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Sammanträdesdatum
Regionala utvecklingsnämndens 
arbetsutskott

2022-09-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2022-09-08

Datum för anslags 
uppsättande

2022-09-13 Datum för anslags 
nedtagande

2022-10-05

Förvaringsplats för 
protokollet

Region Västerbotten, Regionala utvecklingsförvaltningens kansli,

Underskrift .................................................

Plats och tid Digitalt via länk kl. 09:00-12:00

Protokollet omfattar §§116-145

Beslutande ledamöter Rickard Carstedt (S)
Åsa Ågren Wikström (M)
Ylva Hedqvist Hedlund (V)

Ajournering Sammanträdet ajourneras kl. 09:55-10:55 för en kort paus
Sammanträdet ajourneras kl. 11:05-11:15 för ytterligare en kort paus.

Övriga närvarande Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör
Rachel Nygren, stabschef
Jonathan Lundberg, nämndsekreterare/utredare
Nina Olofsdotter, nämndsekreterare/utredare
Lena Friborg, strateg Näringsliv och samhällsbyggnad, § 118
Annika Sandström, regionturismchef, § 118
Karolina Filipsson, kollektivtrafikstrateg, § 118
Kia Ronnhed, HR-direktör, § 118
Magnus Rudehäll, enhetschef Digitalisering och innovationsledning § 
118
Niklas Gandal, strateg samhällsbyggnad, § 118
Petter Lundberg, enhetschef samhällsbyggnad, § 118

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Jonathan Lundberg       

Rickard Carstedt (S)               

Åsa Ågren Wikström (M)
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Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

§ 116 Protokollets justering

§ 117 Fastställande av ärendelistan

§ 118 Information

§ 119 Yttrande över revisionens grundläggande granskning nr 12/2021 Regionala 
utvecklingsnämnden år 2021

§ 120 Yttrande över revisionens granskningsrapport nr 11/2021 Regionens ägarstyrning av 
kommunala bolag

§ 121 Rapport av uppdrag Lokalisering av tjänster till inlandet

§ 122 Remiss av Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck 
SOU 2022:15

§ 123 Remiss av Finansdepartementets betänkande Sänk tröskeln till en god bostad SOU 
2022:14

§ 124 Remiss av Finansdepartementets betänkande Startlån till förstagångsköpare av 
bostad SOU 2022:12

§ 125 Bolagsdialog med Norrlandsoperan AB 2022

§ 126 Bolagsdialog med Skogs- och samemuseet 2022

§ 127 Bolagsdialog med Skellefteå museum AB

§ 128 Bolagsdialog med Västerbottensteatern AB 2022

§ 129 Redovisning av företagsstöd per den 31 augusti 2022

§ 130 Organisering och finansiering av besöksnäringsfrämjande arbete (Swedish Lapland 
Visitors board)

§ 131 Rapport om samordnad översyn av färdtjänstens regelverk och riktlinjer i 
Västerbotten

§ 132 Utredning om möjlighet att bedriva serviceresor i egen regi

§ 133 Initiativärende: Avbryt utredning om serviceresor i egen regi

§ 134 Ärenden från kollektivtrafikutskottet och kulturutskottet

§ 135 Revidering av arbetsutskottets sammanträdesplan 2022 - Justering av datum för 
arbetsutskottets sammanträde 21 september

§ 136 Sammanträdesplan 2023

§ 137 Information om regionala utvecklingsförvaltningens omställning till flexibel arbetsplats 
och nya lokaler

§ 138 Anmälan av initiativärenden

§ 139 Information från verksamheten

§ 140 Valärenden

2 (48)

Comfact Signature Referensnummer: 47940SE



 
Protokoll

Sammanträdesdatum
Regionala utvecklingsnämndens 
arbetsutskott

2022-09-08

Utdragsbestyrkande

§ 141 Kurser och konferenser

§ 142 Meddelanden

§ 143 Delegeringsbeslut

§ 144 Information om remissförfarande för regional digitaliseringsstrategi 2022-2030

§ 145 Information om framtagande av kompetensförsörjningsplan 2023-2030 för 
organisationen Region Västerbotten
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§ 116 Protokollets justering

Sammanfattning

Arbetsutskottet har att utse justerare som tillsammans med ordföranden ska justera 
protokollet från dagens sammanträde.

Beslut

Arbetsutskottet utser Åsa Ågren Wikström (M) att justera protokollet från 
sammanträdet.

4 (48)

Comfact Signature Referensnummer: 47940SE



 
Protokoll

Sammanträdesdatum
Regionala utvecklingsnämndens 
arbetsutskott

2022-09-08

Utdragsbestyrkande

§ 117 Fastställande av ärendelistan

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott har att fastställa ärendelistan.

Beslut

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott fastställer upprättad ärendelista.
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§ 118 Information
RUN 29-2022

Sammanfattning

Föredragningar hålls enligt lista:

 Remiss av Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala 
klimatavtryck SOU 2022:15

 Remiss av Finansdepartementets betänkande Sänk tröskeln till en god bostad 
SOU 2022:14

 Remiss av Finansdepartementets betänkande Startlån till förstagångsköpare 
av bostad SOU 2022:12

 Organisering och finansiering av besöksnäringsfrämjande
arbete (Swedish Lapland Visitors board)

 Rapport om samordnad översyn av färdtjänstens regelverk och riktlinjer i 
Västerbotten

 Utredning om möjlighet att bedriva serviceresor i egen regi
 Information om remissförfarande för regional digitaliseringsstrategi 2022-2030
 Information om framtagande av kompetensförsörjningsplan 2023-2030
 Information från verksamheten

 Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen.
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§ 119 Yttrande över revisionens grundläggande granskning nr 12/2021 
Regionala utvecklingsnämnden år 2021
RUN 180-2022

Sammanfattning

Region Västerbottens revisorer har genomfört grundläggande granskning av regionala 
utvecklingsnämnden för året 2021. Revisorerna finner att nämnden under året 2021 
varit aktiv för att åtgärda brister samt agerat med anledning av rekommendationer i 
föregående års grundläggande granskning. Region Västerbottens revisorer bedömer 
att regionala utvecklingsnämnden i allt väsentligt genomförde verksamheten på ett 
ändamålsenligt sätt, men att nämnden behöver utveckla sin styrning och kontroll.
Följande rekommendationer lämnas till regionala utvecklingsnämnden:

 Bryt ned fullmäktiges övergripande mål till delmål och indikatorer inom 
områden som nämnden genom sina verksamheter har tillräckliga 
förutsättningar att påverka.

 Fortsätt att utveckla kvaliteten i nämndens internkontrollarbete.

Förslag till yttrande har upprättats. 

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden fastställer yttrande över grundläggande granskning av 
regionala utvecklingsnämnden år 2021, och överlämnar yttrandet till regionfullmäktige 
och revisionen.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden fastställer yttrande över grundläggande granskning av 
regionala utvecklingsnämnden år 2021, och överlämnar yttrandet till regionfullmäktige 
och revisionen.

Expedieras till 

Regionstyrelsen/regionfullmäktige
Revisionen

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Yttrande över grundläggande granskning regionala 
utvecklingsnämnden 2021

 Yttrande över grundläggande granskning 2021 RUN, 2022-06-23
 Missiv Granskning av regionala utvecklingsnämnden år 2021
 Granskningsrapport av regionala utvecklingsnämnden år 2021
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§ 120 Yttrande över revisionens granskningsrapport nr 11/2021 
Regionens ägarstyrning av kommunala bolag
RUN 159-2022

Sammanfattning

EY har på uppdrag av revisorerna i Region Västerbotten genomfört en fördjupad 
granskning av Region Västerbottens ägarstyrning av kommunala bolag i syfte att 
bedöma om styrelse och nämnd har säkerställt en ändamålsenlig ägarstyrning över 
regionens kommunala bolag. Granskningen avser regionstyrelsen och regionala 
utvecklingsnämnden.

Revisorernas rekommendationer är:

Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden behöver förtydliga hur regionen 
ska styra och kontrollera sina bolag. Bland annat genom att tydliggöra:

 Vilket ansvar regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden har för 
ägarstyrningen av bolagen.

 Vilket uppdrag som förvaltningscheferna har för ägarstyrningen. Styrelsen 
behöver säkerställa ett aktivare ledarskap från förvaltningscheferna.

 Hur ägarstyrningen ska vara organiserad och genomföras inom respektive 
förvaltning.

Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden behöver säkerställa en mer aktiv 
ägarstyrning i dialogerna med bolagen.

Regionstyrelsen behöver utveckla formerna för sin förstärkta uppsiktsplikt. 
Regionstyrelsen behöver bland annat säkerställa mer genomarbetade underlag inför 
styrelsens bedömningar av om verksamheterna i bolagen har genomförts i enlighet 
med kommunala ändamål och kommunala befogenheterna. Regionstyrelsen bör 
också se till att styrelsen lämnar sina bedömningar till fullmäktige i tid så att 
fullmäktige får möjlighet att ta hänsyn till dessa i direktiven inför bolagsstämmorna.

Förslag till yttrande har upprättats.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden fastställer yttrande över fördjupad granskning nr 
11/2021 enligt upprättat förslag.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
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Regionala utvecklingsnämnden fastställer yttrande över fördjupad granskning nr 
11/2021 enligt upprättat förslag.

Expedieras till 

Regionstyrelsen/regionfullmäktige
Revisionen

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Yttrande 11 2021 Regionens ägarstyrning av kommunala 
bolag

 Förslag RUN Yttrande granskning nr 11 2021 Regionens ägarstyrning av 
kommunala bolag

 Missiv, Granskning av regionens ägarstyrning
 Granskningsrapport nr 11/2021, Regionens ägarstyrning av kommunala bolag
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§ 121 Rapport av uppdrag Lokalisering av tjänster till inlandet
RUN 207-2022

Sammanfattning

Regionfullmäktige har i Regionplan 2022 riktat uppdrag till regionstyrelsen och 
regionala utvecklingsnämnden att utreda möjliggörandet av en ökad lokalisering av 
tjänster till länets inlandskommuner i syfte att stärka den regionala närvaron.

Uppdraget ska redovisas i samband med nämndernas delårsrapport per augusti 2022, 
samt vid årsredovisningen för 2022.

I bilaga redovisas förslag till den första delrapporten till regionfullmäktige avseende 
regionala utvecklingsnämndens del i uppdraget.

Regionstyrelsens förvaltning och regionala utvecklingsnämndens förvaltning har 
fortlöpande fört dialog under uppdragets genomförande. Det riktade uppdraget har 
förtydligats i samråd mellan förvaltningarna genom avgränsning av uppdrag och 
tydliggörande av definitioner som är relevanta för uppdragets genomförande. Förslag 
till inriktningsbeslut har tagits fram i samråd.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden överlämnar delrapport per augusti avseende uppdrag 
Lokalisering av tjänster till inlandet till regionfullmäktige.

Regionala utvecklingsnämnden ställer sig bakom förslag till vägledande principer för 
det fortsatta arbetet som innebär:

En prövning av möjligheten till flera valbara placeringsorter vid 
nyanställning/tillsättande av vikariat samt vid organisationsöversyn då berörda 
verksamheter bedömer att det är möjligt. Överenskommelse om placeringsort skrivs in 
i anställningsavtal som tecknas mellan anställande chef och medarbetare.

Vid nya och tillkommande uppdrag prövas var funktionen/uppdragen lämpligast 
placeras.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden överlämnar delrapport per augusti avseende uppdrag 
Lokalisering av tjänster till inlandet till regionfullmäktige.

Regionala utvecklingsnämnden ställer sig bakom förslag till vägledande principer för 
det fortsatta arbetet som innebär:
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En prövning av möjligheten till flera valbara placeringsorter vid 
nyanställning/tillsättande av vikariat samt vid organisationsöversyn då berörda 
verksamheter bedömer att det är möjligt. Överenskommelse om placeringsort skrivs in 
i anställningsavtal som tecknas mellan anställande chef och medarbetare.

Vid nya och tillkommande uppdrag prövas var funktionen/uppdragen lämpligast 
placeras.

Expedieras till 

Regionstyrelsen/regionfullmäktige

Beslutsunderlag

 Tjskrivelse Rapport uppdrag Lokalisering av tjänster till inlandet
 FÖRSLAG Rapport f-uppdrag Lokalisering av tjänster, RUN
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§ 122 Remiss av Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges 
globala klimatavtryck SOU 2022:15
RUN 300-2022

Sammanfattning

Region Västerbotten har getts möjlighet att lämna synpunkter på 
Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck.

Miljömålsberedningen är en parlamentarisk kommitté där de åtta riksdagspartierna är 
representerade. Beredningen har funnits sedan 2010 och har uppdraget att skapa en 
bred politisk samsyn kring den svenska miljöpolitiken. 2020 fick beredningen i 
tilläggsuppdrag att utreda och föreslå en samlad strategi för att minska klimatpåverkan 
från svensk konsumtion. Idag har Sverige endast klimatmål för de utsläpp som sker i 
Sverige. Det nya målet ska handla om utsläpp som sker på grund av svensk 
konsumtion, men där utsläppen sker i andra länder.

Utredningens förslag i korthet
Utredningen föreslår ett tillägg i generationsmålets strecksatser som innebär att 
Sverige senast 2045 ska ha ett negativt globalt klimatavtryck.  Det globala 
klimatavtrycket ska beräknas genom att summera de territoriella utsläppen, dvs de 
utsläpp som sker i Sverige, med de utsläpp som sker i andra länder på grund av 
svensk konsumtion, samt att dra av för den klimatnytta som uppkommer när Sverige 
exporterar klimatsmarta produkter. Betänkandet handlar i huvudsak om de svenska 
klimatmålen. Styrmedel och åtgärder för att nå målen är inte i fokus för utredningen.

Utredningen lägger också förslag om mål för flygets och sjöfartens utsläpp och hur 
dessa utsläpp ska beräknas.

Beredningen står enig bakom utredningen som helhet. M reserverar sig dock mot 
målen för flyg. SD reserverar sig mot målen för både flyg och sjöfart.

Remissvarets inriktning
Förslaget till remissvar är positivt till Miljömålberedningens förslag att det svenska 
generationsmålet för klimatutsläpp även innefattar de utsläpp som sker i andra länder. 
Dagens mål, som bara innefattar de territoriella utsläppen, skulle i princip kunna nås 
genom att flytta produktion och utsläppsintensiv verksamhet utomlands, vilket inte 
skulle vara någon vinst varken för klimat eller svensk ekonomi.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott ställer sig bakom förslag till yttrande 
över remiss Sveriges globala klimatavtryck (SOU 2022:15) och rekommenderar 
regionala utvecklingsnämndens ordförande att genom delegation besluta anta 
yttrandet enligt upprättat förslag innan den 19 september 2022.

Information om ärendet och dess hantering ska delges regionala utvecklingsnämnden 
den 21 september 2022.
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Beslut

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott ställer sig bakom förslag till yttrande 
över remiss Sveriges globala klimatavtryck (SOU 2022:15) och rekommenderar 
regionala utvecklingsnämndens ordförande att genom delegation besluta anta 
yttrandet enligt upprättat förslag innan den 19 september 2022.

Information om ärendet och dess hantering ska delges regionala utvecklingsnämnden 
den 21 september 2022.

Expedieras till 

Miljödepartementet

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Remissvar Sveriges globala klimatavtryck
 Förslag till yttrande Sveriges globala klimatavtryck
 Sammanfattning Sveriges globala klimattryck
 Remiss, Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck 

(SOU 2022:15)
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§ 123 Remiss av Finansdepartementets betänkande Sänk tröskeln till 
en god bostad SOU 2022:14
RUN 161-2022

Sammanfattning

Region Västerbotten har getts möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet Sänk 
tröskeln till en god bostad.

Uppdraget till utredningen var att utreda ansvarsfördelningen mellan stat och kommun 
och att föreslå effektiviseringar i de befintliga bostadspolitiska verktygen. Bakgrunden 
till uppdraget handlar om svårigheterna på bostadsmarknaden att hitta en bostad och 
om ojämlikhet mellan insiders och outsiders på bostadsmarknaden.

Utredningens förslag i korthet
Utredningens huvudförslag är att skapa en ny lag, en bostadsförsörjningslag med 
gemensamma mål för stat och kommun. Utredningen förslår också att en nationell 
handlingsplan ska tas fram varje mandatperiod. Utredningen förslår vidare en rad 
åtgärder som rör kommunal bostadsförsörjning, markanvisningar, att hyresvärdar bara 
ska få ställa motiverade tillträdeskrav, kommunala hyresgarantier, tydligare ramar för 
kommunala bostadsförmedlingar och ett stöd till den idéburna bostadssektorn.

Vad tycker andra?
Ett stort antal remissinstanser har redan lämnat in sina remissvar. Åsikterna om 
utredningens förslag är mycket varierande, men de flesta är positiva till förslaget om 
en bostadsförsörjningslag. Regionerna pekar på att regionens roll saknas i 
utredningen. Flera kommuner oroas av att en nationell handlingsplan kan få för starkt 
storstadsperspektiv.

Inriktning på förslaget till remissvar från Region Västerbotten
Förslaget till remissvar är kortfattat och allmänt hållet. Vi ser positivt på förslaget om 
en bostadsförsörjningslag, men pekar på att regionens roll saknas i utredningen och 
att den nationella planen behöver ta in fler perspektiv än storstadsperspektiven.  

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden avger yttrande över remiss Sänk tröskeln till en god 
bostad SOU (2022:14) enligt upprättat förslag.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden avger yttrande över remiss Sänk tröskeln till en god 
bostad SOU (2022:14) enligt upprättat förslag.

15 (48)

Comfact Signature Referensnummer: 47940SE



 
Protokoll

Sammanträdesdatum
Regionala utvecklingsnämndens 
arbetsutskott

2022-09-08

Utdragsbestyrkande

Expedieras till 

Finansdepartementet

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Remissvar Sänk tröskeln till en god bostad
 Förslag till yttrande Sänk tröskeln till en god bostad
 Sammanfattning av betänkandet Sänk tröskeln till en god bostad
 Betänkandet Sänk tröskeln till en god bostad, SOU 2022:14
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§ 124 Remiss av Finansdepartementets betänkande Startlån till 
förstagångsköpare av bostad SOU 2022:12
RUN 247-2022

Sammanfattning

Region Västerbotten har getts möjlighet att lämna synpunkter på Finansdepartements 
utredning Startlån till förstagångsköpare av bostad.

Uppdraget till utredningen var att lägga förslag som underlättar för förstagångsköpare 
att komma in på bostadsmarknaden. Bakgrunden är de stigande priserna på bostäder 
i storstäder och städer med växande befolkning som skapar  svårigheter för till 
exempel unga att köpa en bostad.

Utredningens förslag i korthet
Utredningen föreslår ett startlån för dem som inte ägt en bostad de senaste 10 åren. 
Låntagarna ska ha tillräcklig återbetalningsförmåga och ska avse att bosätta sig i 
bostaden. Startlånet ska täcka skillnaden från bolånetaket på 85 % upp till ett bolån på 
95% av kostnaden för bostaden, dock max 250 000 kr. Lånen ges av privata 
lånegivare, men staten lämnar en lånegaranti och tar över lånet om låntagaren inte 
kan betala. Lånet ska återbetalas men staten kan erbjuda mjukare 
återbetalningsvillkor. Startlånen ska finansieras av en avgift. En garantimyndighet ska 
skapas som upprättar ramavtal med bolånegivarna.

Vad tycker andra?
De flesta remissinstanserna är positiva till utredningens förslag. Skellefteå kommun 
tillstyrker utredningen och pekar på utmaningarna med inflyttning och ökande 
befolkning. De som avstyrker pekar på risker att priserna på bostäder pressas upp 
ytterligare och att enskildas skulder blir för höga. Länsstyrelsen i Västerbotten 
tillstyrker förslaget, medan Länsstyrelsen Västernorrland avstyrker och menar att 
problemen främst är storstadsrelaterade.

Inriktning på förslaget till remissvar från Region Västerbotten
Förslaget till remissvar från Region Västerbotten ansluter sig till Skellefteå kommuns 
remissvar, tillstyrker utredningens förslag och pekar på utmaningarna höga priser på 
bostäder samtidigt som behovet av människor som flyttar till regionen är stort.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott ställer sig bakom förslag till yttrande 
över remiss Startlån till förstagångsköpare av bostad (SOU 2022:12) och 
rekommenderar regionala utvecklingsnämndens ordförande att genom delegation 
besluta anta yttrandet enligt upprättat förslag innan den 9 september 2022.

Information om ärendet och dess hantering ska delges regionala utvecklingsnämnden 
den 21 september 2022.

Beslut
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Utdragsbestyrkande

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott ställer sig bakom förslag till yttrande 
över remiss Startlån till förstagångsköpare av bostad (SOU 2022:12) och 
rekommenderar regionala utvecklingsnämndens ordförande att genom delegation 
besluta anta yttrandet enligt upprättat förslag innan den 9 september 2022.

Information om ärendet och dess hantering ska delges regionala utvecklingsnämnden 
den 21 september 2022.

Expedieras till 

Finansdepartementet

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Remiss Startlån till förstagångsköpare av bostad
 Förslag till yttrande Startlån till förstagångsköpare av bostad
 Sammanfattning Startlån till förstagångsköpare av bostad
 Betänkandet Startlån till förstagångsköpare av bostad, SOU 2022:12
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Utdragsbestyrkande

§ 125 Bolagsdialog med Norrlandsoperan AB 2022
RUN 338-2022

Sammanfattning

Handlingar kommer vara färdigställda till regionala utvecklingsnämnden 21 
september.

Beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan eget 
förslag till beslut.
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§ 126 Bolagsdialog med Skogs- och samemuseet 2022
RUN 337-2022

Sammanfattning

Handlingar kommer vara färdigställda till regionala utvecklingsnämnden 21 
september.

Beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan eget 
förslag till beslut.
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Utdragsbestyrkande

§ 127 Bolagsdialog med Skellefteå museum AB
RUN 339-2022

Sammanfattning

Handlingar kommer vara färdigställda till regionala utvecklingsnämnden 21 
september.

Beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan eget 
förslag till beslut.
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§ 128 Bolagsdialog med Västerbottensteatern AB 2022
RUN 336-2022

Sammanfattning

Handlingar kommer vara färdigställda till regionala utvecklingsnämnden 21 
september.

Beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan eget 
förslag till beslut.
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Utdragsbestyrkande

§ 129 Redovisning av företagsstöd per den 31 augusti 2022
RUN 54-2022

Sammanfattning

Enhetschef för företag och projektfinansiering Katarina Molin ger en sammanställning 
av företagsstöd per den 31 augusti 2022.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna.

Beslutsunderlag

 Sammanställning företagsstöd i Västerbotten 20220101-20220831

23 (48)

Comfact Signature Referensnummer: 47940SE



 
Protokoll

Sammanträdesdatum
Regionala utvecklingsnämndens 
arbetsutskott

2022-09-08

Utdragsbestyrkande

§ 130 Organisering och finansiering av besöksnäringsfrämjande arbete 
(Swedish Lapland Visitors board)
RUN 306-2022

Sammanfattning

Swedish Lapland Visitors Board Ek.för är den regionala parten för 
besöksnäringsutveckling i Norrbottens samt Skellefteå och Sorsele Kommuner. 
Föreningen har haft målsättningen att dubblera besöksnäringens omsättning (mät 
med måttet Turist Ekonomisk Omsättning, TEM) på tio år med startåret 2010. Målet 
uppnåddes inte riktigt innan Coronapandemin slog till och besöksnäringen tappade 
stor del av sin marknad, men beräkningarna visar att man lyckades höja 
omsättningsvärdet från 4,1 miljarder 2010 till 7,6 miljarder 2019.

Region Norrbotten har gett ett grundbidrag till verksamheten och föreningens 
medlemmar har tillsammans samlat ca 0,5 miljoner kr/år. Resten av föreningens 
arbete har under denna period varit projektfinansierat. Styrelsen för Swedish Lapland 
Visitors Board har under 18 månader drivit ett förankringsarbete i syfte att skapa en 
långsiktig lösning för uppdraget och föreslår nu att kommunerna i området tillsammans 
med regionerna bildar ett aktiebolag samt fördelar finansieringsbehovet mellan sig. 
Arbetet kommer att fortsätta med slutförhandlingar kring inflytande, aktieposter, 
ägardirektiv samt ett inbördes aktieägaravtal förutsatt att kommunerna tydliggör sitt 
intresse i frågan genom att underteckna det ”Letter of Intent” som bifogas.

De stora strukturfondsprojekten tar slut 31 dec 2022 och för att få rådrum att arbeta 
vidare med bolagsbildningen och finansieringen behöver kommunerna och regionerna 
samlas till en överbryggningsfinansiering under en tid om 2, maximalt 3 år. Förslaget 
är att samlas kring en kommunal del av finansieringen om 20 miljoner kronor 
långsiktigt men att finansieringen under överbryggningstiden begränsas till 13 miljoner 
kronor. Fördelningen mellan kommunerna bör baseras på en grundavgift motsvarande 
lönekostnaden för lokalt anställd personals lokala uppdrag samt en större gemensam 
pott pengar för det gemensamma arbetet fördelat per capita.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att inte underteckna Letter of Intent gällande 
bildande av Swedish Lapland Visitors Board Aktiebolag och avslår därmed 
medföljande förslag till överbryggningsfinansiering.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att inte underteckna Letter of Intent gällande 
bildande av Swedish Lapland Visitors Board Aktiebolag och avslår därmed 
medföljande förslag till överbryggningsfinansiering.
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Utdragsbestyrkande

Expedieras till 

Swedish Lapland Visitors Board ekonomisk förening

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Organisering och finansiering av besöksnäringsfrämjande 
arbete (Swedish Lapland Visitors board)

 Letter of Intent och brygga
 Ägarprocessen i sammanfattning juni 22
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§ 131 Rapport om samordnad översyn av färdtjänstens regelverk och 
riktlinjer i Västerbotten
RUN 361-2021

Sammanfattning

I Västerbotten genomfördes en översyn av regelverket och taxan för färdtjänsten 
2005. I genomgång av de regelverk och egenavgifter som används i Västerbotten 
2022 så kan konstateras att många delar i detta regelverk är oförändrade bland de 
kommuner som är anslutna till den gemensamma beställningscentralen. Bland övriga 
kommuner kan likheter även ses bland de kommuner som genomfört sina 
upphandlingar tillsammans med Umeå kommun. 

Gällande egenavgiften för färdtjänsten så har alla kommuner utom Umeå en taxa som 
är uppbyggd på kollektivtrafiktaxan samt ett fast påslag. Det fasta påslaget är dock 
hos vissa kommuner höjt. Umeå kommun har en egenavgiftskonstruktion som är 1,5 
gånger kollektivtrafiktaxan.

Vid en jämförelse med de övriga norrlandslänen så har Västerbotten en relativt hög 
likhet mellan kommunernas regelverk fast det inte funnits något aktivt arbete för detta 
sedan den stora översynen 2005. 

Utifrån genomgång av dagens regelverk i Västerbotten så rekommenderas att ett 
gemensamt övergripande regelverk etableras i Västerbotten. Det är de riktlinjer som 
tillämpas vid tillståndsgivningen, som ger färdtjänsthandläggarna stöd i vilka 
begränsningar eller utökningar som kan ske utöver det gemensamma regelverket. Det 
beslutade färdtjänsttillståndet omfattar vad som gäller i det individuella fallet.

En harmonisering av taxan skulle med så liten påverkan som möjligt för det stora 
flertalet kommuner vara att bibehålla strukturen enkelbiljettspris, men att det fast 
påslaget höjs till 25 kronor/resa. Umeå undantaget då kommunens 
egenavgiftskonstruktion bibehålls.

Rekommendationen är att det fortsatt ska finnas två ålderskategorier barn respektive 
vuxen. Dessa två ålderskategorier ska överensstämma med den definition som finns 
inom kollektivtrafiken och den information som används för att beskriva dem ska vara 
den som används där. Avseende barn som reser fritt så finns det i dagens regelverk 
skrivning om att den färdtjänstberättigade ska vara målsman till barnen. Inom 
kollektivtrafiken har man frångått kravet på att det ska vara barn till den betalande. 
Rekommendationen är att använda samma definition som finns inom kollektivtrafiken 
det vill säga att två barn under 7 år kan resa gratis med den färdtjänstberättigade.

För att justeringar av kollektivtrafikens taxa ska få direkt genomslag för egenavgiften 
så rekommenderas att denna uppdateras av Länstrafiken och att kommunerna kan 
länka från sina hemsidor till denna taxa. Möjligen så skulle detta påkalla ett behov av 
att kommunerna fattar beslut om att följa kollektivtrafiktaxan och att egenavgiften 
justeras då denna justeras utan att det krävs ett förnyat kommunalt beslut. 

Utöver förslag om att ett gemensamt regelverk så finns även en rekommendation om 
att kollektivtrafikmyndigheten åter kallar till nätverksträffar för färdtjänsthandläggarna. 
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Utdragsbestyrkande

Beställningscentralen för serviceresor bör även bjudas in till dessa träffar då allt fler av 
länets kommuner ansluter sig till den gemensamma beställningscentralen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden tackar för genomförd utredning.

Regionala utvecklingsnämnden uppdrar till regionala utvecklingsförvaltningen att 
ansvara för återrapportering av utredningen till länets kommuner samt att vara stöd 
gentemot kommunerna vid genomförande av förslag till förändringar i enlighet med 
utredningen.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden tackar för genomförd utredning.

Regionala utvecklingsnämnden uppdrar till regionala utvecklingsförvaltningen att 
ansvara för återrapportering av utredningen till länets kommuner samt att vara stöd 
gentemot kommunerna vid genomförande av förslag till förändringar i enlighet med 
utredningen.

Expedieras till 

Kollektivtrafikstrateg

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Översyn av regelverk och riktlinjer för färdtjänst
 Översyn av regelverk och riktlinjer för färdtjänsten i Västerbotten
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§ 132 Utredning om möjlighet att bedriva serviceresor i egen regi
RUN 103-2022

Sammanfattning

Länstrafiken i Västerbotten AB har sedan 2021-01-01 ansvar för beställningscentralen 
för serviceresor (tidigare Reseservice). Beställningscentralens ansvarar för att 
samordna serviceresor, vilka omfattar sjukresor, färdtjänst, riksfärdtjänst, anropsstyrd 
allmän kollektivtrafik och övriga resor inom ramen för beställningscentralens uppdrag. 
Länstrafiken har även i uppdrag att upphandla trafikavtal för serviceresor.

Under hösten 2021 och våren 2022 genomfördes sådana upphandlingar. Den första 
upphandlingen avbröts efter att anbud inkommit till följd av en kraftigt ökad 
kostnadsnivå, vilket gjorde att inkomna anbud ej var möjliga att anta. Orsak till den 
kraftigt ökade kostnadsnivån kunde delvis kopplas till en bristande konkurrens på 
marknaden. Utifrån den bristande konkurrensen och kostnadsutvecklingen önskade 
Region Västerbotten att möjligheterna att utreda trafik i egen regi skulle utredas. 
Regionala utvecklingsnämnden beslutade 2022-03-17 att ge Länstrafiken uppdraget 
att utreda möjligheterna att bedriva trafiken i egen regi.

Utredningen har kommit fram till att det inte finns några legala hinder för Region 
Västerbotten att fatta beslut om att verksamheten ska bedrivas i egen regi och det 
finns heller inga hinder för kommunerna i länet att fortsätta överlåta sin färdtjänst till en 
sådan verksamhet.

Om verksamhet i egen regi ska bedrivas bör den omfatta både specialfordon och 
transporter med personbilar eftersom samordningen mellan dessa typer av resor är 
betydande.

Det finns framtida möjligheter till utvecklad samordning med ambulansverksamheten, 
framför allt i syfte att säkerställa att ambulans används endast för de transporter som 
kräver ambulans. Denna samordningspotential är dock ej avhängig drift i egen regi 
och dialog bör etableras oavsett.

Utredningen har gjort beräkningar på ett urval av kommuner, Bjurholm, Nordmaling, 
Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs. Kritiska massan för att overheadkostnaderna 
ska vara försvarbara ligger vid ca 20 fordon och 25 anställda. Uppstartstid för 
verksamhet i egen regi bedöms till minst 12 månader. 

Ett beslut om verksamhet i egen regi skulle påverka taxibranschen i betydande 
omfattning, men hur stor denna påverkan skulle vara, varierar och beror på vilken 
service som finns på orten idag.

Länstrafiken fattade utifrån inkomna anbud vid en förnyad upphandling ett 
tilldelningsbeslut 2022-05-31. Med kännedom om de priser som låg till grund för 
tilldelningsbeslutet finns inga motiv till att rekommendera verksamhet i egen regi. När 
samordningsmöjligheterna med ”privat” taxi försvinner blir kostnaderna för höga och 
överkapaciteten som skulle finnas vissa tider på dygnet är betydande. Denna 
samordningsmöjlighet varierar dock beroende på storlek på orten då behovet av 
vanliga taxitransporter i många kommuner är litet.
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Verksamhet i egen regi, ska mot bakgrund av att den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten enligt kollektivtrafiklagen har ett ansvar att verka för en god 
taxiförsörjning, ses som en sista utväg. Marknaden i Västerbotten har i nuläget visat 
sig fungera med tillräcklig konkurrens.

Utredningen rekommenderar att beräkningar och analys av de slag som gjorts i 
utredningsarbetet bör genomföras inför varje kommande upphandling av serviceresor 
för att ge beslutsfattare goda underlag om vad den alternativa kostnaden i förhållande 
till upphandling är. 

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden tackar för väl genomförd utredning.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden tackar för väl genomförd utredning.

Expedieras till 

Kollektivtrafikstrateg
Länstrafiken i Västerbotten AB

Beslutsunderlag

 Utredning av serviceresor i egen regi
 Utredning - serviceresor i egen regi slutversion
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§ 133 Initiativärende: Avbryt utredning om serviceresor i egen regi
RUN 283-2022

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden fattade 2022-05-25 beslut om att regionala 
utvecklingsförvaltningen skulle bereda initiativärende från Moderaterna om att avbryta 
utredningen om serviceresor i egen regi.

Förvaltningen kan i beredningen av initiativärendet konstatera att utredningen av 
serviceresor i egen regi har slutförts av Länstrafiken och överlämnats till Region 
Västerbotten 2022-06-03. Under utredningstiden har förnyad upphandling av 
serviceresor genomförts och tilldelningsbeslut fattats 202205-31utifrån inkomna 
anbud. 

Länstrafiken rekommenderar i utredningen, med kännedom om de priser som låg till 
grund för tilldelningsbeslutet 2022-05-31 att inga motiv fanns att rekommendera 
verksamhet i egen regi. Denna rekommendation byggde på de beräkningar av 
kostnader för drift i egen regi som genomförts under utredningsarbetet.

Länstrafiken konstaterar i utredningen att drift i egen regi skulle påverka taxibranschen 
i betydande omfattning, men hur stor denna påverkan skulle vara, varierar beroende 
på vilken service som finns på orten idag. 

I utredningen konstateras även att den regionala kollektivtrafikmyndigheten har ett 
ansvar enligt kollektivtrafiklagen att verka för en god taxiförsörjning, vilket gör att drift i 
egen regi bör ske som en sista utväg.

Utredningen rekommenderar att beräkningar och analyser av de slag som gjorts i 
utredningsarbetet bör genomföras inför varje kommande upphandling av serviceresor 
för att ge beslutsfattare goda underlag om vad den alternativa kostnaden i förhållande 
till upphandling är.

Utifrån att utredningen är genomförd och överlämnad 2022-06-03 så finner 
förvaltningen att det inte går att avbryta utredningen. Förvaltningen konstaterar att 
flera av de aspekter som lyfts fram i initiativärendet även belyses i utredningen och att 
rekommendationen från Länstrafiken är att egen regi är att betrakta som en sista 
utväg.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar avslå initiativärendet om att avbryta 
utredningen om serviceresor i egen regi då utredningen redan är slutförd och 
överlämnad till Region Västerbotten.
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Ärendets behandling under sammanträdet

Åsa Ågren Wikström (M) föreslår att arbetsutskottets ska föreslå regionala 
utvecklingsnämnden anse initiativärendet besvarat.

Rickard Carstedt (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, Åsa Ågren Wikströms (M) förslag 
och Rickard Carstedts (S) förslag till beslut. 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 till 
beslut.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar avslå initiativärendet om att avbryta 
utredningen om serviceresor i egen regi då utredningen redan är slutförd och 
överlämnad till Region Västerbotten.

Beslutsunderlag

 Initiativärende - Avbryt utredning om serviceresor i egen regi
 Initiativärende från Åsa Ågren Wikström (M) och Anna-Karin Nilsson (M), Avbryt 

utredning om serviceresor i egen regi
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§ 134 Ärenden från kollektivtrafikutskottet och kulturutskottet
RUN 52-2022

Sammanfattning

Arbetsutskottet tillika presidiet för regionala utvecklingsnämnden informeras om 
ärenden som bereds av kollektivtrafikutskottet och kulturutskottet till nämnden.

Ärenden som går från kollektivtrafikutskottet till regionala utvecklingsnämnden

 Planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken 2024-2026
 Borgensåtagande för refinansiering av Regina, Itino högvärdeskomponenter 

samt Itino reservfordon
 Taxa för servicelinje i Lycksele tätort
 Taxeförändring i kollektivtrafiken
 Remiss av Trafikverkets redovisning av regeringsuppdraget Ökad nationell 

tillgång till kollektivtrafikens biljetter
 Utökad budget för Norrtåg AB

Ärenden som går från kulturutskottet till regionala utvecklingsnämnden

 Beslut om bildkonststipendium
 Beslut om kulturstipendier
 Beslut om hedersstipendium

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna.
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Sammanträdesdatum
Regionala utvecklingsnämndens 
arbetsutskott

2022-09-08

Utdragsbestyrkande

§ 135 Revidering av arbetsutskottets sammanträdesplan 2022 - 
Justering av datum för arbetsutskottets sammanträde 21 
september
RUN 362-2021

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott har den 20 september 2021 tagit beslut 
om sammanträdestider för 2022. På sammanträdesdagen den 21 september bereder 
arbetsutskottet ärenden till regionala utvecklingsnämnden (RUN) 13 oktober, men 
också till det extrainsatta sammanträdet för RUN 27 september.

Den 21 september har även RUN sammanträde. På grund av en omfattande mängd 
ärenden, inklusive delar av höstens bolagsdialoger, behöver RUN hålla sammanträde 
under heldag den 21 september. RUN sammanträde 21 september planeras då hållas 
mellan 09:30-16:00. För att möjliggöra detta behöver arbetsutskottet flytta 
sammanträdet 21 september men också införa ett extra sammanträde för att bland 
annat bereda ärenden till det extrainsatta RUN 27 september.

Bedömda resultat och konsekvenser
Förändringen bedöms minimera konsekvenserna som uppstår för förvaltningen i 
samband med förkortade handläggningstider kopplade till det flyttade sammanträdet.

Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut?
Beslutet är en revidering av tidigare beslut från den 20 september 2021.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott ändrar sammanträdesdag för det 
ordinarie sammanträdet den 21 september till den 14 september.

Arbetsutskottet håller ett extrainsatt sammanträde den 21 september i anslutning till 
regionala utvecklingsnämnden samma dag.

Beslut

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott ändrar sammanträdesdag för det 
ordinarie sammanträdet den 21 september till den 14 september.

Arbetsutskottet håller ett extrainsatt sammanträde den 21 september i anslutning till 
regionala utvecklingsnämnden samma dag.
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Sammanträdesdatum
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arbetsutskott

2022-09-08

Utdragsbestyrkande

§ 136 Sammanträdesplan 2023
RUN 327-2022

Sammanfattning

Planering av sammanträden inom regionala utvecklingsförvaltningen för politiska 
instanser i form av beredningar, utskott, nämnd, presidieberedning samt 
tjänstepersonsberedning och kommunchefsforum inför valåret 2023.

Planen har tagit hänsyn till sammanträdestider för Sveriges Kommuners och 
Regioner, regionfullmäktige och regionstyrelsen, kommunala sammanträdesdagar 
som förläggs i början av veckan samt stoppdatum kopplade till EU finansiering och 
organisationens interna ekonomiska händelser.

Coronapandemin har förändrat vårt arbetssätt vilket innebär att vi idag använder oss i 
större utsträckning av digitala mötessystem. Denna mötesform innebär minskat 
resande och minskade kostnader. Vi har blivit mer flexibla vilket innebär möjligheter 
att förlägga möten på andra tider och dagar, i jämförelse när vi bara använda oss av 
fysiska sammanträden. Detta har påverkat planeringen av 2023 års sammanträden.

Förslag till förändringar

Under mandatperiodens föregående år har regionala utvecklingsnämnden haft fyra 
sammanträden på våren samt tre sammanträden på hösten. Sammanträdet närmast 
sommaren förläggs normalt i slutet på maj månad, det första sammanträdet på hösten 
i slutet på september. Det avstånd som uppstår i tid mellan maj och september 
sammanträden öppnar för att en stor mängd ärenden hinner skapas under juni, juli 
och augusti. Varje höst hanterar regionala utvecklingsnämnden dessutom 
bolagsdialoger inom sitt ansvarområde, utspridda över höstens tre sammanträden.

För att skapa en jämnare fördelning av ärenden för nämnden att hantera har vårens 
fyra sammanträden planerats med större tidsavstånd med den fjärde sammanträdet 
förlagt i slutet på juni månad. Förhoppningen är att junisammanträdet kommer avlasta 
sammanträdet i september och skapa en jämnare fördelning av ärenden över hela 
hösten 2023.

År 2023 är inledningen på kommande mandatperiod. Inför varje mandatperiod 
behöver regionala utvecklingsnämnden hantera särskilda valärenden och 
administrativa ärenden inklusive val till utskott, beredningar och överstatliga 
samarbeten. Därför förläggs ett särskilt sammanträde tidigt i januari. Vid 
sammanträdet väljs bland annat arbetsutskottets förtroendevalda, och det föregås 
därför inte av ett sammanträde för arbetsutskottet.

För kommande mandatperiod kommer kollektivtrafikutskottets ansvarsuppgifter upptas 
i arbetsutskottet och kollektivtrafikutskottet kommer upphöra. Detta kommer innebära 
att arbetsutskottet bereder nämndens kollektivtrafikfrågor vid arbetsutskottets 
sammanträden. Arbetsutskottet planeras därför ha heldagssammanträden under 
2023. Kulturberedningen upptar beredningen av kulturärenden och föreslås 
sammanträda inför varje RUN.
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Sammanträdesdatum
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arbetsutskott

2022-09-08
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Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott antar sammanträdesdagar för 2023 
enligt följande under förutsättning att regionala utvecklingsnämnden antar föreslagna 
sammanträdesdatum:

2 februari 

22 mars 

10 maj 

11 maj 

7 juni 

13 september 

4 oktober 

22 november

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden anta den föreslagna 
sammanträdesplanen för 2023.

Beslut

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott antar sammanträdesdagar för 2023 
enligt följande under förutsättning att regionala utvecklingsnämnden antar föreslagna 
sammanträdesdatum:

2 februari 

22 mars 

10 maj 

11 maj 

7 juni 

13 september 

4 oktober 

22 november

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden anta den föreslagna 
sammanträdesplanen för 2023.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Sammanträdesplan 2023
 Regionala utvecklingsförvaltninges sammanträdesprocess 2023
 Preliminär Sammanträdeskalender 2023 Regional utveckling
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§ 137 Information om regionala utvecklingsförvaltningens omställning 
till flexibel arbetsplats och nya lokaler
RUN 57-2022

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämndens presidium har begärt en muntlig föredragning om 
regionala utvecklingsförvaltningens omställning till flexibla arbetsplatser och nya 
lokaler till regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 21 september 
2022. Syftet är att regionala utvecklingsnämnden ska få större kännedom om hur 
situationen är idag och hur planen ser ut framöver.

Beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan egen 
förslag.
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§ 138 Anmälan av initiativärenden
RUN 56-2022

Sammanfattning

Ledamöter och ersättare som tjänstgör i en nämnd eller i styrelsen har rätt att väcka 
ärenden, så kallad initiativrätt. Den 2 december 2021 beslutade regionala 
utvecklingsnämnden anta en rutin för anmälan av initiativärenden till nämnden. 

Ett initiativärende kan lämnas in före eller under ett sammanträde och ska vara 
skriftligt. Oavsett när initiativet lämnas in måste en tjänstgörande ledamot lyfta ärendet 
på sammanträdet under detta ärende, det räcker inte enbart med att lämna in skriftligt 
före sammanträdet. 

Nämnden har att besluta om anmälda ärenden och dess fortsatta hantering. 
Initiativärenden som överlämnas till förvaltningen för beredning ska behandlas av 
nämndens beredande utskott inom 6 månader från det att initiativet anmälts. 

Följande ärenden har anmälts till sammanträdet: 

Inga anmälda ärenden.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna.
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§ 139 Information från verksamheten
RUN 57-2022

Sammanfattning

Muntlig information lämnas till arbetsutskottet och regionala utvecklingsnämnden från 
regionala utvecklingsdirektören Anna Pettersson om aktuella händelser från 
verksamheten.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna.

38 (48)

Comfact Signature Referensnummer: 47940SE



 
Protokoll

Sammanträdesdatum
Regionala utvecklingsnämndens 
arbetsutskott

2022-09-08

Utdragsbestyrkande

§ 140 Valärenden
RUN 88-2022

Sammanfattning

Erbjudande att företräda Region Västerbotten i styrkommittén för 
Interregprogrammet Aurora under programperioden 2021–2027

Regeringen beslutade 2022-06-30 vilka myndigheter och organisationer som ska 
erbjudas att vara företrädda i styrkommittéerna för Interregprogrammet Aurora under 
programperioden 2021–2027.

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1059 ska de deltagande 
medlemsstaterna och de tredjeländer, partnerländer och territorier som deltar i 
programmet inrätta en övervakningskommitté som ska övervaka genomförandet av 
respektive Interregprogram. Övervakningskommitten får inrätta en eller flera 
styrkommittéer som agerar under övervakningskommitténs ansvar. Medlemsstaterna 
Sverige och Finland har tillsammans med tredjelandet Norge lämnat ett förslag till 
Interregprogram Aurora för programperioden 2021-2027 till Europeiska kommissionen 
som sedan godkänts den 31maj 2022. I programmet anges att det kommer att finnas 
två styrkommittéer för delområdena Aurora och Sápmi. Styrkommittéerna ska bestå 
av högst åtta ordinarie ledamöter per land för Aurora och högst fyra ordinarie 
ledamöter per land för Sápmi och lika många ersättare.

Region Västerbotten erbjuds plats som ordinarie och ersättare i styrkommittén för 
Aurora.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att utse en representant ur (S) som ordinarie 
ledamot och Mikael Johansson Åberg, regionala utvecklingsförvaltningen som 
ersättare till styrkommittén för Interregprogrammet Aurora 2021-2027.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att utse en representant ur (S) som ordinarie 
ledamot och Mikael Johansson Åberg, regionala utvecklingsförvaltningen som 
ersättare till styrkommittén för Interregprogrammet Aurora 2021-2027.

Expedieras till 

Länsstyrelsen i Norrbottens län
Vald ledamot och ersättare
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Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Valärende styrkommitten Aurora
 Protokollsutdrag 2022-06-30, N2022/01544 - Myndigheter och organisationer 

som ska erbjudas att vara företrädda i Interregprogrammet Aurora 
programperioden
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§ 141 Kurser och konferenser
RUN 53-2022

Sammanfattning

Här behandlas aktuella kurser och konferenser och det beslutas om deltagande i de 
fall som det behövs.

FAIR & Nordic Battery Belt Logistics Final conference

Konferensen äger rum på Sara kulturhus i Skellefteå mellan 20-21 september. Temat 
är de två projekten FAIR och Nordic Battery Belt Logistics som innefattar elektrifiering 
av flygtrafik och logistik kring batteritillverkning. Konferensen inkluderar besök på 
Northvolt batterifabriksområde samt besök på Skellefteå flygplats. 

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar om deltagande vid kurser och konferenser enligt följande:

-FAIR & Nordic Battery Belt Logistics Final conference 

-

-

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden tacka för informationen och 
lägga den till handlingarna.

Ärendet behandling under sammanträdet

Rickard Carstedt (S) föreslår att arbetsutskottet beslutar att totalt 5 ledamöter eller 
ersättare från regionala utvecklingsnämnden kan delta i konferensen FAIR & Nordic 
Battery Belt Logistics Final conference vid anmält intresse.

Inga motförslag föreligger.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar om deltagande vid kurser och konferenser enligt följande:

- Arbetsutskottet beslutar att totalt 5 ledamöter eller ersättare från regionala 
utvecklingsnämnden kan delta i konferensen FAIR & Nordic Battery Belt Logistics 
Final conference vid anmält intresse.

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden tacka för informationen och 
lägga den till handlingarna.
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Beslutsunderlag

 FAIR & Nordic Battery Belt Logistics Final konferens
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§ 142 Meddelanden
RUN 55-2022

Sammanfattning

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
Protokoll från årsstämma för Norrtåg AB 30 maj 2022 inkl bilagor

Protokoll från konstituerande styrelsemöte för Norrtåg AB 30 maj 2022

Protokoll från styrelsemöte för Norrtåg AB 30 maj 2022 inkl bilagor 

Protokoll från styrelsemöte för Länstrafiken i Västerbotten AB 6 maj 2022 inkl bilagor

Protokoll från styrelsemöte för Länstrafiken i Västerbotten AB 3 juni 2022 inkl bilagor

Protokoll från årsstämma för Länstrafiken i Västerbotten AB inkl bilagor

Protokoll från styrelsemöte för AB Transitio 19 april 2022

Protokoll från årsstämma för AB Transitio 31 maj 2022 inkl bilagor

Korrigering till tidigare utskickat protokoll med bilagor för årsstämma för AB Transitio 
31 maj 2022

Protokoll från styrelsemöte för AB Transitio 31 maj 2022

Protokoll från styrelsemöte för Västerbottens museum AB 19 maj 2022

Protokoll från styrelsemöte för Norrlandsoperan AB 6 december 2021

Protokoll från årsstämma för Norrlandsoperan AB 20 maj 2022

Protokoll från styrelsemöte för Norrlandsoperan AB 3 juni 2022

Regeringsbeslut om uppdrag att inrätta och medverka i ett nationellt analysnätverk för 
hållbar regional utveckling i hela landet 2022-2030

Regeringsbeslut om inrättande av subkommitté för Interregprogrammet 
Östersjöregionen programperioden 2021-2027

Regeringsbeslut om Entledigande och förordnande i strukturfondspartnerskapen

Anteckningar från ägarsamråd för AC-Net Internservice och AC-Net Externservice 6 
april 2022

Revisionens beslutade projektplan för kommande granskningar 23 maj 2022

Revisionens granskningsrapport Gr 15/2021 Granskningar år 2021 av regionens 
kommunala företag och förbund

Ändringar av regionala utvecklingsnämndens beslutsattestanter i juni 2022
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Skellefteå kommunfullmäktiges beslut 2022-06-14 § 174 om finansiering av Vård- och 
omsorgscollege

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2022-06-28 § 121 om finansiering av Vård- och 
omsorgscollege

Regionfullmäktiges beslut 2022-06-21--22 § 89 om tilläggsbudget för regionala 
utvecklingsnämnden 2022 för utökat anslag till Norrtåg AB

Regionfullmäktiges beslut 2022-06-21--22 §105 Svar på motion nr 34-2022 Regionen 
ska inte ge medel till Ibn Rushd

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna.

Beslutsunderlag

 Norrtåg AB styrelseprotokoll 2022-05-30 med bilagor
 Norrtåg AB Styrelseprotokoll konstituerande styrelsemöte med bilagor 2022-05-

30
 Protokoll årsstämma Norrtåg AB 2022-05-30 inkl bilagor
 Protokoll Länstrafiken i Västerbotten AB 2022-05-06 inkl bilagor
 Protokoll Länstrafiken i Västerbotten AB 2022-06-03 inkl bilagor
 Protokoll årsstämma 2022-06-08 inkl bilagor
 Årsstämmoprotokoll 2022-05-31 - AB Transitio inkl bilaga
 Korrigering till tidigare utskickad handling årsstämma AB Transitio 2022-05-31 

dnr ABT-2261
 Styrprototokoll AB Transitio Nr 175 2022-04-19
 Styrelseprotokoll Nr 176 AB Transitio 2022-05-31
 Västerbottens museum AB, styrelseprotokoll 3-2022
 Protokoll Styrelsemöte NO 211206 sign
 Protokoll Årsstämma NO AB 220520 sign
 Protokoll 220603 NO styrelse sign
 Uppdrag att inrätta och medverka i ett nationellt analysnätverk för hållbar 

regional utveckling i hela landet 2022–2030
 Inrättande av subkommitté för Interregprogrammet Östersjöregionen 

programperioden 2021–2027
 Entledigande och förordnande i strukturfondspartnerskapen
 Ägarsamråd för AC-Net Externservice AB och AC-Net Internservice AB 2022
 Information om beslutade projektplaner 23 maj 2022
 Gr15_2021_Sammanställning av iakttagelser från grundläggande granskningar 

år 2021 av regionens kommunala företag och förbund
 Ändringar av RUN beslutsattestanter juni 2022
 Protokollsutdrag, § 121 Jämlik, långsiktig och hållbar finansiering av Vård- och 

omsorgscollage och praktikplatser.se
 Protokollsutdrag, Finansiering av Vård- och omsorgscollege och 

praktikplatsen.se
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 Beslut RF 2022-06-21--22 § 89 Tilläggsbudget för regionala 
utvecklingsnämnden 2022 för utökat anslag till Norrtåg

 Beslut RF 2022-06-21--22 § 105 Svar på motion nr 34-2020, Regionen ska inte 
ge medel till Ibn Rushd
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§ 143 Delegeringsbeslut
RUN 54-2022

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till delegat i enlighet 
med delegeringsordningen. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen 
innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får 
nämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den 
som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut 
som meddelats nämnden.

Beslutsunderlag

 Delegationsbeslut 2022-05-04 till 2022-09-01
 Ändringsbeslut_Förstudie biosfärområdet med mat och naturupplevelser i 

fokus_20341124
 Ändringsbeslut Välkommen till bygden 2022-06-02
 Ordförandebeslut - Regional fördelning av tillfälliga verkamhetsbidrag till 

verksamheter inom kultursamverkansmodellen i Västerbotten 2022 signed
 Ordförandebeslut - Val av ledamot och ersättare till Övervakningskommittén för 

Norra Periferi och Arktis programperioden 2021-2027 inkl bilagor signed
 Ordförandebeslut - Arvode för deltagande i Mötesplats Lycksele 2022 signed
 Ordförandebeslut - Remissversion av Regional digitaliseringsstrategi för 

Västerbotten 2022-2030 inkl bilagor signed
 Ändringsbeslut_Digital strategi för konst
 Ändringsbeslut_Sapmi Salasta_20202776
 Ändringsbeslut EUs programmeringsarbete 2021-2027
 Ändringsbeslut EUs programmeringsarbete 2021-2027 RUM
 Ändringsbeslut_Västerbotten Health Innovation Development Office
 Ordförandebeslut - Val av ersättare till Övervakningskommittén för Europeiska 

regionala utvecklingsfonden 2021-2027 inkl bilaga signed
 Ordförandebeslut - Val av ledamot och ersättare i Övervakningskommittén för 

Fonden för rättvis omställning 2021-2027 inkl bilaga signed
 SEKRETESS Ordförandebeslut - Yttrande över regionalt investeringsstöd 

Ecolime Facility Partners AB signed
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§ 144 Information om remissförfarande för regional 
digitaliseringsstrategi 2022-2030
RUN 141-2022

Sammanfattning

Information ges om aktuell status för framtagandeprocessen för den regionala 
digitaliseringsstrategin (RDS) för Västerbotten.

Den 17 juni togs beslut om att inleda ett remissförfarande avseende den regionala 
digitaliseringsstrategin för perioden 2022-2030. Under sommaren, fram till den 20 
september pågår remissförfarandet och regionen hämtar in synpunkter både internt 
och externt. En uppmaning om att inkomma med synpunkter har skickats ut till en 
mängd organisationer, bland annat länets kommuner och förslaget till strategi finns 
tillgänglig på Region Västerbottens webbsida.

Efter fullgjort remissförfarande kommer inkomna synpunkter arbetas in i strategin och 
planeras lyftas för beslut till regionala utvecklingsnämnden den 8 december. 

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna.
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Protokoll

Sammanträdesdatum
Regionala utvecklingsnämndens 
arbetsutskott

2022-09-08

Utdragsbestyrkande

§ 145 Information om framtagande av kompetensförsörjningsplan 
2023-2030 för organisationen Region Västerbotten
RUN 57-2022

Sammanfattning

Kia Ronnhed, HR-direktör, informerar om det pågående arbetet med att ta fram en ny 
kompetensförsörjningsplan för organisationen Region Västerbotten perioden 2023-
2030.

Kompetensförsörjningsstrategin för perioden 2023-2030 ska utgöra en grund för det 
arbete regionen som arbetsgivare bedriver för att trygga kompetensförsörjningen.

De strategiska områdena i strategin är framtagna utifrån dialog med regionens 
ledningsgrupper på förvaltnings och områdesnivå samt centralt fackliga.

Utifrån de strategiska områden har samtliga fått prioritera vilka åtgärdsområden som 
anses viktigast för att nå målet år 2030.

En åtgärdsplan är framtagen som bilaga utifrån de prioriteringarna där övergripande 
aktiviteter finns beskrivna för att nå målsättning 2030.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna.

Ärendets behandling under sammanträdet

Åsa Ågren Wikström (M) föreslår att arbetsutskottet lämnar över ärendet till regionala 
utvecklingsnämnden utan eget förslag till beslut, med anledning av att ärendet 
inkommit till arbetsutskottet med kort varsel och under tiden förändrat karaktär.

Inga motförslag föreligger.

Beslut

Arbetsutskottet lämnar över ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan eget 
förslag till beslut, med anledning av att ärendet inkommit till arbetsutskottet med kort 
varsel och under tiden förändrat karaktär.

Beslutsunderlag

 Kompetensförsörjningsstrategi RV 2023-2030
 Kompetensförsörjningstrategi 2022-2030 rev 2022-09
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