram i samband boksluten 
(per 30/4, 31/8, 31/12). Utöver det kommer rapportering till nämnden och dess utskott att 
ske om någon avvikelse från plan eller budget identifieras. 
_________ 
Beslutsexpediering 
Lena Nordling  
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§ 66 
Årsredovisning för Regionförbundet Västerbottens län 2018 
Dnr: RUN 243-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionsstyrelsen föreslå regionsfullmäktige att 
fastställa årsredovisning för Regionförbundet Västerbottens län 2018. 
 
Ärendebeskrivning 
Bedömningen är att arbetet inom Regionförbundet Västerbottens län (Region 
Västerbotten) under 2018 fortsatt har en tillräckligt god måluppfyllelse. Inom målen 
Samhällen som inkluderar och utvecklar människor och Strukturer för innovation finns 
initiativ kopplat till rekommendationer från föregående års årsredovisning vilket bidrar 
positivt till utvecklingen av måluppfyllnaden.  

 
Totalt fattades beslut om 86 miljoner kronor (mkr) i medfinansiering till 60 projekt, i 
huvudsak inom strukturer för innovationer och näringslivsutveckling.  

 
Arbetet har under året präglats av ett omfattande förberedelsearbete som bildandet av 
den nya organisationen innebär. Under året har Region Västerbotten påbörjat och 
genomfört flera betydande aktiviteter. Bland dessa kan nämnas: 
 

 Arbete med en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) har påbörjats med bred 
delaktighet i länet. Under hösten genomfördes tematiska dialogmöten där aktörer 
från Västerbotten diskuterade vad som behövs för ett välmående Västerbotten till 
2040.  

 Fortsatta satsningar på besöksnäringens utveckling genom projektet 
Upplevelsecenter - the Västerbotten Experience med hållbarhet i fokus. 

 Framtagandet av en ny kulturplan har påbörjats med en rad olika dialogfaser, bland 
annat samrådsdialoger. 

 Arbete med uppdraget Jämställd regional tillväxt, för att kvinnor och män ska ha 
samma förutsättningar för inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång 
till tillväxtresurser har avslutats under 2018. Arbetet tas bland annat vidare i SKL:s 
satsning på Modellregioner. 

 Arbete tillsammans med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen för att ta fram en 
Regional skogsstrategi i syfte att stärka skogsnäringen och bidra till ett hållbart 
skogsbruk. 

 Arbete med länstransportplan för 2018-2029 som har beslutats under perioden. 

 Satsningar kopplade till digitalisering, bland annat inom projektet Digitala 
Västerbotten som avslutades under 2018 där 14 kommuner i Västerbotten gått 
samman för att tillsammans ta fram digitala tjänster till länets medborgare.  

 Arbete med deltagande i dialogen inför den nya perioden för EU:s 
sammanhållningspolitik efter 2020. 

ProSale Signing Referensnummer: 686365



PROTOKOLL  54(63) 

  Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2019-03-13 

arbetsutskott    

 

   

 

 

 
Region Västerbotten omsatte under året 340 mkr, exklusive konsoliderade bolag, varav 
basverksamhet 264 mkr och projektverksamhet 76 mkr. Inklusive de hel- och delägda 
bolagen uppgick omsättningen till 1 142 mkr. De största kostnaderna i den totala 
verksamheten avser externa bidrag, personal och ägaranslag. 
 
Årets resultat blev +3 tkr. Årets pensionsavsättning uppgick till 2,8 mkr inklusive löneskatt, 
vilket är högre än budgeterat. Den höga avsättningen beror framförallt på en marginell 
värdeutveckling av Region Västerbottens innehav i SKL pensionsstiftelse, men uppvägs av 
lägre personalkostnader inom ett flertal enheter. De politiska kostnaderna överskred 
budget med 0,4 mkr, vilket huvudsakligen förklaras av högre arvodena än budgeterat. Det 
blev både över- och underskott inom projektverksamheten under 2018, netto ett 
underskott på 0,6 mkr. Samtliga fem finansiella mål för Region Västerbotten är uppfyllda 
för 2018.  

 
Beslutsunderlag 
Årsbokslut 181231, presentation 
Årsredovisning 2018, förslag 
_________ 
Beslutsexpediering 
Kommuner i Västerbottens län 
Regionstyrelsens kansli 
Region Västerbottens delägda och helägda bolag 
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§ 67 
Regionresan 2019 
Dnr: RUN 88-2019 

 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att arbetsutskottet i form av Erik Bergkvist (S), Åsa Ågren 
Wikström (M) och Ylva Hedqvist Hedlund (V) ska delta på Regionresan 2019.  
 
Det erbjuds både tåg och flyg och det är upp till varje person att välja det alternativ som 
passar bäst.  
 
Regionala utvecklingsnämndens beslut  
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och delegerar till arbetsutskottet 
att fatta beslut om regionresan 2019 när programmet är färdigställt.  
 
Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet  
Ylva Hedqvist Hedlund  (V) och Zacharias Tjäder (MP) förordar att de som åker på 
regionresan använder sig av tåget som reselternativ.  
Nina Björby (S) förordar en helhetsbedömning och valmöjlighet i resealternativen men 
påpekar att tidsaspekten är en annan om man väljer tåg jämfört med flyg. Det tar väsentligt 
längre tid att resa med tåg.  
Erik Bergkvist (S) påpekar att kommunerna själva väljer hur de reser eftersom de själva står 
för kostnaden. Arbetsutskottet har endast att ta ställning till på vilket sätt regionens 
representanter reser.   
 
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 
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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 fokus på 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 såsom regional exellens inom psykiatrin samt träff 
med nätverket SERN som främjar relationer mellan norra och södra Europa.  
 
Beslutsunderlag 
Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2019-02-21, § 57 
_________ 
Beslutsexpediering 
Thomas Hartman 
Micaela Löwenhöök  
Heléne Idahl  
Lena Nordling  
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§ 68 
Skatteverkets ställningstagande vad gäller reglerna för återbetalning av 
energiskatt. Förslag till skrivelse 
Dnr: RUN 226-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Region Västerbotten är med på en skrivelse till 
näringsministern från de fyra nordligaste regionerna angående Skatteverkets 
ställningstagande vad gäller reglerna för återbetalning av energiskatt. 
 
Ärendebeskrivning 
Förfrågan från Region Västernorrland har inkommit att de fyra nordligaste regionerna går 
samman om en skrivelse till näringsministern rörande Skatteverkets ställningstagande vad 
gäller reglerna för återbetalning av energiskatt för co-location datacenter. Ett co-
locationföretag är ett företag som tillhandahåller datacenterutrymme och infrastruktur för 
kunder som själva inte kan eller vill äga datacenter. 
 
Den 1 januari 2017 infördes en ny lagstiftning för energiskatt för datacenter. 
Datacenterindustrin likställdes därmed med övrig tillverkande industri i Sverige, med en 
nedsättning av energiskatten till 0,5 öre/kWh. Detta resulterade i en stor ökning av 
etableringsförfrågningar i norra Sverige.   
 
Skatteverket gör från och med 1 januari en ny tolkning av reglerna för återbetalning av 
energiskatt, vilket innebär förändrade affärsförutsättningar för hela co-location branschen. 
Konsekvensen är att co-locationsföretagen själva inte kan ta del av den lägre energiskatten 
för datorhallar, utan att det istället blir co-locationsföretagens kunder som kan ansöka om 
återbetalning av energiskatt. 
 
Norra Sverige med grön el och kallt klimat lämpar sig väl för datacenterverksamhet och 
stora tillväxtmöjligheter finns. Konsekvenserna av Skatteverkets tolkning slår hårt mot 
investeringsviljan i en ny högteknologisk framtidsbransch som, om rätt förutsättningar 
erbjuds, kan komma att betyda mycket för landets mest glesbefolkade regioner. Branschen 
upplever att effekterna av Skatteverkets ställningstagande är i strid med lagstiftarens 
ursprungliga intentioner. 
 
Region Västernorrland har redan upplevt att företag dragit sig tillbaka och skjutit upp 
investeringsplaner som en direkt konsekvens av Skatteverkets tolkning, och frågar nu de 
övriga tre nordligaste regionerna om att gå samman om en skrivning till näringsministern. 
_________ 
Beslutsexpediering 
Jörgen Niemann 
Region Västernorrland 
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§ 69 
Uppdrag från beredningar. Principfråga om vem som kan ge uppdrag till 
regionala utvecklingsdirektören 
Dnr: RUN 227-2019 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att kalla till en gemensam presidieberedning för beredningen för 
regional utveckling och regionala utvecklingsnämnden torsdagen den 21 mars i samband 
med regionala utvecklingsnämndens sammanträde.  
 
Arbetsutskottet klargör att det endast är regionala utvecklingsnämnden och dess 
arbetsutskott som kan ge uppdrag till den regionala utvecklingsdirektören. 
 
Beredningen för utbildning och kompetensförsörjning och beredningen för hälsa och social 
välfärd kan ge uppdrag till den ansvarige tjänstepersonen för respektive beredning. 
Ordföranden i beredningen måste hålla en dialog med den ansvarige tjänstepersonen om 
vilka uppdrag som ska prioriteras inom de befintliga resurserna. Ordföranden för 
beredningen kan föra en dialog med ordföranden för regional utveckling i de fall där 
resurserna inte räcker till.   
 
Ärendebeskrivning 
Beredningen för utbildning och kompetensförsörjning och beredningen för hälsa och social 
välfärd har båda haft sina första sammanträden vid tidpunkten för arbetsutskottet. På 
beredningen för utbildning och kompetensförsörjning diskuterades två frågor där 
beredningen ville uppdra till en tjänsteperson att utreda frågan vidare. Detta ledde till 
frågan om beredningarna kan ge regiondirektören uppdrag? Kan primärkommunala 
delegationen ge regiondirektören uppdrag? Hur ska vi tänka i sådana situationer?  
_________ 
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§ 70 
Revisorerna önskar träff med arbetsutskottet eller regionala 
utvecklingsnämnden 
Dnr: RUN 228-2019 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet bjuder in revisorerna till ett av arbetsutskottets kommande sammanträden 
eftersom de föreslagna tiderna inte fungerar.  
 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna vill bjuda in regionala utvecklingsnämnden, eller kanske främst 
arbetsutskottet, för en dialog så snart som möjligt. Revisorerna har inga iakttagelser att 
delge men kan informera om granskningsplanen för året och hur arbetet kommer att 
fungera framöver. 
  
Revisorerna sammanträder: 
20 maj 
28 juni 
27 september 
25 oktober 
11 november 
 
Inga av dessa datum stämmer överens med våra inplanerade sammanträden för 
arbetsutskottet eller regionala utvecklingsnämnden.  
_________ 
Beslutsexpediering 
Clara Wiklund, revisionskontoret 
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§ 71 
Meddelanden  
Dnr: RUN4-2019 
 
Förslag till beslut  
Arbetsutskottet tackar för informationene och lägger den till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Efter önskemål från regionala utvecklingsnämnden kommer en postlista bifogas med alla 
inkomna handlingar som är registrerade i regionala utvecklingsnämndens diarium under en 
viss tidsperiod. Om ledamot vill läsa någon av handlingarna kan ledamoten kontakta 
nämndsekreteraren som då kan mejlar ut handlingen.    
 
Viktig information från Sveriges Kommuner och Landsting som exempelvis 
rekommendationer, tolkningar av lagar och information om avtal finns att läsa och söka på 
hemsidan: https://skl.se/cirkular  
_________ 
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§ 72 
Delegeringsbeslut  
Dnr: RUN 9-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingensnämnden godkänna redovisningen av de 
delegeringsbeslut som förtecknats i tabellen nedan. 
 
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.   

 

Delegeringsbeslut 
Delegat 

(beslutsfattare) Typ av beslut Beslutsdatum 

Ändringsbeslut gällande nytt 
projektnamn "Nord InC." och tillägg av 
ny finansiär RISE Research Institutes 
of Sweden AB inom beviljad budget, 
projektägare Region Västerbotten, 
tidigare Västerbottens läns landsting 

Katarina Molin 6.2 Ändringsbeslut 2019-02-22 

Trafikförändringar - Beställning av 
fordon 

Heidi Thörnberg 3.10 Beslut om och 
beställning av åtgärder 
avseende trafik som utförs 
inom ramen för allmän 
trafikplikt 

2019-02-14 

 

_________ 
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§ 73 
Ärenden från kulturutskottet och kollektivtrafikutskottet 
Dnr: RUN 163-2019 
 
Arbetsutskottets beslut  
Arbetsutskottet tacker för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärndebeskrivning 
Följande ärenden behandlas av kulturutskottet den 13 mars och ska vidare för beslut i 
regionala utvecklingsnämnden.  
 
Kulturstipendium 2019 
Dnr: RUN 185-2019 
 
Kulturutskottets uppdragsbeskrivning 
Dnr: RUN187-2019 

_________ 
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§ 74 
Regionstyrelsens uppsiktsplikt 2019. Förslag på datum 
Dnr: RUN 254-2019 
 
Arbetsutskottets beslut  
Arbetsutskottet beslutar att Erik Bergkvist (S) och Åsa Ågren Wikström (M) deltar vid träffen.   
 
Ärendebeskrivning 
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionala utvecklingsnämndens presidium träffar 
regionstyrelsens arbetsutskott klockan 10:00 -11:00 den 9 april. 

 
Ylva Hedqvist Hedlund (V) meddelar att hon inte kan delta.  

_________ 
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