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§ 136  
Fastställande av ärendelistan 

 
Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer upprättad ärendelista med följande ändringar: 
 
Ärendet ”Uppräkning av anslag från kommunerna inför år 2020. Förslag till process” ändrar 
rubrik till ”Process för anslag från kommunerna inför år 2020”. 
 
Information omställning för en hållbar ekonomi läggs till i ärendelistan.  
 
Förtroendemannautbildningarna externa relationer och strategisk platsutveckling 
samt Digitala Västerbotten skjuts fram till höstens sammanträden.  
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott har att fastställa ärendelistan. 
 
Beredningen för regional utveckling beslutade om ändring av rubrik på ärende 10 från 
”Uppräkning av anslag från kommunerna inför år 2020. Förslag till process” till rubriken 
”Process för anslag från kommunerna inför år 2020”. Därav föreslår ordförande att även 
regionala utvecklingsnämnden ändra rubricering.  
 
Ordförande föreslår att information omställning för en hållbar ekonomi läggs till i 
ärendelistan. 
 
Ordföranden föreslår att förtroendemannautbildningarna externa relationer och 
strategisk platsutveckling samt Digitala Västerbotten skjuts fram till höstens 
sammanträden.  
 
Inga motyrkanden föreligger.  
____ 
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§ 137  
Information om det regionala tillväxtanslaget- anslag 1:1 
Dnr: RUN 11-2019 

 
Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägga den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Enhetschef för företag och projektfinansiering Katarina Molin informerar om 
projektmedlen.   
 
Beslutsunderlag 
Presentation 
Sammanställning företagsstöd i Västerbotten 2019-01-01—2019-04-30 
_________ 
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§ 138 
Utökat anslag 1:1 för regionalt tillväxtarbete i Västerbotten. Förslag till 
skrivelse 
Dnr: RUN 401-2019 

 
Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar skrivelsen till Näringsdepartementet om utökat 
anslag 1:1 för regionalt tillväxtarbete i Västerbotten.  
 
Ärendebeskrivning 
I Regeringens vårbudgetproposition föreslås utökade medel till bl. a 
regionalfondsprogrammen eftersom valutakursen för euron förändras sedan 2015. 
Valutakursförändringen innebär att budgeten för regionala utvecklingsfonden Övre 
Norrland (ERUF-ÖN) kommer att tillföras ca 190 mnkr. Den utökade budgeten kommer att 
medföra ett ökat behov av medfinansiering framför allt från regionalt utvecklingsansvariga 
i programområdet, Region Västerbotten och Region Norrbotten. Det finns fortsatt ett 
behov av regionala tillväxtprojekt i programområdet, exempelvis för fortsatt 
bredbandsutbyggnad i båda länen, men även för insatser i innovationsledingssystemen och 
för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft.  Region Västerbotten välkomnar 
därför den möjlighet som valutakursförändringen medför för länen.   
 
Region Västerbotten har för år 2019 ett bemyndigande på 270 miljoner kronor vilket enligt 
vår plan kommer att nyttjas helt 2021 alternativt 2022 då vi förväntar oss att projekt inom 
kommande programperiod startar och gör anspråk på regional medfinansiering, samtidigt 
som satsningar behövs inom nuvarande programperiod, som kommer att få en förlängd 
genomförandetid. För vår region gäller detta i nuvarande programperiod bl.a. Europeiska 
regionala utvecklingsfonden Övre Norrland (ERUF-ÖN), ERUF nationella program, 
Europeiska Socialfonden (ESF), Interreg Botnia-Atlantica och Nord programmet, Norra 
periferi- och Arktis, och Kolarctic. 
 
Region Västerbotten kommer att ha behov av ett bemyndigande på samma nivå som 2019 
även under åren 2020-2025, och ett beställningsbemyndigande som utökas med 10 
miljoner per år under åren 2020, 2021 samt 2022.  
1. Bemyndigande 270 miljoner kronor kvarstår även 2020-2025.   
2. Beställningsbemyndigande, enligt regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 
1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt, ap.24.17 Landstinget 
i Västerbottens län (ram) 118 655 tkr med tillhörande anslagskredit utökas till 128 655 tkr 
med tillhörande anslagskredit under åren 2020, 2021 samt 2022. 
 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
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§ 139 
Projektbeslut: Regionalt Skogsprogram Västerbotten 
Dnr: RUN 353-2019 
 
Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Länsstyrelsen i Västerbottens län beviljas 
800 000 kr, dock högst 50,00 % av godkända kostnader uppgående till 1 600 000 kr för 
projektet Regionalt Skogsprogram Västerbotten för projektperioden 2019-01-25 - 2019-12-
31 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 
1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Projektet Regionalt Skogsprogram Västerbotten ska ta fram ett regionalt skogsprogram i 
samverkan mellan projektägare Länsstyrelsen i Västerbotten och samarbetsparter 
Skogsstyrelsen och Region Västerbotten. Syftet med skogsprogrammet är att befästa och 
utveckla Västerbottens ledande ställning som ett viktigt skogslän i Sverige. Målgrupp för 
projektet är skogsnäringen, beslutsfattare, politiker, myndigheter, departement, 
allmänheten och arbetet sker i bred samverkan och i dialog med berörda intressenter. En 
jämställd skogssektor är en röd tråd genom arbete med det regionala skogsprogrammet. 
Projektet har som ambition att samla skogens intressenter och kommer att arbeta utifrån 
ett antal temaområden som har identifierats såsom skogsbruk, processindustri, träindustri, 
skogsteknik, rennäring och besöksnäring. Bland annat kommer en webbsida etableras med 
grundläggande fakta om skogen i Västerbotten. Vidare kommer projektet att ta fram 
delrapporter om hur temaområdena bidrar till skogsprogrammets vision och mål, 
möjligheter, utmaningar samt förslag på insatser och åtgärder. Arbetet med att ta fram 
strategin kommer att ske parallellt med utvecklingsinsatser inom identifierade 
temaområden.   
 
Framtagandet av det regionala skogsprogrammet är en regional insats inom ramen för 
regeringsuppdraget nationellt skogsprogram som Skogsstyrelsen fått. Projektet har 
förutom de nationella målen för skogsprogrammet även regionala mål: - Åstadkomma en 
bred och konstruktiv dialog i hela den västerbottniska skogssektorn om skogens roll för ett 
hållbart samhälle och en växande bioekonomi, - Samla kunskap om den västerbottniska 
skogens roll för utveckling och välfärd i Västerbottens län och tillgängliggöra denna 
kunskap för en bredare allmänhet och beslutsfattare. - Bidra till att utveckla Västerbotten 
som en region för skoglig innovation och utveckling. - Öka den lokala och regionala 
förädlingen av skogliga värden och råvaror. - Öka andelen kvinnor och utrikes födda i den 
västerbottniska skogssektorn. - Utgöra ett stöd för hur regionala myndigheter ska prioritera 
vid offentliga satsningar av regionala utvecklingsmedel, landsbygdsprogram, EU-fonder 
m.m. - Lyfta skogsprogrammet och skogens betydelse för Västerbotten internationellt inom 
till exempel Barentssamarbetet och EU.  
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Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Terese Bergbom 
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§ 140  
Projektbeslut: Attraktiva Lycksele 
Dnr: RUN 354-2019 
 
Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Lycksele kommun beviljas 890 000 kr, dock 
högst 50,00 % av godkända kostnader uppgående till 1 780 000 kr för projektet “Attraktiva 
Lycksele” för projektperioden 2019-07-01 - 2020-12-31. Beslutet gäller under förutsättning 
att all övrig medfinansiering beviljas samt att en plan redovisas för hur den modell som ska 
tas fram inom projektet ska spridas till kommunerna i Region 10.  Medel disponeras ur 
anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Projektet ska möta upp och hjälpa till med de kompetensbehov och den efterfrågan på 
arbetskraft som finns i Lycksele kommun. Det övergripande målet är att öka tillväxten i 
Lycksele kommun genom aktiviteter som ska möjliggöra att fler företag hittar rätt 
arbetskraft, att intresset för att studera ökar, att samverkan mellan företag och skola ökar 
samt att attraktiviteten för orten Lycksele ökar. Några av de aktiviteter som ska 
genomföras är:  

• Bättre kontinuerlig kommunikation med företagen om vilka arbetskraftsbehov som 
finns 

• Bättre marknadsföring av Lyckseles lokala näringsliv  

• Förbättra möjligheterna för samrekrytering 

• Anordna besök för elever på Universitetet från årskurs 6 

• Bli bättre ambassadörer i Lycksele kommun 
 

Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin 
Mats Svensson 
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§ 141 
Projektbeslut: Botniska korridoren och dess anslutande stråk- fungerande 
transporter i norra Sverige för fortsatt hållbar tillväxt 
Dnr: RUN 355-2019 
 
Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Norrtåg AB beviljas 770 000 kr, dock högst 9,11 
% av godkända kostnader uppgående till 8 450 000 kr för projektet Botniska korridoren och 
dess anslutande stråk - fungerande transporter i norra Sverige för fortsatt hållbar tillväxt 
för projektperioden 2019-06-01 - 2022-12-31 under förutsättning att all övrig 
medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Projektet ska främst samla planupprättarna i norra Sverige och ta fram en gemensam 
beskrivning av utvecklingen i norra Sverige, transportsystemet i norra Sverige, dess roll i 
Sveriges och Europas transportsystem och hur det bör utvecklas. Beskrivningen ska sedan 
kunna användas i revideringen av EUs övergripande nät för transporter (TEN-T) och norra 
Sveriges gemensamma förslag till nästa nationella plan för transportinfrastrukturen. 
 
Projektet bygger vidare på det genomförda projektet ”Botniska korridoren” 2015-2018 och 
ska fördjupa den beskrivning som där togs fram och förbereda inkluderingen i Eus 
stomnätskorridorer som föregående projekt uppnådde. Detta projekt arbetar med att 
beskriva behoven på systemnivå, lägst norra Sverige, till skillnad från de enskilda 
infrastruktursatsningarna såsom Norrbotniabanan, elektrifieringen av Tvärstråket och 
Inlandsbanan. 
 
Syftet med samarbetet är att stärka transportinfrastrukturen och förbättra förbindelserna 
mellan norra Sverige och övriga Europa och knyta samma norra Skandinavien. 
 
Övergripande mål: 
- Gemensam bild av nyttan och behoven av en väl utbyggd och fungerande järnväg i 

norra Sverige. 
- Att säkerställa att Botniska korridoren med godsstråket genom Bergslagen inklusive 

Malmbanan blir en del av EUs stomnätskorridorer. 
- Att ta fram ett gemensamt, väl förankrat, förslag från norra Sverige till ny TEN-T 

förordning från 2023. 
- Att regeringen i den nationella transportplanen 2022 – 2033 fastställer en 

utbyggnadsplan för järnvägen i norra Sverige och dess viktigaste anslutningspunkter. 
 
Projektet överensstämmer med delstrategi 6. En tillgänglig och utåtriktad region samt 
prioriterat område 6.1 Förbättrad systemfunktion och kapacitet i transportinfrastrukturen 
och prioriterat område 6.3 Stärkt samverkan kring internationellt transportsamarbete och 
strategisk planering i den Regionala Utvecklingsstrategin (RUS). 
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Projektet bedöms vara väl jämställdhetsintegrerat. Övriga horisontella kriterier och 
urvalskriterier uppfylls väl. 
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin 
Lennart Niemelä 
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§ 142  
Projektbeslut: International partnership evaluating psysical activity for 
healthy living (INSPIRE) 
Dnr: RUN 356-2019 
 
Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Region Västerbotten beviljas 952 755 kr, dock 
högst 8,00 % av godkända kostnader uppgående till 11 909 496 kr för projektet INSPIRE - 
International partnership evaluating physical activity for healthy living för projektperioden 
2019-11-01 - 2022-10-31 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel 
disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Målet med projektet är att främja regionens globala konkurrenskraft och tillväxt genom 
teknik och applikationer rörande mobil-hälsa och smarta gräns- och branschöverskridande 
samarbeten. Mätning av fysisk aktivitet har framträtt som ett aktivt område för forskning 
och teknikutveckling och det finns enligt projektsökanden ett ökat intresse bland forskare 
och tillverkare från en mängd olika områden. Trots denna ökning i efterfrågan på 
tillförlitliga och upprepbara data leder variationen i accelerometerbaserade algoritmer och 
brytpunkter till metodologiska utmaningar i tolkningen av resultaten av fysisk aktivitet. Det 
är enligt sökanden svårt att direkt jämföra olika accelerometermärken och liknande 
produkter, vilket innebär att det enligt projektsökanden finns ett stort behov av metoder 
med öppen källkod för att göra likadana tolkningar av rådata från accelerometrar oavsett 
märke. Det övergripande syftet med INSPIRE är att utveckla algoritmer och mjukvara som 
standardiserar accelerometerbaserade mått på fysisk aktivitet och tolkningar som kan 
användas som internationell standard.  
 
INSPIRE och dess nära samarbetspartners avser samla tekniker, forskare, kliniker, 
associerade experter och tjänsteleverantörer för att engagera små och medelstora företag, 
patienter, medborgare och lokalsamhällen för att bemöta denna utmaning.  
 
På kort sikt förväntas projektets planerade aktiviteter kunna använda den 
accelerometerteknologi som INSPIRE avser ta fram inom tre områden:  

• Distansuppföljning av patienter 

• Egenvårdsprogram  

• Service som riktar sig till människors välmående 
 
På lång sikt förväntas utifrån resultat av projektarbetet bland annat att INSPIRE-
plattformen har sänkt nuvarande trösklar för innovation genom att harmonisera 
accelerometerbaserad teknik vilket gynnar tjänstenäringar inom testverksamhet, 
servicesektorn samt digitala tjänstenäringar.  
 
Förutom finansiering från Region Västerbotten söker projektet även medfinansiering från 
Interreg Nord.  

ProSale Signing Referensnummer: 712496



PROTOKOLL  14(40) 

  Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2019-05-21 

 

   

 

 

 
Sökanden Region Västerbotten, Arbets- och beteendemedicinskt Centrum, med 
samverkansparter bedöms ha goda förutsättningar till ett lyckat genomförande utifrån den 
bredd som finns inom partnerskapet.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Irina Bergsten 
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§ 143 
Projektbeslut: Soliga lantbruk i norr 
Dnr: RUN 357-2019 
 
Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Lantbrukarnas Ekonomi AB beviljas 800 000 kr, 
dock högst 16,95 % av godkända kostnader uppgående till 4 720 000 kr för projektet Soliga 
lantbruk i Norr för projektperioden 2019-09-01 - 2021-12-31 under förutsättning att all 
övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Hos lantbruk och på landsbygden generellt finns i allmänhet stora ytor och byggnader med 
tak som har en god solinstrålning och därmed potential att generera stora mängder solel 
varje år. Solel bidrar till ökad självförsörjning av hållbar el och kan samtidigt innebära 
minskad sårbarhet. Lantbruk är ofta extra sårbara för elavbrott vilket ökar incitamentet för 
egen elproduktion. Lantbruken är intresserade men har saknat kunskapen och hjälpen att 
fullfölja och genomföra sina installationer av solel. 
 
För att ställa om till en förnybar energiförsörjning skall projektet Soliga lantbruk i Norr öka 
kompetens kring solenergi inom jordbruk i Norr- och Västerbotten. Material om regelverk, 
olika tillverkares prestationer, lagring av solel samt ekonomi kopplat till solenergi skall tas 
fram inom projektet. Lantbrukare erbjuds utbildning och rådgivning under projektets gång. 
Även stöd till lantbrukare som vill slå ihop sig och upphandla anläggningar erbjuds. 
 
Effekten förväntas bli - Ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart lantbruk i Norrbotten och 
Västerbotten med hög självförsörjningsgrad av energi. Projektet förväntas förbättra 
energiförsörjningen och samtidigt stärka konkurrenskraften och i förlängningen medverka 
till mer lönsamma lantbruksföretag och bättre förståelse för hållbara energilösningar i 
länet. 
 
Projektet söker stöd från Landsbygdsprogrammet. 
 
Beslutsunderlag 
PM 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Riikka Engman 
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§ 144 
Delårsredovisning januari-april 2019 
Dnr: RUN 360-2019 
 
Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner nämndsrapporten till delårsredovisningen 
januari-april 2019.  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottets lämnar ärendet utan förslag till beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Nämnden uppvisar per 30 april en negativ budgetavvikelse på -0,8 mkr. Avvikelsen beror 
huvudsakligen på högre politiska kostnader än budgeterat. I övrigt bedöms förvaltningen 
klara av att driva det regionala utvecklingsarbetet inom lagd budgetram. För att bromsa 
den negativa budgetavvikelsen görs just nu en översyn av sammanträdesplanen för 2019 
för att om möjligt dra ner på antalet politiska möten under 2019 och därmed reducera de 
politiska kostnaderna. För helåret 2019 är bedömningen att nämndens budgetavvikelse blir 
-2,7 mkr, vilket huvudsakligen beror på budgetöverdrag avseende de politiska kostnaderna. 
Bolagens utfall under årets första månader följer budget och årsprognoserna indikerar att 
bolagen kommer att hålla lagd budget för helåret 2019.  
 
De verksamhetsmässiga målen har en god måluppfyllnad. Bedömningen är att arbetet 
inom Regionala utvecklingsnämnden under första kvartalet 2019 haft en god 
måluppfyllelse avseende det verksamhetsmässiga inriktningsmålet ”Tydligt ledarskap byggt 
på samverkan för hållbar regional tillväxt” och tillhörande strategier. Arbetet med 
fullmäktiges uppdrag ” Implementera ny beredningsstruktur för samverkan mellan 
regionen och länets kommuner avseende regionala utvecklingsfrågor” bedöms utvecklas 
positivt. 

  

Beslutsunderlag 
Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per april 2019 
_________ 
Beslutsexpediering 
Regionstyrelsen 
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§ 145 
Process för anslag från kommunerna inför år 2020 
Dnr: RUN 361-2019 
 
Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden ställer sig bakom processen och utgångspunkterna för 
uppräkningen av anslag från kommunerna inför år 2020.  
 
Ärendebeskrivning 
Överenskommelsen om samverkan kring regional utveckling finansieras gemensamt av 
kommunerna och regionen. Kommunerna betalar en avgift motsvarande tidigare 
medlemsavgift. För 2019 är detta fastslaget sen tidigare 49,89 sek/invånare. 
Några verksamheter/tjänster (Exempelvis FoU välfärd, Samverkan inom samhällsbyggnad 
mfl) finansieras i separata avtal. Regionen går in med regionala utvecklingsnämndens 
resurser. Tidigare år har det hållits budgetdialog med kommunerna kring ett förslag från 
regionförbundet. Nu behövs det en process för att skapa samsyn kring uppräkning med 
kommunerna. 
 
Nästa års process, gällande uppräkning av anslag från kommunerna 2021, kommer att 
inledas tidigare under år 2020.  
 
Beredningen för regional utveckling beslutade om ändring av rubrik på ärende från 
”Uppräkning av anslag från kommunerna inför år 2020. Förslag till process” till rubriken 
”Process för anslag från kommunerna inför år 2020”. Därav har även regionala 
utvecklingsnämnden ändrat rubriceringen.  
 
Beslutsunderlag 
Presentation  
_________ 
Beslutsexpediering 
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§ 146 
Överenskommelse om samverkan för regional utveckling i Västerbotten 
Dnr: RUN 332-2019 
 
Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar överenskommelse om samverkan för regional 
utveckling i Västerbotten.  
 
Ärendebeskrivning 
Under 2018 togs en överenskommelse fram om samverkan för regional utveckling mellan 
länets kommuner och Region Västerbotten. Överenskommelsen etablerar forum för 
samverkan på politisk nivå och på tjänstemannanivå, anger former för samverkan samt 
samverkansområden. Överenskommelsens betydelse för den enskilda kommunen klargörs 
genom samverkansavtal mellan Region Västerbotten och kommunen. Ett exempel 
(Lycksele kommun) på detta avtal bifogas. 
 
Dåvarande regionförbundet godkände överenskommelsen och den har sedan varit i 
kommunerna för beslut. Samtliga kommuner har nu godkänt överenskommelsen och den 
kan därför nu fastställas i regionala utvecklingsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Överenskommelse om samverkan för regional utveckling i Västerbottens län 
Lycksele kommun: samverkansavtal för regional utveckling 
_________ 
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§ 147 
Remiss SOU 2019:4 framtidsval karriärvägledning för individ och samhälle. 
Förslag till remissvar  
Dnr: RUN 192-2019 
 
Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar remissvaret till remissen SOU 2019:4 framtidsval 
karriärvägledning för individ och samhälle.  
 
Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten har utsetts som en av remissinstanserna för SOU 2019:4 Framtidsval – 
karriärvägledning för individ och samhälle. Västerbottens Läns Landsting har avstått från 
att yttra sig och överlåtit möjligheten att yttra sig till Region Västerbotten.   
 
Region Västerbottens svar har förankrats internt inom enheten för Näringsliv och 
Samhällsbyggnad.  
 
En viktig utgångspunkt för utredningens arbete har varit att utreda och föreslå åtgärder för 
att ge alla elever inom skolväsendet möjlighet att göra väl övervägda utbildnings- och 
yrkesval fattade utifrån goda kunskaper. 
 
Behovet av att utveckla skolans studie- och yrkesvägledning har lyfts fram i många 
sammanhang i mer är 20 år. Styrdokumentens innehåll har inte slagit igenom i alla delar 
och i alla verksamheter. Bristande funktion i verksamheten är ett individuellt 
likvärdighetsproblem och ett samhälleligt kompetensförsörjningsproblem ger höga 
kostnader. 
 
Styrningen och ledningen av vägledningen uppfattas som alltför otydlig i styrdokumenten 
och det bedöms finnas brister i det systematiska kvalitetsarbetet. 
 
Remissvaret ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 31 maj.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till remissvar 
Remissmissiv 
Remissen framtidsval karriärvägledning för individ och samhälle 
_________ 
Beslutsexpediering 
u.remissvar@regeringskansliet.se 
anna.lindblom@regeringskansliet.se 
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§ 148 
Remiss 2019:6 en långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av 
högskolan. Förslag till remissvar  
Dnr: RUN 363-2019 
 
Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar remissvaret till remissen 2019:6 en långsiktig, 
samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan.  
 
Ärendebeskrivning 
Regeringen beslutade i april 2017 att tillsätta en särskild utredare för att göra en översyn av 
universitetens och högskolornas styrning, inklusive resurstilldelningen. Pam Fredman, f.d. 
rektor Göteborgs universitet, förordades i maj 2017 som särskild utredare, och utredningen 
tog namnet Styr- och resursutredningen (STRUT). Utredningen har haft en parlamentariskt 
tillsatt styrgrupp. Genom tilläggsdirektiv i november 2018 fick utredningen extra tid till 
redovisning senast 1 februari 2019, då den också överlämnades som betänkandet; En 
långsiktig och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6).   
 
Betänkandet har skickats ut på remiss och remissvaret ska ha kommit in till 
Utbildningsdepartementet senast den 24 juni.  
 
Remissvaret har förankrats med de tjänstepersoner inom Region Västerbotten, 
Regional utveckling som arbetar med utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor. 
Svaret har huvudsakligen beaktat det regionala kompetensförsörjningsperspektivet 
samt möjligheterna till breddad rekrytering till högre utbildning.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till remissvar 
Remissmissiv 
Remissen en långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan 
_________ 
Beslutsexpediering 
u.remissvar@regeringskansliet.se 
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§ 149 
Remiss SOU 2019:13 av Agenda 2030-delegationens slutbetänkande. Förslag 
till behandling  
Dnr: RUN 350-2019 
 
Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar remissvaret till remiss SOU 2019:13 av Agenda 2030-
delegationens slutbetänkande.  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att besvara remissen. Remissvar tas 
fram till regionala utvecklingsnämndens sammanträde.  
 
Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten är inte formell remissinstans till denna remiss men vi bör överväga att 
svara på remissen ändå eftersom det i betänkandet finns en otydlighet i regionernas 
uppdrag kring Agenda 2030.  
 
Om ordinarie processer ska nyttjas, som utredningen skriver, så borde arbetet verkligen 
knytas till den regionalt utvecklingsansvarige. Önskvärt att tydliggöra vilket ansvar som ska 
ligga på den statliga nivån (inkl länsstyrelserna) och vilket ansvar som ska ligga på den 
regional nivån och hur dessa ska samverka. Önskvärt att trycka på att kopplingen till den 
regional utvecklingspolitiken (inte enbart tillväxtpolitiken). 
 
Remissvar ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 24 juni.  

 
Beslutsunderlag 
Förslag till remissvar 
Remissmissiv 
Sammanfattning av remissen agenda 2030 
Remissen agenda 2030 
_________ 
Beslutsexpediering 
m.remissvar@regeringskansliet.se 
gunilla.blomquist@regeringskansliet.se 
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§ 150 
Remiss SOU 2019:8 slutbetänkandet kameraövervakning i kollektivtrafiken- 
ett enklare förfarande. Förslag till remissvar 
Dnr: KTM23-2019 

 
Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar remissvaret på remiss SOU 2019:8 
slutbetänkandet kameraövervakning i kollektivtrafiken- ett enklare förfarande. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten har beretts tillfälle att yttra sig över (SOU 2019:8) 
Kamerabevakning i kollektivtrafiken-ett enklare förfarande. Remissvaret ska ha 
kommit in till Justitiedepartementet senast den 7 juni 2019. 
 
Slutbetänkandet tar upp frågan om det bör införas ett utökat undantag från 
tillståndsplikten för kamerabevakning av allmänna transportmedel och stationer. 
Behovet av ett utökat undantag från tillståndsplikten tar primärt sikte på bevakning i 
kollektivtrafiken. 
 
Andreas Löwenhöök (M) yrkar bifall för förslaget.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till remissvar 
Remissmissiv 
Remissen kameraövervakning 
_________ 
Beslutsexpediering 
ju.remissvar@regeringskansliet.se 
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§ 151 
Delskatteväxling avseende gemensamma kostnader för 
kollektivtrafiken 
Dnr: KTM 15-2019 
 
Regionala utvecklingsnämndens förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta, 
under förutsättning av kommunernas i Västerbotten likalydande beslut, enligt följande: 

• Region Västerbotten blir länets kollektivtrafikmyndighet från och med den 1 
januari 2020 

• Skatteväxling från kommunerna till Region Västerbotten genomförs genom att 
kommunerna sänker skatten med 5 öre och Region Västerbotten höjer skatten med 
5 öre från och med den 1 januari 2020 

• Region Västerbotten och länets kommuner hemställer tillsammans hos regeringen 
att de länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § i förordningen (2004:881) om 
kommunalekonomisk utjämning sänks med 5 öre förkommunerna och höjs med 5 
öre för Region Västerbotten från och med den1 januari 2020 

• Region Västerbotten ansöker om ny länsvis skattesats för länet från och med 1 
januari 2020, som en följd av skatteväxlingen 

• Mellankommunalt 3-årigt omställningsbidrag till följd av skatteväxling godkänns 
enligt redovisad rapport ”Kollektivtrafikens organisering och finansiering i 
Västerbotten – Rapport 2, 2019-02-08” 
 

Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten har i uppdrag att utifrån överenskommelsen vid regionledningsmötet 
i Skellefteå 2019-02-13 ta fram beslutsunderlag inför beslut om delskatteväxling av 
kollektivtrafiken i Västerbotten. Region Västerbotten har sänt underlag för beslut till 
kommunerna i Västerbotten. Beslutet ska vara likalydande i alla länets kommuner och 
Region Västerbotten. 
 
Bakgrund 
Region Västerbotten bildades den 1 januari 2019 och övertog då det regionala 
utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 
2010:639). Regionförbundet Västerbottens län avvecklades och deras uppdrag 
inkorporerades i regionkommunen. En särskild fråga att hantera har varit 
organisationen av den regionala kollektivtrafiken. 
 
I lag (2010:1065) om kollektivtrafik anges att landstinget och kommunerna ansvarar 
gemensamt för den regionala kollektivtrafiken såvida inte landstinget och 
kommunerna kommer överens om att antingen landstinget eller kommunerna ska ha 
ansvaret. I Västerbottens län beslutade landstinget och kommunerna att 
Regionförbundet Västerbottens län skulle vara regional kollektivtrafikmyndighet från 
2012-01-01. 
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Eftersom regionförbundet Västerbottens län skulle upphöra 2019, utan att långsiktig 
lösning för organisering och finansiering av kollektivtrafiken nåtts, fattade landstinget och 
kommunerna beslut om en övergångslösning för ansvarsfrågan från och med den 
1 januari 2019. Kollektivtrafikmyndighetens verksamhet lyftes in under 
regionkommunens ansvar under en övergångsperiod, med samma förutsättningar 
som gällt sedan tidigare att gälla under övergångsperioden avseende finansieringen. 
Fördelningen av kostnaderna sker liksom tidigare enligt Västerbottensmodellen. 
Formerna för hur den regionala kollektivtrafikmyndigheten långsiktigt ska organiseras 
har varit föremål för fortsatt utredning. Ett förslag till långsiktig lösning på 
organisationsfrågan av regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län har 
resulterat i en överenskommelse för hur kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten ska 
organiseras och finansieras. 
 
Beslutsunderlag 
Upprättat missiv i ärendet 
_________ 
Beslutsexpediering 
Regionstyrelsen 
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§ 152 
Modernisering och aktualisering av ekonomiska modeller i samband 
med förändrad organisation och finansiering av regionala 
kollektivtrafikmyndigheten och 
Länstrafiken i Västerbotten AB 
Dnr: KTM15-2019 
 
Regionala utvecklingsnämndens förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta 
godkänna att Region Västerbotten tillsammans med kommunerna utvärderar 
Västerbottensmodellen samt godkänna att Region Västerbotten anhåller hos behörig 
myndighet om att länets kommunfördelning i modellen för kollektivtrafik i 
kostnadsutjämningen ska uppdateras. 
 
Ärendebeskrivning 
Bildandet av en regionkommun i länet från och med 2019 har aktualiserat ett behov av 
att se över formerna för hur den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) ska 
organiseras och finansieras. Region Västerbotten har ett uppdrag att tillsammans med 
kommunerna ta fram ett förslag till långsiktig lösning. 
 
När nu regionen gör ett omtag med bland annat en ny finansieringsmodell för RKM och 
för gemensamma kostnader i Länstrafiken AB har det framkommit önskemål om att 
även aktualisera övriga finansiella modeller som berör kollektivtrafiken i länet. Detta 
handlar om den så kallade Västerbottensmodellen och kostnadsutjämningen för 
kollektivtrafik. 
 
Västerbottensmodellen är den modell som fördelar intäkter och kostnader för 
kollektivtrafik i länet (modellen beskrivs i rapporten om kollektivtrafikens organisering 
och finansiering). Modellen gäller sedan 2005 och har införts succesivt. I samband med 
att finansieringen av RKM och Länstrafiken AB förändras är det lämpligt att utvärdera 
och vid behov förändra denna modell. Syftet med en utvärdering är att skapa en aktuell, 
transparent och rättvis modell. Region Västerbotten bör tillsammans med kommunerna 
utvärdera modellen och till regionfullmäktige redovisa resultatet samt eventuella förslag 
till förändringar. 
 
Bakgrund 
Modellen för kollektivtrafik i kostnadsutjämningen baseras på de kostnader för 
kollektivtrafik som kommunerna hade 2009. Kostnaderna har förändrats under de 
senaste 10 åren, vilket medför att modellen sannolikt inte utjämnar på ett korrekt sätt 
mellan kommunerna i länet. På samma sätt som för Västerbottensmodellen är det 
lämpligt att i samband med övriga förändringar aktualisera kostnadsutjämningen med så 
rättvisande underlag som möjligt. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten bör därför 
anhålla hos behörig myndighet om att länets kommunfördelning i modellen för 
kollektivtrafik i kostnadsutjämningen ska uppdateras. Syftet med en uppdatering är att 
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givet kostnadsutjämningens utformning skapa en så aktuell modell som möjligt. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse upprättad i samband med regionledningsmötet den 13 februari 2019. 
_________ 
Beslutsexpediering 
Regionstyrelsen 
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§ 153 
Trafikbokslut 2018 
Dnr: KTM 32-2019 
 
Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden anta upprättat trafikbokslut avseende den upphandlade 
regionala kollektivtrafiken 2018. 
 
Ärendebeskrivning 
Bokslutet redovisar översiktligt påstigande per kommun respektive påstigande per linjetyp 
samt kostnadstäckning per linjetyp. Därefter följer en redovisning per linje. Alla uppgifter 
är hämtade från Länstrafiken i Västerbotten AB, Norrtåg AB, Umeå kommun och Skellefteå 
kommun/Skellefteå buss. 
 
För de stomlinjer som även trafikerar andra län på samma tur (exempelvis linje 45 och linje 
100) är endast påstigande i Västerbottens län medräknade medan produktionstimmar och 
produktionskilometer är beräknat för hela sträckan. Även redovisade intäkter omfattar 
hela sträckan på dessa linjer genom flera län. 
 
Detta trafikbokslut för den upphandlade regionala kollektivtrafiken i Västerbotten år 2018 
har upprättats i enlighet med EU:s kollektivtrafikförordning, som i sin tur är grunden för 
den svenska lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065). 
 
EU:s kollektivtrafikförordning 1370/2007 anger att varje behörig myndighet ska en gång om 
året offentliggöra en samlad rapport om den allmänna trafikplikten inom sitt 
behörighetsområde, om de utvalda kollektivtrafikföretagen samt om ersättningar och 
ensamrätt som dessa kollektivtrafikföretag beviljats som kompensation. 
 
Beslutsunderlag 
Upprättat Trafikbokslut 2018 
_________ 
Beslutsexpediering 
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  Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2019-05-21 

 

   

 

 

§ 154 
Sammanträdesplan 2019. Förslag till förändringar  
Dnr: RUN 367-2019 
 
Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden att ställa in följande sammanträden: 
Regionala utvecklingsnämnden den 18 september 
 
Till följd av detta beslut ställs även följande sammanträden in: 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott den 10 september 
Beredningen för regional utveckling den 18 september 
 
Ärendebeskrivning 
När sammanträdesplanen för 2019 upprättades var det inplanerat frikostigt med 
sammanträdestilfällen för att anpassa oss både till Tillväxtverkets deadline när det gäller 
projektbeslut samt de deadlines som den nya organisationens ekonomifunktion hade 
inplanerat. Vi jobbade efter teorin att det alltid är lättare att ta bort inplanerade 
sammanträden i jämförelse med att planera in nya.  
 
Nu har den nya organisationen arbetet under några månader och vi ser möjligheten att ta 
bort några sammanträden under hösten utan att det påverkar några av våra deadlines. 
Detta är ett led i att minska kostnaderna under 2019.  
 
Regionala utvecklingsförvaltningen föreslår att vi ställer in följande sammanträden: 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott den 10 september 
Regionala utvecklingsnämnden den 18 september 
Beredningen för regional utveckling den 18 september 
 
Om detta beslut fattas bör även kommunchefsträffen den 11 september ställas in.  
 
Beslutsunderlag 
Sammanträdesplan 2019 
_________ 
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  Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2019-05-21 

 

   

 

 

§ 155 
Dataskyddsombud för regionala utvecklingsnämnden 
Dnr: RUN 396-2019 
 
Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden utser Johnny Lundström, IT-koordinator, som 
dataskyddsombud.  
 
Ärendebeskrivning 
Nämnden har att utse dataskyddsombud.  

 
Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att 
organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att 

• samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter 
• kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument 
• informera och ge råd inom organisationen. 

Dataskyddsombudet ska också 

• ge råd om konsekvensbedömningar 
• vara kontaktperson för Datainspektionen 
• vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen 
• samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner. 

Dataskyddsförordningen om dataskyddsombud anger i artikel 37 Utnämning av 
dataskyddsombudet följande: 
Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska under alla omständigheter 
utnämna ett dataskyddsombud om behandlingen genomförs av en myndighet eller ett 
offentligt organ, förutom när detta sker som en del av domstolarnas dömande verksamhet, 
Datainspektionens kommentar detta enligt följande: Myndigheter och offentliga organ 
måste alltså ha ett dataskyddsombud oavsett vilka uppgifter de behandlar. Det gäller inte 
för andra organisationer.  
 
Johnny Lundström, IT-koordinator har haft rollen som dataskyddsombud under 
regionförbundets tid och föreslås därför fortsätta i denna roll i den nya organisationen.  
 
Läs mer 
https://www.datainspektionen.se/lagar--
regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsombud/ 
_________ 
Beslutsexpediering 
https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/blankett-dataskyddsombud.pdf 
Johnny Lundström  
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§ 156 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till regionala utvecklingsdirektören 
Dnr: RUN 160-2019 
 
Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer fördelning av arbetsmiljöuppgifter till regionala 
utvecklingsdirektören (förvaltningschef regionala utvecklingsförvaltningen). 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av den nya förvaltningsorganisationen har Regionstyrelsen den 18 mars 
2019 beslutat om revidering av fördelningen av arbetsmiljöuppgifter. Av styrdokumentet 
framgår den övergripande strukturen för fördelning av arbetsmiljöuppgifter, regionens 
arbetsmiljöpolicy och lokalt avtal om samverkan, som tillsammans med lagstiftning utgör 
grunden för arbetsmiljöarbetet inom Region Västerbotten. Fullmäktige, styrelsen och 
nämnd är ytterst ansvariga för arbetsmiljöarbetet.  
 
Regionstyrelsen har till uppdrag att leda och samordna förvaltningen i regionen och har 
därmed till uppgift att utarbeta regionövergripande styrdokument för arbetsmiljöarbetet. 
Av styrdokument som regionstyrelsen fastställt framgår att fördelningen av 
arbetsmiljöuppgifter, genom delegation från nämnd, syftar till att fördela arbetsuppgifter 
inom arbetsmiljöområdet till den nivå där arbetet kan integreras i ledning och planering av 
verksamheten, och att risker i arbetet därigenom förebyggs och en tillfredsställande 
arbetsmiljö uppnås. Merparten av arbetsmiljöarbetet sköts i praktiken av tjänstepersoner 
utifrån delegation från nämnd. Varje nämnd ska delegera arbetsmiljöuppgifter till sina 
respektive förvaltningschefer.  
 
Ett förslag till fördelning av arbetsmiljöuppgifter till regionala utvecklingsdirektören 
(förvaltningschef regionala utvecklingsförvaltningen) har upprättats, vilken ska fastställas 
av nämnden. Av förslaget framgår bland annat att de som tilldelas uppgifter ska ha 
tillräckliga resurser, kunskaper och befogenheter som kräva för att fullgöra uppgifterna. 
 
Beslutsunderlag 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till regionala utvecklingsdirektören 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Region Västerbotten 
Arbetsmiljöpolicy 
Regionstyrelsens protokoll § 85-2019 
_________ 
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  Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2019-05-21 

 

   

 

 

§ 157 
Anmälan av utskottets protokoll 
Dnr: RUN 164-2019 
 
Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden lägger utskottens protokoll till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden informeras om utskottens protokoll och därmed även de 
ärenden som behandlats av dessa. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2019-05-09 
Arbetsutskottets protokoll 2019-04-04 
Kollektivtrafikutskottets protokoll 2019-05-09 
Kulturutskottets protokoll 2019-05-08 
____ 
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  Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2019-05-21 

 

   

 

 

§ 158 
Meddelanden 
Dnr: RUN 4-2019 
 
Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden att tacka för informationen och lägga 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 mailar ut 
handlingen.    
 
Viktig information från Sveriges Kommuner och Landsting som exempelvis 
rekommendationer, tolkningar av lagar och information om avtal finns att läsa och söka på 
hemsidan: https://skl.se/cirkular  
 
Aktuella meddelanden 

Ämne Beskrivning 

Revisionsplan 2019 
 
Cirkulär om 
distansdeltagande 

Revisiorernas planering för 2019 
 
Information från regionstyrelseförvaltningen 
 
 

 
Beslutsunderlag 
Postlista 2019-03-28—2019-05-08 
Revisionsplan 2019 
Cirkulär om distansdeltagande 
_________ 
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  Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2019-05-21 

 

   

 

 

§ 159 
Delegeringsbeslut  
Dnr: RUN 9-2019 
 
Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänna redovisningen av de delegeringsbeslut som 
förtecknats i bifogad lista. 
 
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.   

 
Beslutsunderlag 
Anmälan av delegeringsbeslut 
_________ 
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  Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2019-05-21 

 

   

 

 

§ 160 
Valärenden 
Dnr: RUN 3-2019 
 
Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden att förrätta följande val: 
 
Styrgrupp för samarbetet Botniska korridoren och projektet Botniska korridoren och dess 
anslutande stråk  
(1) Ledamot: Erik Bergkvist (S) 
(1) Ersättare: Åsa Ågren Wikström (M) 
I egenskap av regionala utvecklingsnämndens presidium.  

 
Ärendebeskrivning 
De fem nordligaste regionerna och Region Örebro län har fattat beslut om ett fortsatt 
samarbete inom ramen för Botniska korridoren med 2022 som nästa målår. Arbetet ska 
bedrivas i projektform med start den 1 april 2019. Styrgruppen ska bestå av två (2) 
folkvalda representanter från varje projektägare (region), en (1) ledamot och en (1) 
ersättare. Ersättaren har alltid närvarorätt, i syfte att öka transparensen och spridningen av 
arbetets resultat men endast rösträtt i ordinarie ledamots frånvaro. 
Norrbotniabanegruppen (Norrbotniabanan) och Ostkustbanan 2015 AB (Nya 
Ostkustbanan) erbjuds en adjungerad plats var i styrgruppen (utan rösträtt) som kan 
bemannas av respektive bolags ordförande eller vice ordförande. Norrtåg AB är 
adjungerade i styrgruppen genom sin roll som värd för projektet. Styrgruppen ska hålla 
minst fyra möten per år varav minst två möten bör vara fysiska. Varje deltagande region 
ansvarar för att inkludera hela sin geografi i samarbetet och styrgruppen och därigenom att 
samarbetets resultat och information sprids vidare inom sin region. Ordförandeskapet i 
styrgruppen roterar årsvis mellan planupprättarna (projektägare) efter beslut från 
styrgruppen. 
 
Uppmaning att utse ledamöter till styrgrupp: Region Örebro län, Region Norrbotten, Region 
Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten, Region Gävleborg och Region Västernorrland 
uppmanas nu att utse en (1) ledamot och en (1) ersättare och anmäla dessa till 
projektledningen och Norrtåg AB. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Botniska korridoren 
_________ 
Beslutsexpediering 
joakim.berg@bothniancorridor.com 
Norrtåg AB 
Mårten Edberg  
Maud Ericsson  
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  Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2019-05-21 

 

   

 

 

§ 161 
Kurser och konferenser  
Dnr: RUN 6-2019 
 
Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tack 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.  
 

Kurs/konferens Beskrivning och mer information 

Energy Confusion 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utbildning om Agenda 
2030 

Skellefteå 3-5 juni. Arrangör North Sweden Cleantech.  
Energy ConFusion är en konferens för en hållbar framtid.  
En internationell händelse med diskussioner om elektrifiering, 
energilagring och smarta energilösningar. Energy ConFusion är 
en blandning av konferens, evenemang, utställningsområden 
och matchmakingmöjligheter som syftar till att bygga ett nytt 
affärs- och samarbetsekosystem i norra Sverige.  
Anmälan http://www.energyconfusion.com/ 
 

Umeå 25 november. Arrangör Region Västerbotten.  
Region Västerbotten är under 2019 med i Svenska FN-
förbundets och SKLs projekt Glokala Sverige som syftar till att 
sprida kunskap om Agenda 2030-målen. Som en del i detta 
kommer en intern utbildning för Region Västerbottens 
tjänstepersoner och politiker ordnas. 

 
Beslutsunderlag 
Inbjudan Energy Confusion 
Inbjudan Utbildning om Agenda 2030 
_________ 
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  Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2019-05-21 

 

   

 

 

§ 162 
Information om Skogsprogrammet  
Dnr: RUN 11-2019 
 
Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägga den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden erhåller information om Skogsprogrammet. Programmet 
tar sin grund i det nationella skogsprogrammet. Länsstyrelsen i Västerbotten driver 
processen för framtagandet av skogsprogrammet tillsammans med Skogsstyrelsen och 
Region Västerbotten. Regionala utvecklingsdirektören representerar Region Västerbotten i 
styrgruppen.  
 
Regionala utvecklingsnämnden uttrycker att det regionala skogsprogram som nu tas fram 
av Länsstyrelsen ska åtföljas av en regional skogsstrategi. Denna strategi tar regionalt 
utvecklingsansvarig fram och den har en stark koppling till den regionala 
utvecklingsstrategin.  
 
Läs mer: 
https://www.skogsprogramvasterbotten.se/ 
 
Beslutsunderlag 
Presentation 
_________ 
Beslutsexpediering  
Lena Friborg  
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Regionala utvecklingsnämnden  2019-05-21 

 

   

 

 

§ 163 
Information om Livsmedelsstrategin 
Dnr: RUN 11-2019 
 
Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägga den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden erhåller information om arbetet och processen kring 
framtagandet av Livsmedelsstrategin.  
 
Att producera mer mat i Västerbotten är syftet med programmet. Ambitionen är att LRF, 
Länsstyrelsen i Västerbotten och Region Västerbottens ska anta detta dokument.  
 
Läs mer: 
https://regionvasterbotten.se/naringsliv-och-samhallsbyggnad/naringsliv-och-
utbildning/mer-mat-fran-vasterbotten 
 
Beslutsunderlag 
Presentation 
_________ 

  

ProSale Signing Referensnummer: 712496

https://regionvasterbotten.se/naringsliv-och-samhallsbyggnad/naringsliv-och-utbildning/mer-mat-fran-vasterbotten
https://regionvasterbotten.se/naringsliv-och-samhallsbyggnad/naringsliv-och-utbildning/mer-mat-fran-vasterbotten


PROTOKOLL  38(40) 

  Sammanträdesdatum 
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§ 164 
Information från verksamheten 
Dnr: RUN 11-2019 

 
Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägga den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsdirektören Anna Pettersson ger aktuell information från 
verksamheten.  
_________ 
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  Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2019-05-21 

 

   

 

 

§ 165 
Information omställning för en hållbar ekonomi 
Dnr: RUN 414-2019 

 
Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägga den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden erhåller information om regiondirektörens förslag till plan 
för omställning för en hållbar ekonomi.   
 
Beslutsunderlag 
Presentation  
Regiondirektörens förslag till plan för omställning för en hållbar ekonomi  
_________ 
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  Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2019-05-21 

 

   

 

 

§ 166 
Information om RUS 2020+ 
Dnr: RUN 11-2019 

 
Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägga den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden erhåller information om RUS 2020+.  
 
Beslutsunderlag 
Dialogunderlag RUS 
_________ 
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