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§ 182. 
Val av justerare 

 
Beslut 
Arbetsutskottet utser Åsa Ågren Wikström (M) att justera protokollet från sammanträdet. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet har att utse justerare som tillsammans med ordföranden ska justera 
protokollet från dagens sammanträde.  

 
________ 
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§ 183. 
Fastställande av ärendelistan 

 
Beslut 
Arbetsutskottet fastställer upprättad ärendelista enligt förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott har att fastställa ärendelistan. 

 
________ 
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§ 184. 
Ekonomisk rapport för regionala utvecklingsnämnden  
Dnr: RUN 87-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning  
Muntlig information till arbetsutskottet och regionala utvecklingsnämnden om ekonomisk 
ställning och väsentliga ekonomiska händelser inom nämnden under kalenderåret, från 
ekonomiansvarig Lena Nordling.  

- Ekonomiskt utfall per oktober 2021 
- Övrig ekonomirelaterad information 

 
________ 
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§ 185. 
Information om Konjunkturläget 2021 
Dnr: RUN 5-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Anna Norin, strateg på Näringsliv och Samhällsbyggnad ger en lägesrapport angående 
arbetet med rapporten Konjunkturläget 2021.  

Rapporten är ännu under framtagande, resultatet av rapporten kan presenteras till 
regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 2 december. 

 
_______ 
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§ 186. 
Tillsynsplan för intern kontroll 2022 
Dnr: RUN 433-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar tillsynsplan och riskanalys för intern kontroll 2022. 

Ärendebeskrivning  
I enlighet med reglementet för intern kontroll i Region Västerbotten ska  
varje nämnd årligen anta en tillsynsplan för uppföljning av den interna kontrollen. I 
tillsynsplanen fastställs vilka kontrollmoment som ska genomföras det året och valet av 
kontrollmoment ska bygga på en dokumenterad riskanalys.  

Riskanalysen identifierar de största riskerna för att inte uppnå ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig information och rapportering om verksamheten 
samt följsamhet till lagar och regler. Med riskanalysen som grund har förslag på 
kontrollaktiviteter i tillsynsplanen tagits fram. Kontrollaktiviteterna är avgränsade och 
specifika mätningar eller avstämningar som genomförs för att få information om, följa och 
förebygga de risker som prioriteras. I tillsynsplanen fastställs även vilken funktion som 
ansvarar för att genomföra och rapportera kontrollen, hur kontrollen ska genomföras samt 
när den ska återrapporteras till nämnden. Förslag till riskanalys och tillsynsplan för intern 
kontroll 2022 har upprättats. 

Beslutsunderlag 
Förslag till riskanalys och tillsynsplan för intern kontroll 2022 

_________ 
Beslutsexpediering 
Regionfullmäktige, regionstyrelsen 
Chefer vid regionala utvecklingsförvaltningen 
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§ 187. 
Yttrande över remiss av Swedavia AB:s sammanfattning av begärd 
konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma Stockholm 
Airport 
Dnr: RUN 371-2021 
 
Beslut 
Arbetsutskottets överlämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan förslag till 
beslut då handlingar saknas. 

Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten har givits möjlighet att svara på remissen Swedavia AB:s 
sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma 
Stockholm Airport. Remissen har skickats ut av Näringsdepartementet. Svar ska vara 
Näringsdepartementet till handa senast den 20 december 2021.  
 
Swedavias rapport har tagits fram utifrån uppdraget att komma med en konsekvensanalys 
utifrån bolagets affärsmässiga perspektiv av ett eventuellt politiskt beslut att i förtid stänga 
Bromma Stockholm Airport. Analysen har strikt utgått från bolagets affärsmässiga 
perspektiv och bedömningar om utvecklingen av flygmarknaden efter covid-19. 
 
Rapportens bedömning är att trots stora osäkerheter och mot bakgrund av ovanstående är 
Swedavias samlade bedömning att det under rådande marknadsförutsättningar inte är 
affärsmässigt motiverat att fortsätta driva Bromma vidare samt att konsekvenserna av ett 
politiskt beslut om en förtida nedläggning är hanterbara och sammantaget medför fördelar 
för Swedavia. En förutsättning är att Arlanda flygplats ges möjlighet att utvecklas i takt med 
marknadens och samhällets behov. 
 
Ett yttrande är under framtagande och kommer presenteras till regionala 
utvecklingsnämnden den 2 december 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv Swedavia AB:s sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende förtida 
avveckling av Bromma Stockholm Airport 
Swedavia AB:s sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende förtida avveckling av 
Bromma Stockholm Airport 

_________ 
Beslutsexpediering 
Näringsdepartementet 
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§ 188. 
Yttrande över remiss av rapporten Bromma flygplats – underlag för 
avveckling av drift och verksamhet (Ds 2021:25) 
Dnr: RUN 370-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden avger yttrande över remiss rapporten Bromma flygplats – 
underlag för avveckling av drift och verksamhet (Ds 2021:25) enligt upprättat förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten har givits möjlighet att lämna yttrande över remissen över rapporten 
Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet, (Ds 2021:25). 
Remissen har skickats ut av Infrastrukturdepartementet. Svar ska vara 
Infrastrukturdepartementet tillhanda senast den 20 december 2021.  

Rapportens uppdrag har varit att beskriva hur, inklusive tidplan, en avveckling av Bromma 
flygplats skulle gå till i nuläget, med beaktande av pandemin, flygets roll i 
transportsystemet, behovet av tillgänglighet och samhällsviktigt flyg med mera.  

Rapporten bedömer att det finns möjlighet att avveckla flygplatsen och ger ett förslag till 
process för förtida avveckling av Bromma flygplats med snarast möjliga start.  

Region Västerbotten ställer sig inte bakom den snabba avveckling av Bromma flygplats som 
utredningen föreslår. Det finns en stor osäkerhet kring hur resandet kommer att utvecklas 
framöver och högst osäkert om kapaciteten på̊ Arlanda kommer att räcka till efter en 
avveckling Bromma flygplats. 

Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande 
Missiv - Remiss av rapporten Bromma flygplats – underlag för avveckling 
av drift och verksamhet (Ds 2021:25) 
Rapporten i sin helhet kan läsas via: 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-
promemorior/2021/08/bromma-flygplats--underlag-for-avveckling-av-drift-och-
verksamhet/ 

________ 
Beslutsexpediering 
Infrastrukturdepartementet 
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§ 189. 
Yttrande över remiss av promemorian Skattelättnader för arbetsresor – 
enklare och färdmedelsneutralt regelverk  
Dnr: RUN 415-2021 
 
Beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till regional utvecklingsnämnden utan förslag till 
beslut då handlingar saknas. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten har getts möjligheten att yttra sig över promemorian Skattelättnader 
för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk. Remissen har skickats ut av 
Finansdepartementet. Svar ska vara Finansdepartementet till handa senast den 21 januari 
2022. 

I promemorian föreslås ett nytt och enklare system för skattelättnad för arbetsresor som 
förväntas omfatta fler personer. En regionalt differentierad skattereduktion som är 
avståndsbaserad och färdmedelsneutral föreslås ersätta den nuvarande kostnadsbaserade 
avdragsrätten för resor mellan bostad och arbetsplats. 

Promemorians förslag skiljer sig från det som tidigare lämnats av Reseavdragskommittén 
(SOU 2019:36) bland annat på så sätt att det föreslås en regional differentiering i 
regelverket. Vissa utgångspunkter för promemorians förslag är dock desamma som i 
kommitténs betänkande. 

Ett yttrande är under framtagande och kommer presenteras till regionala 
utvecklingsnämnden den 2 december.  

 
Beslutsunderlag 
Missiv Promemorian Skattelättnader för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt 
regelverk 
Promemorian Skattelättnader för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt 
regelverk 
 
_________ 
Beslutsexpediering 
Finansdepartementet 
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§ 190. 
Bolagsdialog Länstrafiken i Västerbotten AB, inklusive Bussgods i Norr AB 
och Norrtåg AB 
Dnr: RUN 420-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog. 

Regionala utvecklingsnämnden överlämnar den information som framkommit i samband 
med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen. 

 
Ärendebeskrivning  
Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad 
uppsiktplikt. I enlighet med det reviderade reglementet för regionala utvecklingsnämnden, 
ska nämnden bistå regionstyrelsen i ärendeberedningen av styrelsens övergripande samt 
förstärkta uppsiktsplikt över bolag. 

Regionala utvecklingsnämnden har i uppdrag av regionfullmäktige att utöva ägarrollen för 
de bolag som har en verksamhet som faller inom regionala utvecklingsnämndens 
ansvarsområde. Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i 
enlighet med uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en 
fortlöpande uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp 
för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det 
finns system och rutiner och att de fungerar på avsett vis. 

Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar dialog om uppfyllelse av uppdrag och mål, 
visioner och utmaningar, väsentliga risker, uppföljning av granskningsrapporter och 
åtgärder som vidtagits till följd av granskningsrapporter under det gångna året samt frågor 
av större vikt. Inför årets dialog har bolaget även ombetts inkomma med en beskrivning av 
bolagets förutsättningar på kort och lång sikt, framgångar och utmaningar. 

Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen: 

- Årsredovisning med revisionsrapport 2020 samt lekmannarevisionens 
granskningsrapport med grundläggande granskning 

- VD—kommentar per augusti 2021/Uppföljning av bolagets verksamhet mot 
ägardirektiv per augusti 2021 

- Lekmannarevisionens granskningsrapport 2020 
- Verksamhetsplan 2021 inklusive finansiella mål 
- Internkontrollplan 2021 
- Rapport internkontrolluppföljning år 2020 
- Intyg/rapport som visar på att bolagets styrelse prövat och intygar att den verksamhet 

som bedrivits inom bolaget, har bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål 
och inom ramen för de kommunala befogenheterna 
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- Ifylld mall, Bolagets förutsättningar på kort och lång sikt – framgångar och utmaningar 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Missiv Länstrafiken i Västerbotten AB 
2021 Bolagets förutsättningar på kort och lång sikt inför bolagsdialog – Länstrafiken i 
Västerbotten AB 
Ägardirektiv Länstrafiken i Västerbotten AB 
Bolagsordning Länstrafiken i Västerbotten AB 
Verksamhetsplan Länstrafiken i Västerbotten AB 
Bolagsrapportering RV Delårsrapport per aug 2021 – Länstrafiken i Västerbotten AB 
Årsredovisning 2020 – Länstrafiken i Västerbotten AB 
Internkontrollplan 2021 – Länstrafiken i Västerbotten AB 
Uppföljning av internkontrollplan 2020 – Länstrafiken i Västerbotten AB 
Grundläggande granskning 2020 – Länstrafiken i Västerbotten AB 

Missiv Bussgods i Norr AB 
2021 Bolagets förutsättningar på kort och lång sikt inför bolagsdialog – Bussgods i Norr AB 
Ägardirektiv Bussgods i Norr AB 
Konsortialavtal och bolagsordning Bussgods i Norr AB 
Bolagsrapportering RV Delårsrapport per aug 2021 – Bussgods i Norr AB 
Verksamhetsplan 2021 Bussgods i Norr AB 
Miljöplan 2021 Bussgods i Norr AB 
Internkontrollplan 2021 – Bussgods i Norr AB 
Uppföljning av internkontrollplan 2020 – Bussgods i Norr AB 
Årsredovisning 2020 – Bussgods i Norr AB 
Revisionsberättelse 2020 – Bussgods i Norr AB 
Lekmannarevisionens granskningsrapport 2020 – Bussgods i Norr AB 
Grundläggande granskning 2020 – Bussgods i Norr AB 
Bussgods i Norr AB – Utvärdering av de kommunala befogenheterna 

Missiv Norrtåg AB 
2021 Bolagets förutsättningar på kort och lång sikt inför bolagsdialog – Norrtåg AB 
Ägardirektiv Norrtåg AB 
Konsortialavtal Norrtåg AB 
Bolagsrapportering RV Delårsrapport per aug 2021 – Norrtåg AB 
Årsredovisning 2020 inklusive revisionsberättelse – Norrtåg AB 
Norrtåg AB Lekmannarevisionens granskningsrapport inkl PWC granskning intern kontroll 
Norrtåg AB – uppföljning kommunala befogenheter 
Strategi och verksamhetsplan 2021 – Norrtåg AB 
Uppföljning av internkontrollplan 2020 – Norrtåg AB 
Grundläggande granskning 2020 – Norrtåg AB 
Granskning av förvaltning och intern kontroll Norrtåg AB 
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_________ 
Beslutsexpediering 
Regionstyrelsen 
Regionjurist 
Länstrafiken i Västerbotten AB 
Bussgods i Norr AB 
Norrtåg AB 
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§ 191. 
Bolagsdialog Norrbotniabanan AB 
Dnr: RUN 419-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog. 

Regionala utvecklingsnämnden överlämnar den information som framkommit i samband 
med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning  
Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad 
uppsiktplikt. I enlighet med det reviderade reglementet för regionala utvecklingsnämnden, 
ska nämnden bistå regionstyrelsen i ärendeberedningen av styrelsens övergripande samt 
förstärkta uppsiktsplikt över bolag. 

Regionala utvecklingsnämnden har i uppdrag av regionfullmäktige att utöva ägarrollen för 
de bolag som har en verksamhet som faller inom regionala utvecklingsnämndens 
ansvarsområde. Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i 
enlighet med uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en 
fortlöpande uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp 
för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det 
finns system och rutiner och att de fungerar på avsett vis. 

Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar dialog om uppfyllelse av uppdrag och mål, 
visioner och utmaningar, väsentliga risker, uppföljning av granskningsrapporter och 
åtgärder som vidtagits till följd av granskningsrapporter under det gångna året samt frågor 
av större vikt. Inför årets dialog har bolaget även ombetts inkomma med en beskrivning av 
bolagets förutsättningar på kort och lång sikt, framgångar och utmaningar. 

Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen: 

- Årsredovisning med revisionsrapport 2020 samt lekmannarevisionens 
granskningsrapport med grundläggande granskning 

- VD—kommentar per augusti 2021/Uppföljning av bolagets verksamhet mot 
ägardirektiv per augusti 2021 

- Lekmannarevisionens granskningsrapport 2020 
- Verksamhetsplan 2021 inklusive finansiella mål 
- Internkontrollplan 2021 
- Rapport internkontrolluppföljning år 2020 
- Intyg/rapport som visar på att bolagets styrelse prövat och intygar att den verksamhet 

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

- Ifylld mall, Bolagets förutsättningar på kort och lång sikt – framgångar och utmaningar 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Missiv Norrbotniabanan AB 
2021 Bolagets förutsättningar på kort och lång sikt inför bolagsdialog – Norrbotniabanan 
AB 
Aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv 2019 Norrbotniabanan AB 
Verksamhetsplan Norrbotniabanan AB 
VD-kommentar NBBAB 210831 (Bolagsrapportering RV Delårsrapport per aug 2021) 
Årsredovisning 2020 inkl revisionsberättelse, lekmannarevisionens granskningsrapport 
samt grundläggande granskning Norrbotniabanan AB 
Internkontrollplan 2021 – Norrbotniabanan AB 
 
_________ 
Beslutsexpediering 
Regionstyrelsen 
Regionjurist 
Norrbotniabanan AB 
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§ 192. 
Information om utredningen av AC-Net-bolagen 
Dnr: RUN 5-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Vid regionfullmäktiges behandling av ärende Regionstyrelsens årliga prövning av de 
kommunala bolagens ändamål och verksamhet den 21 september 2021, beslutade 
regionfullmäktige uppdra till regionala utvecklingsnämnden att utreda frågan om behovet 
av två AC-Net bolag, verka för en kvalitetshöjning av bolagets styrelseprotokoll samt att 
säkerställa att bolaget fullföljer kravet i befintligt ägardirektiv om att själv pröva om 
bolagets verksamhet varit förenlig med de kommunala ändamålen och bedrivits inom de 
kommunala befogenheterna.  

Vid ägarsamråd för AC-Netbolagen den 18 augusti 2021 (meddelande vid regionala 
utvecklingsnämnden den 29 september 2021), enades ägarna om att en utredning behöver 
genomföras med hjälp av extern sakkunnig kompetens samt att en arbetsgrupp skulle utses 
med uppgift att identifiera utredningens omfattning och skapa ett utredningsdirektiv. 
Arbetsgruppens förslag till utredningsdirektiv behandlades vid ägarsamråd den 4 november 
2021. 

Information lämnas till regionala utvecklingsnämnden om ärendet. 

Beslutsunderlag 
Regionfullmäktige 2021-09-21 § 165 
Minnesanteckningar ägarsamråd AC-Net 2021-11-04 
Minnesanteckningar ägarsamråd AC-Net 2021-08-18 

_________ 
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§ 193. 
Lägesrapport programskrivningsprocessen EU:s fonder och program 
Dnr: RUN 5-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden ges en lägesrapport för programskrivningsprocessen för 
EU:s fonder och program vid sammanträdet den 2 december 2021. 

_________ 
  

Comfact Signature Referensnummer: 24403SE



PROTOKOLL  19 (36) 
Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämndens  2021-11-18 
arbetsutskott    

 
   

 
 

§ 194. 
Remissversion Regional innovationsstrategi (RIS) 
Dnr: RUN 200-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner remissförslaget till regional innovationsstrategi. 

Ärendebeskrivning 
Under 2021-2022 tar Region Västerbotten fram en regional innovationsstrategi (RIS). 
Strategin tar sin utgångspunkt i den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och fördjupar mål 
och prioriteringar kopplade till att stärka Västerbottens innovationskraft. Strategin blir en 
gemensam plattform för länets aktörer och anger utmaningar, möjligheter och mål för 
länet.  

Remissförslaget pekar på behovet att stärka länets kapacitet och förmåga till förnyelse och 
transformation. I många avseenden har Västerbotten goda förutsättningar att bibehålla 
och vidareutveckla höga innovationsförmågan, där regionen idag är stark i europeiska och 
svenska jämförelser. Det finns dock stora inomregionala skillnader mellan geografiska 
platser, branscher och sektorer. Strategin betonar innovation som en nyckelförmåga för att 
nå regionala och globala mål, och det är därför viktigt att hela länets innovationsförmåga 
stärks. 

Remissförslaget har tagits fram i bred dialog med aktörer från offentliga, privat och 
idéburen sektor under perioden april-november 2021. 

Inför den regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 2 december kommer 
remissförslaget att vidarearbetas i termer av mindre justeringar i text och ges en mer 
överskådlig layout. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Remissversion Regional innovationsstrategi (RIS) 

_________ 
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§ 195. 
Remissversion Länstransportplan 2022-2033 
Dnr: RUN 266-2021 
 
Beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan förslag till 
beslut då handlingar saknas. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten har regeringens uppdrag att planera för den regionala 
transportinfrastrukturen. I Region Västerbottens uppdrag som länsplaneupprättare ingår 
att ta fram en regional plan för transportinfrastruktur som anger den gemensamma 
strategiska inriktningen för hur länets transportinfrastruktur ska utvecklas under den 
kommande tolvårsperioden.  

Länstransportplanen tas fram tillsammans med främst kommunerna och statliga 
myndigheter samt i samråd med intresseorganisationer genom en remiss av planarbetet. 
Planen kommer definiera och prioritera de åtgärder som bör utvecklas inom Västerbotten 
de närmaste 12 åren vilket är en pusselbit för att skapa en hållbar regional utveckling.  

Efter regeringens beslut i juni 2020 om en ny planeringsomgång har arbetet påbörjats med 
att ta fram en ny länstransportplan för perioden 2022–2033. Planförslaget ska redovisas till 
regeringen 30 april 2022 och ska då vara remitterat och sammanställt. Trafikverket uppdras 
sedan att utföra de prioriteringar som politiken beslutat om.  

En remissversion av Länstransportplanen 2022-2033 är under framtagande och kommer 
presenteras för regionala utvecklingsnämnden den 2 december 2021. 

_________ 
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§ 196. 
Information om arbetet mot en agenda för kompetensförsörjning 
Dnr: RUN 5-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Aurora Pelli, enhetschef Näringsliv och utbildning ger en lägesuppdatering kring arbetet 
mot en agenda för kompetensförsörjning. 

_________ 
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§ 197. 
Avsiktsförklaring projektet regional och lokal mobilisering för att hantera 
samhällsomställning till följd av nya investeringar och etableringar i 
klimatförändringens spår  
Dnr: RUN 437-2021 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämndens ordförande besluta att Region 
Västerbotten avser att driva projektet regional och lokal mobilisering för att hantera 
samhällsomställning till följd av nya investeringar och etableringar i klimatförändringens 
spår samt även vara projektägare till projektet.   
 
Ärendebeskrivning  
Tillväxtverket har gjort utlysning för att hantera de överskott som ligger i den regionala 
fonden (EU-programmet Övre Norrland, Regionalt strukturfondsprogram) för den 
nuvarande programperioden för användning senast under 2023. Ett av områdena för 
utlysningen handlar om att bygga kapacitet hos regioner och kommuner kopplade till den 
stora gröna industriomställning som just nu sker i norra Sverige. 

Den specifika delen av utlysningen riktar sig direkt till de regionalt utvecklingsansvariga 
aktörerna i programområdet (Region Norrbotten och Region Västerbotten) och kan bara 
ansökas av dessa. Under ledning av de båda ordföranden och de regionala 
utvecklingsdirektörerna har en inriktning om samverkan förhandlats fram där Region 
Västerbotten föreslås äga projekt för de båda regionerna gemensamt. 

Med anledning av utlysningstexten och ovanstående föreslås den regionala 
utvecklingsförvaltningen vid Region Västerbotten äga ansvaret och rollen att skriva fram ett 
utvecklingsprojekt för de båda länen till den särskilda utlysningen. 

Projektet ska startas omgående efter regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott den 18 
november och kan inte invänta regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 2 
december. Därför föreslår regionala utvecklingsförvaltningen att ordförandebeslut fattas 
av regionala utvecklingsnämndens ordförande, att arbetsutskottet ställer sig bakom att 
ordförandebeslut fattas samt att regionala utvecklingsnämnden den 2 december får 
information om beslutet.  

Medfinansieringsbeslutet avseende projektet kommer att behandlas av regionala 
utvecklingsnämnden i vanlig ordning under början av 2022. 

_________ 
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§ 198. 
Regionalt serviceprogram för perioden 2022-2030 
Dnr: RUN 206-2021 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden uppdrar åt regionala utvecklingsdirektören att ta fram ett 
regionalt serviceprogram för perioden 2022-2030. 
 
Ärendebeskrivning 
Erbjudande om att ta fram ett regionalt serviceprogram för perioden 2022-2030 mottogs 
från Näringsdepartementet den 30 september 2021. Det regionala serviceprogrammet ska 
syfta till god tillgång till kommersiell service i olika typer av landsbygd. De bidrar till att 
stärka samordningen av olika ekonomiska stöd och insatser som regioner, länsstyrelser och 
Tillväxtverket beslutar om. Det bidrar också till stärkt samverkan i servicefrågor, från 
nationella aktörer till regioner och kommuner.  

Under det tidigare serviceprogrammet i Västerbotten (2014-2020) har ett partnerskap 
bildats där Västerbottens kommuner, Länsstyrelsen samt Regionen Västerbotten finns 
med. Partnerskapet lyfter aktuella frågor inom kommersiell service och angränsande frågor 
som offentlig service, krisberedskap med mera. Region Västerbotten tar i samråd med 
partnerskapet årligen fram en handlingsplan som partnerskapet sedan följer upp. Denna 
handlingsplan är också en del i det som redovisas till Tillväxtverket. 

Tillväxtverket har i uppdrag inför de kommande serviceprogrammen bistå regionerna i 
framtagande och genomförande av programmen. Inför detta har de tagit fram ett löpande 
metodstöd där Region Västerbotten funnits med i referensgruppen. 

Det regionala serviceprogrammet fyller en viktig roll för att samordna stöd till aktörerna 
inom kommersiell service samt att brygga och koppla samman närliggande frågor så som 
kommunal och statlig service på landsbygderna samt de nu aktuella frågorna runt 
krisberedskap och lokal matproduktion där aktörerna inom kommersiell service kan ha en 
viktig roll. 

Då Landsbygdsprogrammet har varit en central del i de ekonomiska stöden för aktörerna 
inom kommersiell service är planen att vid genomförande avvakta tills mer information 
finns rörande Landsbygdsprogrammet och åtgärderna inom kommersiell service för nästa 
programperiod. Enligt Näringsdepartementet kommer mer information om detta att finnas 
i början av 2022. Dessutom finns det ett nationellt budgetförslag om mer medel till 
kommersiell service i form av stöd till drivmedelstationer samt förstärkt särskilt driftstöd 
som vi ännu inte vet hur det landar. Utöver RUS och övriga aktuella strategidokument, så 
som livsmedelsstrategin, kommer även kommunernas serviceplaner att vara viktiga 
underlag för framtagandet av programmet. 
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Processplanen är att arbetet med att ta fram det nya regionala serviceprogrammet sker 
under 2022 med målet att ha ett färdigt material för beslut i början av 2023.  

Beslutsunderlag 
Erbjudande om att ta fram och genomföra regionala serviceprogram för perioden 2022-
2030 

_________ 
Beslutsexpediering 
Regionala utvecklingsdirektören  
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§ 199. 
Information om det regionala tillväxtanslaget 1:1 
Dnr: RUN 32-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef för företag och projektfinansiering Katarina Molin informerar om 
projektmedel inom det regionala tillväxtanslaget.  

Till ärendet presenteras särskilt en slutrapport om omställningscheckar i Västerbotten 
under perioden 2020-2021, samt en kort redogörelse för korttidsarbete och hur företag 
kan använda sig det vid tillfälliga ekonomiska problem. 
 
Beslutsunderlag 
Omställningscheckar i Västerbotten 2020-2021 – slutrapport 
Information om korttidsarbete 
 
________ 
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§ 200. 
Initiativärende: Extern granskning av studieförbunden 
Dnr: RUN 166-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden avslår förslaget med hänvisning till att inte föregå 
Riksrevisionsverkets granskning av verksamheten och det arbete som Folkbildningsrådet nu 
inleder. 
 
Reservationer 
Åsa Ågren Wikström (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Moderaterna har lämnat in ett nämndinitiativ med syfte att öppna upp för en extern 
granskning av de studieförbund som är verksamma i Västerbotten och som mottagit stöd 
under de senaste två åren. 

Under 2019 arrangerade de tio studieförbunden i landet drygt 240 000 studiecirklar med 
1,5 miljoner grupprapporterade deltagare och 12 miljoner rapporterade studietimmar.  

Folkbildningsrådet, som har ett delegerat myndighetsuppdrag att granska verksamheterna 
har gjort en fördjupad studie av 36,6 miljoner studietimmar 2017-2019 och funnit att det 
råder oklarheter i 1,7 procent av fallen. Berörda studieförbund har fått minskade 
statsbidrag med 20 mkr. 

Folkbildningsrådet fortsätter sitt arbete i syfte att nå en nollvision när det gäller brister. 
Åtgärderna kan delas in i tre områden: förebyggande insatser, förstärkt kontroll och ett 
framåtsyftande reformarbete av statsbidragssystemet. 

Folkbildningsrådet har också yrkat på att en lämplig myndighet har uppdraget att 
”permanent” följa upp och utvärdera folkbildningen. 

Riksrevisionen meddelade den 14 juni i år att de genomför en förnyad granskning av 
bidragsgivningen till studieförbunden. 

Kulturverksamheten vid Region Västerbotten bedömer att det inte finns anledning att 
föregå Riksrevisionsverkets granskning av verksamheten och det arbete som 
Folkbildningsrådet nu inleder. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Åsa Ågren Wikström (M) föreslår bifall till initiativärendet att genomföra en extern 
granskning av studieförbund som är verksamma i Västerbotten och har mottagit stöd 
under de två senaste åren. 

Rickard Carstedt (S) föreslår bifall till förvaltningens föslag till beslut. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
förvaltningens förslag till beslut. 
 
Reservationer 
Åsa Ågren Wikström (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Folkbildningsrådets webbsida för information om granskning av studieförbundens 
verksamhet, finns att läsa via följande länk: 

https://www.folkbildningsradet.se//om-studieforbund/hur-vi-sakerstaller-att-pengarna-
anvands-korrekt/granskning-av-studieforbundens-verksamhet/ 

Folkbildningsrådets rapport Studieförbundens verksamhet: kontroll, transparens och 
kvalitet, finns att läsa via följande länk: 

https://www.folkbildningsradet.se/globalassets/rapporter/2021/rapport-15-april-
studieforbundens-verksamhet_v2.pdf 

Studieförbundens pressmeddelande Viktig granskning av studieförbundens verksamhet 
publicerad 2021-01-18, finns att läsa via följande länk: 

https://studieforbunden.pmembedded.com/pressrelease/view/viktig-granskning-av-
studieforbundens-verksamhet-30191 

_________ 
Beslutsexpediering 
Moderaterna 
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§ 201. 
Ärenden från kollektivtrafikutskottet och kulturutskottet 
Dnr: RUN 31-2021 
 
Beslut 
Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet tillika presidiet för regionala utvecklingsnämnden informeras om ärenden 
som bereds av kollektivtrafikutskottet och kulturutskottet till nämnden. 
 
Ärenden som gåt från kulturutskottet till regionala utvecklingsnämnden: 
1. Fördelning av förstärkningsmedel från Kulturrådet 
2. Ansökan till Kulturrådet om statliga anslag till regionala kulturverksamheter samt till 

Norrlands nätverk för musikteater och dans 2022 
3. Godkännande av överenskommelse för mobilitetsstöd för folkhögskolestudier 
4. Antagande av bestämmelser för Galleri Alvas examensstipendium 2022 

 
_________ 
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§ 202. 
Rutin för initiativärenden 
Dnr: RUN 432-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar förslag till rutin för initiativärenden. 
 
Reservationer 
Åsa Ågren Wikström (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
I kommunallagens 4 kapitel § 20 anges att ledamöter i nämnder och styrelser har möjlighet 
att väcka ärenden i nämnden, så kallade initiativärenden. Några närmare regler för 
hanteringen av initiativen finns inte i lagstiftningen, däremot omfattas inte styrelser och 
nämnder av beredningstvånget.  
 
Det har tidigare inte funnits någon rutin och därför varit oklart hur dessa ska hanteras. En 
rutin har därför tagits fram och har sedan tidigare även beslutats i hälso- och 
sjukvårdsnämnden 2021-09-30 och regionstyrelsen 2021-10-05. 
 
Huvudregeln är att regionala utvecklingsnämnden i samband med att ärendet väcks, ska 
besluta att överlämna initiativet till förvaltningen för beredning för att sedan tas upp för 
beslut vid ett senare tillfälle.  
 
Eftersom nämndens beslut inte omfattas av beredningstvång finns även möjligheten fatta 
beslut i ärendet i samband med att initiativet väcks. Det ska dock vara i undantagsfall 
eftersom målsättningen är att alla beslut i regionala utvecklingsnämnden ska vara väl 
beredda. 
 
Ärendet behandling under sammanträdet 
Åsa Ågren Wikström (M) föreslår att initiativärenden som överlämnas till förvaltningen för 
beredning ska beslutas om vid nämndens efterkommande ordinarie sammanträde från det 
att initiativet anmälts.   
 
Rickard Carstedt (S) föreslår bifall för förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång  
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
förvaltningens beslut. 
 
Reservationer 
Åsa Ågren Wikström (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till rutin för initiativärenden 
 
_________ 
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§ 203. 
Information från verksamheten 
Dnr: RUN 5-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Muntlig information lämnas till arbetsutskottet och regionala utvecklingsnämnden från 
regionala utvecklingsdirektören Anna Pettersson om aktuella händelser från verksamheten.  
 
_________ 
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§ 204. 
Kurser och konferenser 
Dnr: RUN 4-2021 

 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar om deltagande vid kurser och konferenser enligt följande:  
- Regionala utvecklingsnämnden avstår deltagande vid konferens Demokratins förutsättningar – 
lokalt självstyre  
 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden tacka för informationen och lägga den 
till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Här behandlas aktuella kurser och konferenser och det beslutas om deltagande i de fall 
som det behövs. 
 
Konferens Demokratins förutsättningar – lokalt självstyre 
Konferensen delas upp i två teman, förmiddagen ägnas åt demokratins förutsättningar och 
lokalt självstyre medan eftermiddagen fokuserar på temat tryggt valår. Bland annat hålls 
ett panelsamtal om vikten av ett starkt lokalt självstyre och Brottsförebyggande rådet 
berättar om politikernas trygghetsundersökning. Deltagandet är kostnadsfritt. 
 
Beslutsunderlag 
Inbjudan till Konferens Demokratins förutsättningar – lokalt självstyre 
 
_________ 
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§ 205. 
Valärenden 
Dnr: RUN 3-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden förrättar fyllnadsval enligt nedan: 

Ledamot i Intresseföreningen Norrtåg efter LiseLotte Olsson (V) blir XX (V). 

Ombud i Föreningen samisk teater efter Håkan Jansson (KD) blir XX (KD). 

 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden har att förrätta följande fyllnadsval:  
 
LiseLotte Olsson (V) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i Intresseföreningen Norrtåg, 
regionala utvecklingsnämnden har därmed att utse ny ledamot för Intresseföreningen 
Norrtåg. 

Håkan Jansson (KD) har avsagt sig sitt uppdrag som ombud i Föreningen samisk teater, 
regionala utvecklingsnämnden har därmed att utse nytt ombud i Föreningen samisk teater. 
 
Beslutsunderlag 
Regionfullmäktiges beslut 2021-09-21 § 170 Valärenden 
 
________ 
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§ 206. 
Meddelanden 
Dnr: RUN 1-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
En postlista bifogas till sammanträdet med alla inkomna handlingar som är registrerade i 
regionala utvecklingsnämndens diarium under en viss tidsperiod. Om ledamot vill läsa 
någon av handlingarna kan ledamoten kontakta nämndsekreteraren som då mejlar ut 
handlingen. Viktig information från Sveriges Kommuner och Regioner som exempelvis 
rekommendationer, tolkningar av lagar och information om avtal finns att läsa och söka på 
hemsidan under underrubrik cirkulär. 
 
Aktuella meddelanden 
Information om Tågstrategi 2035 
Presentation om Tågstrategi 2035 
Anteckningar från ägarsamråd för AC-Net Internservice AB och AC-Net Externservice AB 
den 4 november 2021 
Missiv till revisionsrapport 1/2021 Granskning av hanteringen av betalkort 
Revisionsrapport nr 1/2021 Granskning av hanteringen av betalkort 
EFNS position angående Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av 
förordning (EU) 2019/631 om normer för koldioxidutsläpp för nya personbilar och lätta 
nyttofordon 

 
Beslutsunderlag 
Postlista 2021-09-23 – 2021-11-11 
 
_________ 
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§ 207. 
Delegeringsbeslut 
Dnr: RUN 2-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 
meddelats nämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till delegat i enlighet med 
delegeringsordningen. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte 
att nämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får nämnden återta 
lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått 
beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 
 

Delegeringsbeslut Namn och titel på 
delegat 

(beslutsfattare) 

Typ av beslut Beslutsdatum  

Bifallsbeslut på 200 000 kr 
avseende förstudien Next Step för 
projektägaren Gold of Lapland. 
Förstudien beviljas 200 000 kr , 
dock högst 25 % av godkända 
kostnader för projektperioden 
220201-221028. 

Anna Pettersson, 
regional 
utvecklingsdirektör  

5.6.1 Beslut om 
projektmedel för 
hela 
projektperioden 
upp till 500 000 
kr. 2021-09-23 

Bifallsbeslut för projektet 
"Tillgänglig turism i Västerbotten - 
Förstudie" för projektperioden 
211201-220430 Projektägare 
Funktionsrätt Västerbotten beviljas 
193 708 kronor, dock högst 50 % 
av totala godkända kostnader på 
387 416kr.  

Anna Pettersson, 
regional 
utvecklingsdirektör 

5.6.1 Beslut om 
projektmedel för 
hela 
projektperioden 
upp till 500 000 
kr. 2021-10-22 

Avslag Förstudie alternativa 
energikällor 

Anna Pettersson, 
regional 
utvecklingsdirektör  

5.6.1 Beslut om 
projektmedel för 
hela 
projektperioden 
upp till 500 000 
kr. 2021-10-14 

Åtgärder med anledning av 
revisorernas fördjupande rapport 
1/2021 granskning av hanteringen 
av betalkort  

Rickard Carstedt (S), 
ordförande 
regionala 
utvecklingsnämnden 

1.1 Beslut i 
brådskande 
ärenden som inte 
kan invänta 
nämndens 
avgörande 2021-10-27 
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Deltagande 
Samhällsplaneringsdagarna 23-24 
2021 november 

Rickard Carstedt (S), 
ordförande 
regionala 
utvecklingsnämnden  

1.1 Beslut i 
brådskande 
ärenden som inte 
kan invänta 
nämndens 
avgörande 2021-10-26 

Avslag Affärsmodeller för Ideburen 
Cirkulär Ekonomi 

Anna Pettersson, 
regional 
utvecklingsdirektör 

5.6.1 Beslut om 
projektmedel för 
hela 
projektperioden 
upp till 500 000 
kr. 2021-10-25 

 
Beslutsunderlag 
Lista nyanställda inom regionala utvecklingsförvaltningen från och med 1 januari 2021 
 
_________ 
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