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Sammanträdesdatum Onsdagen den 10 oktober 
 
Sammanträdestid   kl. 14:00-18:00 
  Partigruppsmöten kl. 13:00-14:00 
   
Sammanträdesplats   Lindén, Region Västerbotten,  
   V Norrlandsgatan 13, Umeå  
   
Beslutande         Enligt närvarolista sidan 2 
       
Övriga närvarande  Enligt närvarolista sidan 3  

 
Paragrafer   167-218 
 
Underskrifter  Genom digital signering 
 

Sekreterare   Mona-Lisa Fjellström 
     
Ordförande §§ 167-169, 174-218 Rickard Carstedt (S) 
 
Ordförande §§ 170-173  Åsa Ågren Wikström (M) 
 
Justerare §§ 167-169, 174-218 Åsa Ågren Wikström (M) 
 
Justerare §§ 170-173  Ylva Hedqvist Hedlund (V)  
 
  
 
  
     

 

BEVIS OM ANSLAG 
Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla. 
 
Organ   Regionala utvecklingsnämnden 
 
Sammanträdesdatum  2019-10-02 
  
Anslagsdatum    Protokollet anslås senast två dagar efter justering  
 
Datum då anslaget tas ner Anslag tas ner tre veckor efter anslagsdatum 
 
Förvaringsplats för protokollet  Region Västerbotten, Regionala 

utvecklingsförvaltningens kansli, Umeå  
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Närvarolista 

Namn Parti N
ä
r
v
a
r
o 

Reservation 
 

Anteckningar/ 
Tjänstgörande 
ersättare § § 

181 202 

Ledamöter (13)      

Rickard Carstedt S 1   Ordf §§ 167-169, 174-218 

Åsa Ågren Wikström  M 1 X X Ordf §§ 170-173 
Justerare §§ 167-169, 
174-218 

Ylva Hedqvist Hedlund  V 1   Justerare §§ 170-173 

Marita Fransson  S 1    

Lars Lilja  S 1   Jäv §§ 185, 192 

Nina Björby S 1    

Jamal Mouneimne  S 1    

Ahmed Hersi V 1    

Anna-Karin Nilsson M 1 X X  

Carina Sundbom C 1 X X Jäv § 192 

Nicke Grahn L -   Lars Åhman (L) 

Roland Sjögren  KD - X X Hans-Inge Smetana (KD) 

Zacharias Tjäder  MP 1    

Ersättare (13)      

Karin Lundström  S 1    

Mahmoud Al-Turk S 1    

Maja Lundström S 1    

Olov Nilsson S -    

Charlotte Lundqvist  S -    

Kjell Öjeryd V 1    

Andreas Löwenhöök M 1   Jäv § 192 

Tobias Gillberg C 1    

Olle Edblom C 1    

Lars Åhman L 1   Tjänstgörande ersättare 

Hans-Inge Smetana KD 1   Tjänstgörande ersättare 

Mattias Larsson C -    

Christer Rönnlund  M -    

  

ProSale Signing Referensnummer: 771351



PROTOKOLL  3(77) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2019-10-02 

 

   

 

 

 

Övriga närvarande 

Anna Pettersson, regiondirektör, §§ 167-214 

Rachel Nygren, stabschef, §§ 167-218 

Mona-Lisa Fjellström, nämndsekreterare, §§ 167-218 

Frida Hald, nämndsekreterare, §§ 167-218 

Jonas Lundström, chef näringsliv och samhällsbyggnad, §§ 167-214- via telefon 

Heidi Thörnberg, myndighetschef kollektivtrafiken, §§ 175-194 

Katarina Molin, chef företag och projektfinansiering, §§ 172-210 

Lena Nordling, ekonomiansvarig, §§ 167-218 

Niklas Gandal, strateg samhällsbyggnad, §§ 172-218 

Camilla Thorn Wollnert, regionkulturchef, §§ 167-218 

Birgit Bernt, dansansvarig Norrlandsoperan AB, § 168 

Marie-Louise Rönnmark (S), Norrlandsoperan AB, § 168 

Ingela Edholm Forsberg, VD Skogsmuseet i Lycksele AB, § 169 

Kerstin Olla Grahn (C), ordförande Skogsmuseet i Lycksele AB, § 169 

Ulrica Grubbström, VD Västerbottens museum AB, § 170 

Anders Lidström (S), ordförande Västerbottens museum AB, § 170 

Harriet Hedlund (S), vice ordförande Västerbottens museum AB, § 170 

Fabian Arnheim, VD Skellefteå museum AB, § 171 

Marie Berglycka (V), ordförande Skellefteå museum AB, § 171 

Madeleine Holmgren, ekonomichef, Skellefteå museum AB, § 171 

Eva Eriksson, vice ordförande Skellefteå museum AB, § 171 

Fransesca Quartey, VD Västerbottensteatern AB, § 174 

Martin Hedqvist (S), ordförande Västerbottensteatern AB, § 174 

Henrik Sandberg, regionjurist, § 175 

Carina Eriksson, strateg externa relationer och strategisk platsutveckling, § 215  

 

  

ProSale Signing Referensnummer: 771351



PROTOKOLL  4(77) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2019-10-02 

 

   

 

 

Ärendelista     Sida 
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§ 192. Borgen för Länstrafiken i Västerbotten AB ............................................................ 42 
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§ 167  
Fastställande av ärendelistan 

 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer upprättad ärendelista med reservation för att 
ordningen för informationspunkterna kan ändras under sammanträdets gång. 
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott har att fastställa ärendelistan. 
 
Informationspunkterna tas i den ordning som tjänstepersonerna och de inbjudna infinner 
sig i lokalen för sammanträdet.  
_________ 
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§ 168 
Bolagsdialog med Norrlandsoperan AB 
Dnr: RUN 583-2019 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen, genomförd dialog och lägger den 
till handlingarna.   
 
Ärendebeskrivning 
Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad 
uppsiktplikt. I och med den nya organisationen för Region Västerbotten kommer den 
regionala utvecklingsnämnden att hålla i bolagsdialogerna 2019, för de bolag som tidigare 
har ägts av Regionförbundet i Västerbottens län. 
 
Regionala utvecklingsnämndens reglemente säger följande vad gäller nämndens 
ansvarsområde vad gäller bolagen: 
”Nämnden ska säkerställa en systematisk och dokumenterad dialog, inom ramen för 
gällande bolagsordningar och ägardirektiv, med de bolag som verkar inom nämndens 
ansvarsområde. Nämnden ska vidare bistå regionstyrelsen i säkerställandet av 
ärendeberedningens och beslutsunderlagens kvalitet vad gäller bildandet av nya 
regionkommunala bolag, samt inom ramen för nämndens ansvarsområde bistå styrelsen i 
ärendeberedningen inför fullgörande av styrelsens uppsiktsplikt av bolag och stiftelser.” 
 
Uppdraget med uppsiktsplikt innefattar bland annat att följa upp om bolagen bedriver sin 
verksamhet i enlighet med uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt 
att ha en fortlöpande uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen 
följs upp för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt 
att det finns system och rutiner och att de fungerar på avsett vis. 
 
Som en del i nämndens ansvarsområde kallas huvudparten av Region Västerbottens hel- 
och delägda bolag till den regionala utvecklingsnämndens sammanträden under hösten 
2019 för dialog. Bolagsdialogerna genomförs vid detta sammanträde samt vid regionala 
utvecklingsnämndens sammanträde den 5 december.  
 
Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar uppfyllelse av uppdrag och mål, visioner 
och utmaningar, väsentliga risker och frågor av större vikt. 
 
Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen.  Följande skriftliga 
dokumentation begäras in: 
- Årsredovisning 
- Verksamhetsplan inklusive finansiella mål 
- Internkontrollplan för innevarande år 
- Internkontrollplan för kommande år  
- Rapport internkontrolluppföljning föregående år 
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- Intyg/protokoll som visar på att bolagets styrelse prövat och intygar att den 
verksamhet som bedrivits inom bolaget, har bedrivits i enlighet med fastställt 
kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna 

- Om förändring skett i bolagsuppgifter- utdrag från Bolagsverket 
 
Beslutsunderlag  
Kallelse till budgetdialog 2019 
Presentation 
Samlingsdokument Norrlandsoperan AB 
_________ 
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§ 169 
Bolagsdialog med Skogsmuseet i Lycksele AB 
Dnr: RUN 584-2019 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen, genomförd dialog och lägger den 
till handlingarna.   
 
Ärendebeskrivning 
Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad 
uppsiktplikt. I och med den nya organisationen för Region Västerbotten kommer den 
regionala utvecklingsnämnden att hålla i bolagsdialogerna 2019, för de bolag som tidigare 
har ägts av Regionförbundet i Västerbottens län. 
 
Regionala utvecklingsnämndens reglemente säger följande vad gäller nämndens 
ansvarsområde vad gäller bolagen: 
”Nämnden ska säkerställa en systematisk och dokumenterad dialog, inom ramen för 
gällande bolagsordningar och ägardirektiv, med de bolag som verkar inom nämndens 
ansvarsområde. Nämnden ska vidare bistå regionstyrelsen i säkerställandet av 
ärendeberedningens och beslutsunderlagens kvalitet vad gäller bildandet av nya 
regionkommunala bolag, samt inom ramen för nämndens ansvarsområde bistå styrelsen i 
ärendeberedningen inför fullgörande av styrelsens uppsiktsplikt av bolag och stiftelser.” 
 
Uppdraget med uppsiktsplikt innefattar bland annat att följa upp om bolagen bedriver sin 
verksamhet i enlighet med uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt 
att ha en fortlöpande uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen 
följs upp för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt 
att det finns system och rutiner och att de fungerar på avsett vis. 
 
Som en del i nämndens ansvarsområde kallas huvudparten av Region Västerbottens hel- 
och delägda bolag till den regionala utvecklingsnämndens sammanträden under hösten 
2019 för dialog. Bolagsdialogerna genomförs vid detta sammanträde samt vid regionala 
utvecklingsnämndens sammanträde den 5 december.  
 
Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar uppfyllelse av uppdrag och mål, visioner 
och utmaningar, väsentliga risker och frågor av större vikt. 
 
Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen.  Följande skriftliga 
dokumentation begäras in: 
- Årsredovisning 
- Verksamhetsplan inklusive finansiella mål 
- Internkontrollplan för innevarande år 
- Internkontrollplan för kommande år  
- Rapport internkontrolluppföljning föregående år 
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- Intyg/protokoll som visar på att bolagets styrelse prövat och intygar att den 
verksamhet som bedrivits inom bolaget, har bedrivits i enlighet med fastställt 
kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna 

- Om förändring skett i bolagsuppgifter- utdrag från Bolagsverket 
 
Beslutsunderlag  
Presentation 
Samlingsdokument Skogsmuseet i Lycksele AB 
_________ 
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§ 170  
Bolagsdialog med Västerbottens museum AB 
Dnr: RUN 585-2019 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen, genomförd dialog och lägger den 
till handlingarna.   
 
Ärendebeskrivning 
Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad 
uppsiktplikt. I och med den nya organisationen för Region Västerbotten kommer den 
regionala utvecklingsnämnden att hålla i bolagsdialogerna 2019, för de bolag som tidigare 
har ägts av Regionförbundet i Västerbottens län. 
 
Regionala utvecklingsnämndens reglemente säger följande vad gäller nämndens 
ansvarsområde vad gäller bolagen: 
”Nämnden ska säkerställa en systematisk och dokumenterad dialog, inom ramen för 
gällande bolagsordningar och ägardirektiv, med de bolag som verkar inom nämndens 
ansvarsområde. Nämnden ska vidare bistå regionstyrelsen i säkerställandet av 
ärendeberedningens och beslutsunderlagens kvalitet vad gäller bildandet av nya 
regionkommunala bolag, samt inom ramen för nämndens ansvarsområde bistå styrelsen i 
ärendeberedningen inför fullgörande av styrelsens uppsiktsplikt av bolag och stiftelser.” 
 
Uppdraget med uppsiktsplikt innefattar bland annat att följa upp om bolagen bedriver sin 
verksamhet i enlighet med uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt 
att ha en fortlöpande uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen 
följs upp för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt 
att det finns system och rutiner och att de fungerar på avsett vis. 
 
Som en del i nämndens ansvarsområde kallas huvudparten av Region Västerbottens hel- 
och delägda bolag till den regionala utvecklingsnämndens sammanträden under hösten 
2019 för dialog. Bolagsdialogerna genomförs vid detta sammanträde samt vid regionala 
utvecklingsnämndens sammanträde den 5 december.  
 
Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar uppfyllelse av uppdrag och mål, visioner 
och utmaningar, väsentliga risker och frågor av större vikt. 
 
Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen.  Följande skriftliga 
dokumentation begäras in: 
- Årsredovisning 
- Verksamhetsplan inklusive finansiella mål 
- Internkontrollplan för innevarande år 
- Internkontrollplan för kommande år  
- Rapport internkontrolluppföljning föregående år 
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- Intyg/protokoll som visar på att bolagets styrelse prövat och intygar att den 
verksamhet som bedrivits inom bolaget, har bedrivits i enlighet med fastställt 
kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna 

- Om förändring skett i bolagsuppgifter- utdrag från Bolagsverket 
 
Beslutsunderlag  
Presentation 
Samlingsdokument Skogsmuseet i Lycksele AB 
_________ 
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§ 171  
Bolagsdialog med Skellefteå Museum AB 
Dnr: RUN 586-2019 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen, genomförd dialog och lägger den 
till handlingarna.   
 
Ärendebeskrivning 
Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad 
uppsiktplikt. I och med den nya organisationen för Region Västerbotten kommer den 
regionala utvecklingsnämnden att hålla i bolagsdialogerna 2019, för de bolag som tidigare 
har ägts av Regionförbundet i Västerbottens län. 
 
Regionala utvecklingsnämndens reglemente säger följande vad gäller nämndens 
ansvarsområde vad gäller bolagen: 
”Nämnden ska säkerställa en systematisk och dokumenterad dialog, inom ramen för 
gällande bolagsordningar och ägardirektiv, med de bolag som verkar inom nämndens 
ansvarsområde. Nämnden ska vidare bistå regionstyrelsen i säkerställandet av 
ärendeberedningens och beslutsunderlagens kvalitet vad gäller bildandet av nya 
regionkommunala bolag, samt inom ramen för nämndens ansvarsområde bistå styrelsen i 
ärendeberedningen inför fullgörande av styrelsens uppsiktsplikt av bolag och stiftelser.” 
 
Uppdraget med uppsiktsplikt innefattar bland annat att följa upp om bolagen bedriver sin 
verksamhet i enlighet med uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt 
att ha en fortlöpande uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen 
följs upp för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt 
att det finns system och rutiner och att de fungerar på avsett vis. 
 
Som en del i nämndens ansvarsområde kallas huvudparten av Region Västerbottens hel- 
och delägda bolag till den regionala utvecklingsnämndens sammanträden under hösten 
2019 för dialog. Bolagsdialogerna genomförs vid detta sammanträde samt vid regionala 
utvecklingsnämndens sammanträde den 5 december.  
 
Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar uppfyllelse av uppdrag och mål, visioner 
och utmaningar, väsentliga risker och frågor av större vikt. 
 
Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen.  Följande skriftliga 
dokumentation begäras in: 
- Årsredovisning 
- Verksamhetsplan inklusive finansiella mål 
- Internkontrollplan för innevarande år 
- Internkontrollplan för kommande år  
- Rapport internkontrolluppföljning föregående år 
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- Intyg/protokoll som visar på att bolagets styrelse prövat och intygar att den 
verksamhet som bedrivits inom bolaget, har bedrivits i enlighet med fastställt 
kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna 

- Om förändring skett i bolagsuppgifter- utdrag från Bolagsverket 
 
Beslutsunderlag  
Presentation 
Samlingsdokument Skogsmuseet i Lycksele AB 
_________ 
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§ 172 
Information om det regionala tillväxtanslaget- anslag 1:1 
Dnr: RUN 11-2019 

 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägga den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Enhetschef för företag och projektfinansiering Katarina Molin informerar om 
projektmedlen.   
 
Denna beslutsperiod innehåller: 
38 miljoner till bifall 
7,4 miljoner till avslag  
Sammanfattningsvis ligger vi lite högt i beslutsutrymmet.   
 
Beslutsunderlag  
Presentation 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-16 
_________ 
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§ 173 
Information från verksamheten 
Dnr: RUN 11-2019 

 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsdirektören Anna Pettersson ger muntlig information från 
verksamheten.  
 
Några områden som berörs är: 
• RUS 2020+: Det pågår en intern bearbetning av synpunkter och framtagande av 

remissförslag. 
• Europeiska strukturfonderna och Interregprogrammen 2021-2027: Deltagande i ett 

flertal sakråd. 
• Europaforum Norra Sverige, position antagen 27 september: 

Norra Sverige vill se en sammanhållen programmeringsprocess 
Norra Sverige vill se en tydlig partnerskapsöverenskommelse 
Norra Sverige vill se en bättre fondsamordning 
Norra Sverige vill se dialog på flera nivåer 

• Kommunernas avgift till Region Västerbotten 2020: + 1,1%: behandlad i 
kommunchefsträff, primärkommunala beredningen, beredningen för regional 
utveckling samt finns med på dagens agenda. 

• Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan beslutas i nämnden den 5 december.  
  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-16, § 188 
_________ 

  

ProSale Signing Referensnummer: 771351



PROTOKOLL  17(77) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2019-10-02 

 

   

 

 

§ 174  
Bolagsdialog med Västerbottensteatern AB 
Dnr: RUN 587-2019 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen, genomförd dialog och lägger den 
till handlingarna.   
 
Ärendebeskrivning 
Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad 
uppsiktplikt. I och med den nya organisationen för Region Västerbotten kommer den 
regionala utvecklingsnämnden att hålla i bolagsdialogerna 2019, för de bolag som tidigare 
har ägts av Regionförbundet i Västerbottens län. 
 
Regionala utvecklingsnämndens reglemente säger följande vad gäller nämndens 
ansvarsområde vad gäller bolagen: 
”Nämnden ska säkerställa en systematisk och dokumenterad dialog, inom ramen för 
gällande bolagsordningar och ägardirektiv, med de bolag som verkar inom nämndens 
ansvarsområde. Nämnden ska vidare bistå regionstyrelsen i säkerställandet av 
ärendeberedningens och beslutsunderlagens kvalitet vad gäller bildandet av nya 
regionkommunala bolag, samt inom ramen för nämndens ansvarsområde bistå styrelsen i 
ärendeberedningen inför fullgörande av styrelsens uppsiktsplikt av bolag och stiftelser.” 
 
Uppdraget med uppsiktsplikt innefattar bland annat att följa upp om bolagen bedriver sin 
verksamhet i enlighet med uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt 
att ha en fortlöpande uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen 
följs upp för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt 
att det finns system och rutiner och att de fungerar på avsett vis. 
 
Som en del i nämndens ansvarsområde kallas huvudparten av Region Västerbottens hel- 
och delägda bolag till den regionala utvecklingsnämndens sammanträden under hösten 
2019 för dialog. Bolagsdialogerna genomförs vid detta sammanträde samt vid regionala 
utvecklingsnämndens sammanträde den 5 december.  
 
Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar uppfyllelse av uppdrag och mål, visioner 
och utmaningar, väsentliga risker och frågor av större vikt. 
 
Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen.  Följande skriftliga 
dokumentation begäras in: 
- Årsredovisning 
- Verksamhetsplan inklusive finansiella mål 
- Internkontrollplan för innevarande år 
- Internkontrollplan för kommande år  
- Rapport internkontrolluppföljning föregående år 

ProSale Signing Referensnummer: 771351



PROTOKOLL  18(77) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2019-10-02 

 

   

 

 

- Intyg/protokoll som visar på att bolagets styrelse prövat och intygar att den 
verksamhet som bedrivits inom bolaget, har bedrivits i enlighet med fastställt 
kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna 

- Om förändring skett i bolagsuppgifter- utdrag från Bolagsverket 
 
Beslutsunderlag  
Presentation 
Samlingsdokument Skogsmuseet i Lycksele AB 
_________ 
 

  

ProSale Signing Referensnummer: 771351



PROTOKOLL  19(77) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2019-10-02 

 

   

 

 

§ 175 
Information om läget avseende ägarstyrning av bolag 
Dnr: RUN 11-2019 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Regionjurist Henrik Sandberg informerar om läget när det gäller Region Västerbottens 
ägarstyrning av bolag.  
 
I förberedelsearbetet inför den nya organisationen var ett mål för den gruppering som 
Henrik ingick i att ta fram ett förslag för hur Region Västerbotten ska organisera sin 
ägarstyrning. Resultatet av grupperingens arbete finns att läsa i rapporterna som bifogas.  
 
När det gäller bolagsfrågorna kommer det att tas fram tydligare skrivningar i reglementena 
för nämnderna och styrelsen där det framgår vad nämnden har ansvar för och vad 
regionstyrelsen har ansvar över. Reglementena beslutas av regionfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag  
Förslag till ägarstyrning av bolag 
Checklista för regionfullmäktiges prövning av bolagsbildning 
_________ 
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§ 176 
Projektbeslut: Ramprojekt för regionala företagsstöd i Västerbotten 2020 
Dnr: RUN 537-2019 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten 873 261 kr, dock högst 50,00 
% av godkända kostnader uppgående till 1 746 523 kr för projektet Ramprojekt för 
regionala företagsstöd i Västerbotten 2020 för projektperioden 2020-01-01 - 2022-04-30 
under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Målet med projektet är att främja sysselsättning och företagande i Västerbottens län 
genom riktade insatser i form av direkta företagsstöd till enskilda företag som planerar att 
genomföra tillväxtinriktade satsningar i Västerbottens stödområden i kust och inland. 
Aktiviteterna i projektet består av att medfinansiera investeringsprojekt i materiella och 
immateriella investeringar såsom produktutveckling, byggnader och anläggningar, 
maskiner och inventarier, konsulttjänster samt patent- och licensrättigheter. För att 
administrera företagsstöden har Region Västerbotten sedan årsskiftet 2018/2019 anställt 
ett antal medarbetare inom sin enhet för Företag- och Projektfinansiering (FOP). I dag 
administreras ett flertal stödtyper.  
 
I föreliggande ansökan om ramprojekt avses fokusering på att EU-finansiering till företag 
ska lämnas via de tre mest efterfrågade stödtyperna: 1. Regionalt investeringsstöd (RIS) 2. 
Särskilt investeringsstöd (SIS) 3. Innovationsbidrag (Sådd). De två förstnämnda 
investeringsstöden är, enligt sökanden, effektiva instrument för att skapa incitament till 
expansionsinriktade investeringar inom näringslivet i främst inlandet där en större del av 
stöden går till investeringstunga industriföretag. Genom att även erbjuda 
innovationsfinansiering riktas finansieringen även mot företag som i stor utsträckning 
härstammar från universitetsanknutna företag där mer än hälften av företagen bedöms 
vara verksamma inom IKT-, tjänste- och kreativa näringar. Arbetet gällande de regionala 
företagsstöden har i och med regionbildningen 1 januari 2019 övergått från Länsstyrelsen 
Västerbotten till att idag hanteras av Region Västerbotten. Medfinansiering söks även från 
Tillväxtverket, ERUF ÖN.  
 
Ärendets tidigare behandling 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet. Arbetsutskottet 
lämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan förslag till beslut.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-16, § 143 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin, Irina Bergsten  
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§ 177 
Projektbeslut: VOC utveckling AC 
Dnr: RUN 538-2019 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten 1 519 755 kr, dock högst 50 % 
av godkända kostnader uppgående till 3 038 956 kr för projektet VOC utveckling AC för 
projektperioden 2020-01-01 - 2021-06-30 under förutsättning att all övrig medfinansiering 
beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Den befintliga organisationen för Vård och omsorgscollege (VOC) i länet utgör basen för 
projektet. En projektansökan där man avser bidra till att förbättra förutsättningarna för 
kompetensförsörjning i länet. Detta planerar man göra genom ökade kunskaper om 
erfarenheter och resultat från alternativa utbildnings- och rekryteringsvägar som utvecklats 
för att hantera bristen på utbildad personal exempelvis undersköterskor och personliga 
assistenter. Vård och Omsorgscollege redogör för sin etablerade position hos utbildare och 
avnämare i regionen och i landet. Organisationen har haft ett starkt fokus på 
undersköterskeutbildningar som bedrivs i det reguljära utbildningssystemet. Svårigheter 
att rekrytera i kommunerna har medfört att det vuxit fram alternativa vägar vid sidan av 
VOC:s fokus. Ett grundantagande sökanden gör inför projektansökan är att VOC genom att 
öka kunskaperna om de alternativa vägarna kan stärka sin position och bidra på ett 
effektivare sätt till branschens kompetensförsörjning.  
 
En utgångspunkt för projektet är den demografiska utvecklingen som ställer krav på 
effektiva lösningar för kompetensförsörjningen inom vård och omsorg som är en 
avgörande del av samhällsservicen. I projektet ingår också insatser för att effektivisera de 
arbetsplatsförlagda delarna av yrkesutbildningarna. Nyttjandet av tillgängliga platser 
optimeras genom att utbildningsanordnare och arbetsplatser får ett fungerande 
planeringsverktyg. I målgrupperna för projektet ingår Vård- och omsorgscollege, 
socialtjänsterna i kommunerna, Hälso- och sjukvården, utbildningsanordnare, 
kommunernas IT-avdelningar och arbetsmarknadsenheter. Medfinansiering söks ej från 
förvaltande myndighet.  
 
Ärendets tidigare behandling 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet. Arbetsutskottet 
lämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan förslag till beslut.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-16, § 144 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin 
Irina Bergsten  
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§ 178 
Projektbeslut: Lokal och regional kapacitet för investeringar och etableringar 
i Västerbotten 
Dnr: RUN 539-2019 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten 6 980 581 kr, dock högst 50,00 
% av godkända kostnader uppgående till 13 961 163 kr för projektet Lokal och regional 
kapacitet för investeringar och etableringar i Västerbotten för projektperioden 2019-10-01 
- 2022-02-28 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur 
anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Intresset för etableringar och investeringar i Västerbotten och Norra Sverige är stort från 
både privata och offentliga externa aktörer. Sökanden anger vidare att Västerbotten har 
möjligheter att därmed också attrahera investeringar och etableringar som har sin grund i 
hållbarhetsperspektivet. Även de mer traditionella råvarunäringarna utgör grunder för att 
skapa affärsmässiga värdeerbjudanden för internationella investerare.  
 
Aktuell projektansökan avser samarbete med bland annat Invest in Norrbotten, Business 
Sweden samt kommunerna i Västerbotten. Aktuell projektansökan bygger vidare på en 
förstudie delfinansierad av TVV nationellt, samt genomförandeprojekt Invest in 
Västerbotten. Värdet som nåddes av genomförandeprojektet innebär att föra vidare en 
samlad satsning på investeringsfrämjande som både attraherar kapital och företag till 
regionen, samtidigt som det ökar möjligheterna till export.  
 
För att öka möjligheterna till internationella investeringar/etableringar behövs en regional 
struktur. Strukturens utgångspunkt är ett samlat regionalt ledarskap för 
internationaliseringsfrågor (investeringar, etableringar och export) och bygger på de 
kommunala behoven, dvs. de platsspecifika förutsättningarna. En välutvecklad struktur 
arbetar nära den nationella nivån, Business Sweden. Det finns också stora behov av att den 
regionala nivån sammankopplar arbetet med etableringarna till andra regionala 
utvecklingsområden; kompetensförsörjning, innovation och samhällsplanering. Projekts 
syfte är att genom en tydlig regional struktur öka möjligheten till fler investeringar/ 
etableringar till Västerbotten genom framtagandet av väl paketerade regionala 
affärserbjudande och kapacitetstärkande åtgärder för kommuner och regionen. 
 
Medfinansiering söks även från Tillväxtverket, ERUF ÖN.  
 
Ärendets tidigare behandling 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet. Arbetsutskottet 
lämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan förslag till beslut.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
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Arbetsutskottets protokoll 2019-09-16, § 145 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Irina Bergsten  
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§ 179 
Projektbeslut: Främja ökat byggande av flerfamiljshus i trä - Skapa plattform 
för Trämekanik med byggnadstekniska applikationer  
Dnr: RUN 540-2019 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Luleå Tekniska Universitet 900 000 kr, dock högst 
6,04 % av godkända kostnader uppgående till 14 900 000 kr för projektet Främja ökat 
byggande av flerfamiljshus i trä - Skapa plattform för Trämekanik med byggnadstekniska 
applikationer för projektperioden 2019-09-01 - 2022-08-31 under förutsättning att all övrig 
medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 

 
Ärendebeskrivning 
En projektansökan där LTU Skellefteå står som projektsökande med RISE och Trä- och 
möbelföretagen som samverkansparter. Det projektmål man satt inom projektperioden är 
att SMF-företag i regionen inom träbranschen genom samverkan ska kunna erbjuda 
konkurrenskraftiga affärserbjudanden inom byggande av flervåningshus i trä och att LTU 
och RISE har skapat en plattform för träbyggnad till stöd och som en resurs för regionens 
näringsliv.  
 
Projektet flerfamiljshus i trä och plattformen för Träteknik med byggnadstekniska 
applikationer är ett treårigt projekt och består av ytterligare tre allmänna delar:  
1. Teknik - utarbeta projekteringsverktyg för att ersätta betong och stål med trä  
2. Affärsmodeller - utveckla företagens affärs- och ledningsverksamhet  
3. Demo- och pilotprojekt - utvärdera flervåningsbyggnader i trä under uppförande.  
 
Inom projektperioden avser projektet uppnå att SMF-företag i regionen inom träbranschen 
genom samverkan ska kunna erbjuda konkurrenskraftiga affärserbjudanden inom 
byggande av flervåningshus i trä. Den primära målgruppen ska kunna verifiera att de 
genom projektet kunnat passera ”trösklar” av både teknisk som affärsmässig karaktär.  
 
Plattformen för trämekanik vid LTU Träteknik och RISE avser dels skärande bearbetning 
(som hanteras separat) och dels byggnadstekniska applikationer (som denna ansökan 
avser). Parallellt med denna plattform ska inom det affärsstrategiska området projektet 
bidra till att bygga upp permanenta klusternoder genom att knyta samman SME-företag 
och större träföretag. Ett kluster som kan fortsätta arbetet efter projektets slut och som 
kan nyttja LTU Trätekniks och RISE:s plattform för fortsatt utveckling.  
 
 Medfinansiering söks även från Tillväxtverket ERUF, ÖN.  
 
Ärendets tidigare behandling 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet. Arbetsutskottet 
lämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan förslag till beslut.  
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Beslutsunderlag 
PM 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-16, § 146 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Irina Bergsten  
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§ 180 
Projektbeslut: Framtidens hållbara industrimiljöer 
Dnr: RUN 541-2019 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Umeå Energi AB 900 000 kr, dock högst 7,00 % av 
godkända kostnader uppgående till 12 854 362 kr för projektet Framtidens hållbara 
industrimiljöer för projektperioden 2020-01-01 - 2023-04-30 under förutsättning att all 
övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
En projektansökan där Umeå Energi står som sökande med RISE som samverkanspart. Med 
sig har man även samarbetspartners och nämnas kan Komatsu Forest och Skogstekniska 
klustret samt därtill en bred skara medfinansiärer inom främst privat sektor men även från 
offentlig organisation. Skälet till projektet, anger man, är att det finns ett stort behov av att 
utveckla hållbara, CO2-neutrala industrimiljöer som bidrar till ökad attraktionskraft för 
platsen, stärkt konkurrenskraft för företagen regionens och minskad klimatpåverkan.  
 
Projektets mål är att utveckla en samverkansplattform med innovationsprocess med ett 
positivt CO2-bidrag som genererar hållbara produkter och tjänster och där resultaten 
kommuniceras regionalt, nationellt och internationellt. Projektet avser bidra till utveckling 
av samverkansplattformen, möjliggöra koncept- och metodutveckling, utveckling av 
tekniklösningar och cirkulära affärsmodeller, etablering av en test- och innovationsmiljö 
med CO2-neutral innovationsprocess och en underleverantörspark, lärande via 
besöksmottagning, kompetensutvecklingsinsatser, konferenser, lärande-workshops samt 
kommunikation av resultaten.  
 
Parterna har fyra fokusområden:  
Industri 4.0  
Energisystemet  
Transporter och mobilitet  
Social hållbarhet 
 
Projektets övergripande mål är att bidra till utvecklingen av ett ekosystem för den smarta 
hållbara staden som genom ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet ökar stadens 
attraktionskraft, små och medelstora företags konkurrenskraft och bidrar till hållbara C02-
negativa lösningar som är bra för samhället, företagen och dess medarbetare. Man avser 
vara ett globalt föredöme för en hållbar framtid.  
 
Medfinansiering söks även från Tillväxtverket, ERUF ÖN.  
 
Ärendets tidigare behandling 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet. Arbetsutskottet 
lämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan förslag till beslut.  
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Beslutsunderlag 
PM 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-16, § 147 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin 
Irina Bergsten  
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§ 181 
Projektbeslut: 5G för vård och omsorg i Övre Norrland 
Dnr: RUN 542-2019 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden avslår ansökan från Luleå Tekniska Universitet för projektet 
5G för vård och omsorg i Övre Norrland, offentlig medfinansiering, Region Norrbotten med 
projektperioden 2020-01-01 - 2023-02-28. 
 
Innehållsmässigt ligger projektet i linje med den regionala utvecklingsstrategins 
intentioner, men på grund av ett stramt beslutsutrymme och i konkurrens med andra 
projekt föreslås avslag. 
 
Reservation  
Åsa Ågren Wikström (M), Anna-Karin Nilsson (M), Carina Sundbom (C), och Hans-Inge 
Smetana (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

 
Ärendebeskrivning 
Projektet 5G för vård och omsorg syftar till att etablera 3-4 livskraftiga innovations- och 
testmiljöer inom ramen för femte generationens (5G) mobilnät för vård och omsorg i Övre 
Norrland. Projektet ska ge möjligheter till trådlös uppkoppling av boenden, hälsocentraler 
och hushåll och skapa förutsättningar för verklighetstrogna/verklighetsnära tester. Miljön 
är tänkt att attrahera SMF att testa och utveckla sina lösningar och ge goda förutsättningar 
till innovativ produkt- och tjänsteutveckling. Detta för att underlätta utveckling under 
lönsam tillväxt och bidra till att öka antalet arbetstillfällen. En signifikant del i arbetet är att 
skapa innovativa samarbeten mellan alla aktörer till exempel i form av gemensamma 
workshops där SMF och projektparterna deltar. Inriktningen är att bygga testmiljöer med 
unik och nydanande 5G- och edge-funktionalitet samt inomhustäckning där en central 
orkestreringsfunktion dynamiskt distribuerar mjukvara till de lokala testmiljöerna. 
 
Region Västerbotten ska inkomma med medfinansieringsintyg till Tillväxtverket senast den 
4 oktober. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Åsa Ågren Wikström (M): Regionala utvecklingsnämnden beviljar Luleå Tekniska Universitet 
projektmedel för projektet 5G för vård och omsorg i Övre Norrland.   
 
Carina Sundbom (C): Regionala utvecklingsnämnden beviljar Luleå Tekniska Universitet 
projektmedel för projektet 5G för vård och omsorg i Övre Norrland. För att finansiera detta 
föreslår Carina avslag till projektet Gateway2Export.  
 
Hans-Inge Smetana (KD): Regionala utvecklingsnämnden beviljar Luleå Tekniska Universitet 
projektmedel för projektet 5G för vård och omsorg i Övre Norrland. 
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Ylva Hedqvist Hedlund (V): Föreslår bordläggning i väntan på att efterfrågade 
kompletteringar i ansökan inkommer.   
 
Rickard Carstedt (S): Regionala utvecklingsnämnden avslår ansökan från Luleå Tekniska 
Universitet för projektet 5G för vård och omsorg i Övre Norrland med motivering att Luleå 
Tekniska Universitet kan återkomma med en ny ansökan, som innehåller efterfrågade 
kompletteringar, nästa ansökningsomgång.   
 
Beslutsgång 
Ordföranden prövar först Ylva Hedqvist Hedlund (V) förslag om bordläggning. Ordföranden 
frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar 
att ärendet avgörs idag.   
 
Ordföranden ställer Åsa Ågren Wikströms (M) med fleras förslag mot Rickard Carstedts (S) 
förslag mot varandra och finner att regionala utvecklingsnämnden bifaller Rickard 
Carstedts (S) förslag.  
 
Ärendets tidigare behandling 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet. Arbetsutskottet 
lämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan förslag till beslut.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-16, § 148 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin 
Lennart Niemelä  
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§ 182 
Projektbeslut: Global Boost - Växthus för exporterande företag 
Dnr: RUN 543-2019 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten 447 057 kr, dock högst 42,22 
% av godkända kostnader uppgående till 897 057 kr för projektet Global Boost - Växthus för 
exporterande företag för projektperioden 2019-10-01 - 2021-03-31 under förutsättning att 
all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Global Boost är ett växthusprojekt för energirelevanta små och medelstora företag som 
planeras inom ramen för regeringens exportstrategi genom Regional Exportsamverkan i 
Västerbotten. Projektet avser att i ett första skede leda, lotsa, utveckla och "boosta" 10 
företag till ny eller ökad export. Målet för dessa företag efter växthuset är att kunna göra 
en dedikerad marknadssatsning för vilken de ska kunna nyttja en internationaliseringscheck 
som extra skjuts. 
 
Projektet överensstämmer med delstrategi 5. Platsbaserad näringslivsutveckling och 
prioriterat område 5.2 Internationalisering av små och medelstora företag i den Regionala 
Utvecklingsstrategin (RUS). Projektet överensstämmer även med prioriterade områdena 
5.5 Vidareförädlade naturresurser och resurseffektiva tekniker, 5.1 Fler och växande 
företag samt med fokusområdet för smart specialisering Hållbar energi och miljöteknik. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet. Arbetsutskottet 
lämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan förslag till beslut.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-16, § 149 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin 
Lennart Niemelä 
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§ 183 
Projektbeslut: MT4North - Validering och exploatering av branschspecifik 
innovationsmodell 
Dnr: RUN 544-2019 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden avslår ansökan från Umeå Universitet för projektet 
MT4North - Validering och exploatering av branschspecifik innovationsmodell med 
projektperioden 2020-01-01 - 2023-04-30. 
 
Innehållsmässigt ligger projektet i linje med den regionala utvecklingsstrategins 
intentioner, men i konkurrens med andra projekt och ett snävt beslutsutrymme, föreslås 
avslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Målet med MT4North är att utveckla regionens medicintekniska företags forsknings- och 
innovationsverksamhet. Syftet är att vidareutveckla och verifiera en prototyp till 
företagsforskningsinriktad branschspecifik innovationsmodell inom medicinsk teknik som 
skapas i det pågående projektet MT4North (Ä-ID: 198528). Detta arbete innefattar, 
förutom färdigutveckling, implementering och förankring av en ny innovationsmodell, även 
förberedande för dess exploatering i företagsform. Projektet har för avsikt att skapa en 
webbapplikation och tillhandahålla ett nätbaserat verktyg för innovatörer, entreprenörer, 
utvärderare och finansiärer samt att utveckla affärsidé och förbereda för en exploatering 
av den branschspecifika innovationsmodellen och experttjänster relaterade till den. 
Satsningen förväntas resultera i en hållbar, jämställd, konkurrenskraftig och ökad tillväxt 
hos medicintekniska företag i regionen samt en stärkt innovationssamverkan mellan 
näringslivet, akademin och vården. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet. Arbetsutskottet 
lämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan förslag till beslut.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-16, § 150 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin 
Lennart Niemelä 
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§ 184 
Projektbeslut: Support Office for Life Science and Health in Northern 
Sweden 
Dnr: RUN 545-2019 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Umeå Universitet 2 707 631 kr, dock högst 16,54 % 
av godkända kostnader uppgående till 16 366 054 kr för projektet Support Office for Life 
Science and Health in Northern Sweden för projektperioden 2020-01-01 - 2022-12-31 
under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Vårdsektorn står inför utmaningen att tillhandahålla en vård nära patienten samtidigt som 
man skall erbjuda en högspecialiserad vård i världsklass för Norra sjukvårdsregionen med 
ökande kostnader och en förändrad demografi. För att adressera detta finns ett behov av 
forskning om nya produkter och tjänster, som kan utvecklas i samverkan mellan de nordliga 
universiteten och SMFs för att sedan levereras till hemsjukvården i regionen, nationellt och 
internationellt. Följaktligen finns ett behov av att attrahera externa medel till smarta 
utvecklingsprojekt i samverkan som tar tillvara på forskningen både för att lösa problem i 
vården och för kommersialisering och nyttjande. 
 
Det är det strukturerade förarbetet som bygger kompetens och kapacitet att lösa 
utmaningarna som projektet vill stärka genom ett fokus på att attrahera forsknings- och 
utvecklingsmedel, samverkan internationellt samt att vid projektslut ha etablerat ett Life 
Science-kontor for norra Sverige. 
 
Projektet överensstämmer med delstrategi 2. Strukturer för innovation och prioriterat 
område 2.1 Ett samordnat regionalt innovationsstödsystem med starka aktörer i den 
Regionala Utvecklingsstrategin (RUS). Projektet överensstämmer även med fokusområdet 
för smart specialisering Life science. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet. Arbetsutskottet 
lämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan förslag till beslut.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-16, § 151 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin 
Lennart Niemelä 
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§ 185 
Projektbeslut: Sportup North 2.0 
Dnr: RUN 546-2019 
 
Beslut  
Regionala utvecklingsnämnden avslår Västerbottens Idrottsförbunds ansökan om regionala 
projektmedel med 1 912 000 kr för projektet Sportup North 2.0, på grund av konkurrens 
med andra mer prioriterade projekt. 
 
Jäv  
På grund av jäv deltar inte Lars Lilja (S) i handläggningen i detta ärende.  
 
Ärendebeskrivning 
Projektet blev beviljad medfinansiering av Region Västerbotten (beslut i RUN 21 mars 
2019). Då var projektet planerat att bedrivas med samma inriktning som nu men med 
verksamhet i både Västerbotten och Norrbotten (samverkansprojekt med Norrbottens 
idrottsförbund). I hård konkurrens fick Sportup avslag av Region Norrbotten och valde då 
att återkalla ansökan till Tillväxtverket. Nu omfattar projektet bara Västerbotten och därför 
har budgeten reducerats från 13,7 till 6,6 miljoner kr. 
 
Sportup North 2.0 har som mål att kvinnliga och manliga entreprenörer inom 
sportnäringen erbjuds samma möjligheter till affärsutveckling, att fler av länets växande 
sportföretag når nya marknader och att aktörerna inom sportnäringen i Västerbotten 
samverkar aktivt.  
 
Projektet ska bidra till att länet blir en internationellt ledande sportregion där en jämställd 
sportnäring används som strategisk resurs. Projektet ska agera som komplement till, och 
tillsammans med, övriga företagsstöd. Aktiviteterna innefattar företagsbesök, direkta 
insatser i företag, nätverksträffar regionalt, internationellt och nationellt samt 
kommunikation för att stärka projektverksamheten och som stöd för sportföretagen.  
 
50 sportföretag, fördelat 50/50 kvinnliga och manliga entreprenörer, ska efter projektet ha 
fått stöd genom affärsutvecklande insatser. Projektet förväntas bl.a. bidra med modell för 
att stärka kvinnliga entreprenörer, arbetstillfällen och fler exportföretag. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet. Arbetsutskottet 
lämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan förslag till beslut.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-16, § 152 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin, Mats Svensson 
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§ 186 
Projektbeslut: Samverkan för regional utveckling 
Dnr: RUN 547-2019 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten 2 751 697 kr, dock högst 50,00 
% av godkända kostnader uppgående till 5 503 394 kr för projektet Samverkan för regional 
utveckling för projektperioden 2020-01-01 - 2022-12-31 under förutsättning att all övrig 
medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Projektet Samverkan för regional utveckling stärker det regionala utvecklingsarbetet i 
Västerbottens län genom att tillföra resurser för att utveckla samverkan med kommunerna 
och kring projekt- och företagsutveckling. Avsikten med projektet är att förstärka vissa 
funktioner inom Regionala utvecklingsförvaltningen med 2,5 årsarbetskrafter under 
projektperioden 2020 t.o.m. 2022. 
 
Från och med 1 januari 2019 är Region Västerbotten en direktvald region som hanterar det 
regionala utvecklingsansvaret, kollektivtrafikfrågor och hälso- och sjukvård. I och med den 
nya organisationen så krävs nya arbetsmetoder för samverkan internt och externt. Region 
Västerbotten har idag en utmaning att kunna driva samverkansmodell med kommunerna 
inom befintliga ramar.  
 
En viktig ambition är att skapa en effektiv och transparent samverkansmodell, och med 
många nya mötesforum och stora behov av såväl utredningsfunktioner som administrativa 
funktioner så krävs extra resurser för att möta de uppsatta målen.  
 
En annan samverkansfråga rör arbetet med företagsstöd och projektstöd, där det under 
kommande år krävs ökade resurser för att bygga upp samverkansstrukturer både internt 
och externt med anledning av att organisationen tagit över företagsstöden, samt resurser 
för att stärka arbetet kopplat till kommande programperiod inom 
sammanhållningspolitiken.  

 
Ärendets tidigare behandling 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet. Arbetsutskottet 
lämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan förslag till beslut.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-16, § 153 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin 
Mats Svensson 
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§ 187 
Projektbeslut: Gateway2Export 
Dnr: RUN 548-2019 
 
Beslut  
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Handelskammarens Service, AC län AB 1 505 000 kr, 
dock högst 19,58 % av godkända kostnader uppgående till 7 685 175 kr för projektet 
Gateway2Export för projektperioden 2020-01-01 - 2023-04-30 under förutsättning att all 
övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Skälet till projektet Gateway2Export är att genom att utveckla en generisk och skalbar 
målgrupps- och behovsanpassad metod och tillhörande struktur mer effektivt, på regional 
nivå stödja fler företag till ökade exportaffärer och nå fler nya marknader.  
 
Projektets mål är att utveckla en långsiktigt hållbar struktur och metoder för att små- och 
medelstora företag ska förbättra sina förutsättningar och internationella konkurrenskraft 
genom att mer effektivt på regional nivå stödja fler företag till ökade exportaffärer på en 
bredare geografisk marknad. Den inbegriper en att förstärka det nationella målet om en 
samlad ingång till det exportfrämjande systemet geografiskt nära företagen, 
metodutveckling med en "one-stop-shop" med all hjälp och information företagen behöver 
samlad på en scen, en integrerad struktur med affärshubbar närmare målmarknaden och 
utvecklade affärspartnerskap. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet. Arbetsutskottet 
lämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan förslag till beslut.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-16, § 154 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin 
Mats Svensson  
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§ 188 
Projektbeslut: Företagarnas regionala affärsutveckling 
Dnr: RUN 549-2019 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden avslår Företagarna Västerbottens ansökan om 
projektmedel för projektet Företagarnas regionala affärsutveckling om 1 798 990 kr, på 
grund av konkurrens med andra mer prioriterade projekt. 
 
Ärendebeskrivning 
Projektet blev beviljad medfinansiering av Region Västerbotten med 2 500 108 kr (beslut i 
RUN 21 mars 2019). Då var projektet planerat att bedrivas med exakt samma inriktning 
som nu men med anledning av att projektet missade att i rätt tid bifoga 
medfinansieringsintyg från sin samverkanspart Uminova Holding rekommenderade 
Tillväxtverket att projektet skulle återkalla sin ansökan till Tillväxtverket om ERUF-medel 
och istället ansöka vid nästa ansökningsomgång (nu). Sökt belopp från Region Västerbotten 
har nu även minskats ned med ca 700 000 kr med anledning av att även Lycksele kommun 
vill medfinansiera projektet nu samt att projektet sökt mer medel från Tillväxtverket 
(tidigare hade de endast sökt 43 % därifrån, nu söks 50 %). 
 
Projektet är ett samverkansprojekt mellan Företagarna Västerbotten och Uminova Holding, 
och omfattar Västerbottens län där de vill sammanföra de positiva erfarenheterna från 
tidigare genomförda projekt där de gjort en behovsinventering bland regionens SME-
företag och samarbetsparters. Utifrån detta vill projektet utveckla tydligare arbetssätt, 
metoder och aktiviteter som leder till ökat företagande och ekonomisk tillväxt i 
Västerbotten. Lärdomar av det projekt de nu bedriver (Företagarnas Affärsutveckling) är 
att det finns ett stort behov av att få ny kunskap och möjligheter att kunna utveckla sina 
produkter/tjänster som man ännu inte har verkställt. Många företagare upplever 
svårigheter i tid, osäkerhet i hur man går tillväga och att det saknas kunskap med att sätta 
ihop team för att komma framåt.  
 
Att dessutom skapa möjligheter till koppling mellan universitet och företag är oerhört 
viktigt och en förutsättning för utveckling i vårt län. 
 
Projektet vänder sig till små- och medelstora företag i Västerbotten, samt forskare och 
forskningsmiljöer vid Umeå universitet. I projektet vill de särskilt lyfta fram följande:  
- Ekonomisk tillväxt för SME-företag  
- Kunskapsutbyte och ökad interaktion mellan aktörer  
- Nya innovationer  
- Nya arbetsmetoder för inblandade parter  
- Samordning av resurser mellan de två parterna Företagarna och Uminova Holding AB 
 
Ärendets tidigare behandling 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet. Arbetsutskottet 
lämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan förslag till beslut.  
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Beslutsunderlag 
PM 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-16, § 155 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Mats Svensson 
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§ 189 
Projektbeslut: KRAI Kunskapslyft inom robotik och AI 
Dnr: RUN 208-2019 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Umeå Universitet 2 350 141 kr, dock högst 20 % av 
godkända kostnader uppgående till 11 750 703 kr för projektet KRAI Kunskapslyft inom 
robotik och AI för projektperioden 2020-01-01 - 2023-04-30 under förutsättning att all 
övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
KRAI - Kunskapslyft inom Robotik och Artificiell Intelligens AI har de senaste åren vuxit till 
ett område som bedöms kunna förändra vårt samhälle i samma utsträckning som 
elektriciteten en gång gjorde. En bidragande orsak till att regionens företag inte är mer 
aktiva inom AI är att även kunderna saknar tillräcklig kunskap för att kunna efterfråga 
avancerad AI-relaterade varor och tjänster. Projektet har som övergripande målsättning att 
regionens SMF blir konkurrenskraftiga aktörer inom det starkt expansiva området Artificiell 
Intelligens och Robotik, för produkter och tjänster inom sjuk- och hälsovård. Projektets mål 
uppfylls med aktiviteter riktade mot målgrupperna. Informationsträffar och workshops 
kommer att organiseras med syfte att höja kunskapsnivån, identifiera och diskutera behov 
och tekniska och kommersiella möjligheter, samt initiera konkret samarbete genom 
utveckling av prototyper och demonstratorer. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet. Arbetsutskottet 
lämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan förslag till beslut.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-16, § 156 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin 
Mikael Johansson  
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§ 190 
Remiss av SOU 2019:36 betänkandet skattelättnad för arbetsresor. En 
avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre 
arbetsresor. Förslag till remissvar 
Dnr: RUN 564-2019 
 
Beslut  
Regionala utvecklingsnämnden antar upprättat förslag till svar på remissen av SOU 2019:36 
betänkandet skattelättnad för arbetsresor. En avståndsbaserad och färdmedelsneutral 
skattereduktion för längre arbetsresor 

 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten, har beretts möjlighet att avge 
yttrande i betänkande av Reseavdragskommittén – Skattelättnad för arbetsresor.  

Generellt är Regionala utvecklingsnämnden positiv till de föreslagna förändringarna i 
reseavdraget då det föreslås en avståndsbaserad skattereduktion i stället för 
tidsvinstbaserat avdrag vilket tycks mer rättvisande för dem som ”arbetspendlar”. 

Remissvaret ska ha inkommit till Finansdepartementet senast den 1 november 2019.  
 
Ärendets tidigare behandling 
Arbetsutskottet lämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan förslag till beslut.   
 
Beslutsunderlag 
Förslag till remisssvar  
Missiv 
Remiss av SOU 2019:36 betänkandet skattelättnad för arbetsresor. En avståndsbaserad och 
färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor 
Rapport analys av hur kollektivtrafiken kan öka sysselsattningen produktiviteten och 
tillväxten 2019 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-16, § 170 
_________ 
Beslutsexpediering 
Heidi Thörnberg 
fi.remissvar@regeringskansliet.se 
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Regionala utvecklingsnämnden  2019-10-02 

 

   

 

 

§ 191 
Trafikering av Norrbotniabanan. Förslag till process   
Dnr: RUN 588-2019 
 
Beslut  
Regionala utvecklingsnämnden antar processen kopplat till trafikering av Norrbotniabanan.  
 
Ärendebeskrivning 
Processen behöver bestå av ett antal olika steg som beskrivs nedan. Processen föreslås 
ledas av kollektivtrafikmyndighetens chef tillsammans med trafikstrateg med ansvar för 
den regionala kollektivtrafik som finansieras av Region Västerbotten. Arbetet påbörjas 
direkt nämnden fattat beslut.  
 
Det som är väsentligt är att så snart som möjligt skapa en tidplan för arbetet och 
säkerställa att frågor är utredda och förankrade i tid om besked behöver lämnas till externa 
parter. 
 
Steg 1 - Analys 
Steg ett är att vi på tjänstemannaplanet tillsammans med Norrtåg analyserar den rapport 
som konsulten för projektet Norrbotniabanans noder lämnade. Analysen bör innehålla 
effekter utifrån olika trafikeringsalternativ för: 

• Kostnader (investering och drift) 

• Trafikomfattning (finns olika möjligheter beroende på trafikeringsalternativ) 

• Sårbarhet (innebär de olika trafikeringsalternativen olika risk för störningar) 

• Utvecklingsmöjligheter (innebär de olika trafikeringsalternativen att vissa förändringar 
inte är möjliga att göra i framtiden) 

• Påverkan på trafiksystemet tåg och buss samt koppling gentemot kommersiella aktörer 
(hur påverkas olika trafikeringsalternativen av kommersiella aktörers trafikering och 
hur påverkas kopplingar till annan trafik 

 
Utifrån analysen tillsammans med Norrtåg behöver Region Västerbottens process vidgas till 
att även omfatta såväl information och utvidgad dialog som framtagande av underlag för 
beslut, vilka ses i steg 2 – 5.  
 
Steg 2 – Information och inriktningsdiskussioner 
I steg två så kommer vi att behöva informera Kollektivtrafikutskottet om de slutsatser som 
vi i analyserna med Norrtåg börjar skönja. Frågor som behöver börja diskuteras är de 
ekonomiska förutsättningarna för kollektivtrafiken på lång sikt. Kommer det att finna en 
ökad finansieringsvilja beroende på vilket trafikeringsalternativ som väljs eller kommer 
finansieringsnivån att vara oförändrad. Detta är viktigt att säkerställa då det har betydelse 
för vilka trafikeringsalternativ som är meningsfulla att fortsätta arbeta med. 
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Steg 3 – Information och dialog 
I steg tre bör vi även påbörja en dialog med de övriga länen som finns med i 
Norrtågssamarbetet eftersom det kommer att finnas frågor av strategisk art som kommer 
att beröra de övriga länen. Både tjänstemän på kollektivtrafikmyndigheterna och i de andra 
regionerna behöver vara informerade för att processen ska kunna ske på ett bra sätt. 
 
Ett forum där frågan om hur vi avser att processa frågan om trafikering av 
Norrbotniabanan skulle kunna vara i samband med samhällsbyggnadsdagarna i oktober. Då 
skulle man kunna ha ett pass kopplat till Norrbotniabanan och komplexiteten kopplat till de 
strategiska val som kommer att behöva göras av Region Västerbottens politiker. Då skulle 
även processen för dialog och förankring i länet kunna presenteras. 
 
Steg 4 – Information, dialog och förankring 
Förankringsprocessen med förslaget till hur Norrbotniabanan ska trafikeras skulle kunna i 
vissa stycken vara likartad den som genomfördes i samband med kollektivtrafikens 
organisering och finansiering. Med andra ord så skulle frågan processas dels med 
kommunchefsgruppen och i regionledningen. Förankringen behöver även ske på en 
djupare nivå i Kollektivtrafikutskottet. 
 
Steg 5 - Beslut 
Beslut kopplat till trafikeringsalternativ kan komma att behöva fattas av Regionfullmäktige 
och inte Nämnden för Regional Utveckling utifrån att beslutets effekter kan komma att 
vara av så betydande ekonomisk och strategisk art att bedömningen är att beslutet bör 
fattas av fullmäktige. Detta kan även vara fallet om man väljer att göra omprioriteringar 
inom buss- och/eller tågsystemet utifrån beslut kopplade till Norrbotniabanans trafikering. 
_________ 
Beslutsexpediering 
Heidi Thörnberg 
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§ 192 
Borgen för Länstrafiken i Västerbotten AB 
Dnr: KTM45-2019 

 
Förslag till beslut  
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige 
ställa borgen för Länstrafiken i Västerbotten AB enligt redovisade riktlinjer. 
 
Jäv  
På grund av jäv deltar inte Lars Lilja (S), Carina Sundbom (C) och Andreas Löwenhöök (M) i 
handläggningen i detta ärende.  
 
Ärendebeskrivning 
Länstrafiken i Västerbotten AB anhåller om att Region Västerbotten som ägare av 
bolaget ställer borgen. 
 
Region Västerbotten, dåvarande Västerbottens läns landsting har tidigare ställt 
borgen för Länstrafiken i Västerbotten AB bland annat som säkerhet för 
införskaffande av realtidssystem.  
 
Beslutsunderlag 
Borgensåtaganden 2019 
Kollektivtrafikutskottets protokoll 2019-09-05, § 49  
_________ 
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§ 193 
Kollektivtrafikutskottets uppdragsbeskrivning  
Dnr: KTM 39-2019 

 
Beslut  
Regionala utvecklingsnämnden antar uppdragsbeskrivning för kollektivtrafikutskottet 
enligt upprättat förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten är huvudman för Länstrafiken i Västerbotten AB. Regionen utgör 
regional kollektivtrafikmyndighet för Västerbottens län i enlighet med lagen om 
kollektivtrafik (SFS 2010:1065).  
 
I den regionala utvecklings nämndens (RUN) reglemente anges att det inom nämnden 
ska finnas ett kollektivtrafikutskott. Utskottets ansvarsområde är kollektivtrafiken i 
Västerbottens län, stomlinjetrafik (kommun- och länsgränsöverskridande), 
inomkommunal trafik; innefattande även tätortstrafik, regional tågtrafik samt särskild 
kollektivtrafik. I övrigt är utskottets ansvarsområde vad som avses i lagen 
(2010:1065) om Kollektivtrafik. 
 
Beslutsunderlag  
Uppdragsbeskrivning för Kollektivtrafikutskottet 
Kollektivtrafikutskottets protokoll 2019-06-14, § 41 
_________ 
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§ 194 
Meddelanden 
Dnr: RUN 4-2019 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
En postlista bifogas till sammanträdet med alla inkomna handlingar som är registrerade i 
regionala utvecklingsnämndens diarium under en viss tidsperiod. Om ledamot vill läsa 
någon av handlingarna kan ledamoten kontakta nämndsekreteraren som då 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 

Budget 2020 
kollektivtrafiken  
 
Information om 
processen för nämndens 
verksamhetsplan 2020   
 
Bussgods i Norr AB 
 
Information 
ledningssystemet  
 
Information från 
regionens revisorer 
 
Skriftliga synpunkter 
rörande ny regional 
planering 
 
 
 
Etableringsfrämjande 
som verktyg 
 
Stiftelsen 
Norrlandsfonden  

Information om revidering av budget 
 
 
Tidplan och process RUN verksamhetsplan  
 
 
 
Information om det senaste  
 
Ledningssystemet är under förändring och Magdalena Alatalo 
från beställning- juridik- samverkan informerar om detta.  
 
Revisorernas beslutade projektplaner 
 
 
Regeringskansliet bjöd i april 2019 in till dialog för att 
diskutera det fortsatta arbetet med reformen ”En ny regional 
planering” och tillkännagivandet att regeringen ska ta 
nödvändiga initiativ till att utveckla reformen så att den 
omfattar fler län  
 
Rapport från förstudie  
 
 
Förordnande av ledamöter för kännedom 
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Utökning av statsbidrag 
inom området psykisk 
hälsa 2019 
 

 
Regionstyrelsen beslutade den 3 september 2019 att fördela 6 
miljoner kronor till Regionala utvecklingsnämnden från Psykisk 
hälsa 

 
Beslutsunderlag 
Postlista 2019-05-09 –2019-09-09  
Ovanstående aktuella meddelanden  
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-16, § 180 
_________ 
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§ 195 
Projektbeslut: Socialt Entreprenörskap Västerbotten 
Dnr: RUN 550-2019 
 
Beslut  
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten 500 000 kr, dock högst 19,23 
% av godkända kostnader uppgående till 2 600 186 kr för projektet Socialt Entreprenörskap 
Västerbotten för projektperioden 2019-05-15 - 2020-10-31 under förutsättning att all övrig 
medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialt entreprenörskap Västerbotten är ett projekt som ägs och drivs av Region 
Västerbotten i samverkan med Coompanion. Projektet syftar till att forma en regional 
stödstruktur som består av kunskap, nätverk och finansiering för länets sociala 
entreprenörer och sociala företag i syfte att bidra till fler hållbara sociala företag och till en 
hållbar samhällsutveckling i linje med Agenda 2030. 
 
Genom affärsutveckling, framtagande av strategier för nystart samt annan 
kompetenshöjande verksamhet, ska projektet ge sociala företag i länet förutsättningar att 
utvecklas och bli en integrerad del av länets näringsliv. 
 
Projektet beaktar jämställdhet i planering och genomförande, medan aspekterna miljö och 
mångfald inte är lika genomtänkta. Däremot har projektet potential att indirekt bidra till 
större mångfald. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet. Arbetsutskottet 
lämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan förslag till beslut.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-16, § 157 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin 
Rikka Engman  
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§ 196 
Projektbeslut: Utvecklingsprojekt Gävleborg - Västerbotten, 
kompetensförsörjning och etableringar 
Dnr: RUN 551-2019 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten (Västerbottens Läns 
Landsting) 538 949 kr, dock högst 30,00 % av godkända kostnader uppgående till 1 796 494 
kr för projektet Utvecklingsprojekt Gävleborg - Västerbotten, kompetensförsörjning och 
etableringar för projektperioden 2019-08-15 - 2020-10-31 under förutsättning att all övrig 
medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten och Region Gävleborg har valt att samverka kring gemensamma 
utmaningar kring stora etableringar och kompetensförsörjning. Projektet syftar till att 
skapa en kompetensförsörjningsmodell som tar sin utgångspunkt i de utmaningar och 
möjligheter som de båda regionerna delar såsom demografi och stora potentiella 
etableringar. 
 
Genom workshops och påverkans arbete skall projektet bidra till att skapa bättre 
förutsättningar för ekonomiskt tillväxt i Västerbotten samt Gävleborg. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet. Arbetsutskottet 
lämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan förslag till beslut.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-16, § 158 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Rikka Engman 
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§ 197 
Projektbeslut: Arbetsmarknadskunskap (AMK) 
Dnr: RUN 552-2019 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Handelskammarens Service, AC län AB 3 030 425 kr, 
dock högst 41,00 % av godkända kostnader uppgående till 7 380 110 kr för projektet 
Arbetsmarknadskunskap (AMK) för projektperioden 2020-01-01 - 2022-12-31 under 
förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Handelskammaren söker ett projekt, Arbetsmarknadskunskap, med syfte att skapa en 
struktur som underlättar för arbetsgivarna i regionen att tillgodose behovet av framtida 
kompetens och arbetskraft. 
 
Idag finns ingen samlad plats för att få rätt kunskap om hur arbetsmarknaden i länet ser ut, 
vilka yrken som finns och vilka anställningsbehov som finns i närliggande företag, 
kommuner och organisationer. Projektet Arbetsmarknadskunskap besöker skolor och 
pratar med unga om hur arbetsmarknaden ser ut och förändras. Dialog och diskussioner 
förs om viktiga kompetenser, utbildning, framtidens arbetsmarknad och vägen till ett jobb.  
 
Det nära arbetsgivarsamarbetet gör att projektet kan ge en aktuell bild av behoven hos de 
lokala företagen och ge färska exempel direkt från arbetsgivarna. Det finns en bred 
uppslutning av både offentliga och privata aktörer/företag bakom projektet. Syftet med 
Arbetsmarknadskunskap är att ge unga en större förståelse, få dem att tänka till och göra 
medvetna studie- och yrkesval. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet. Arbetsutskottet 
lämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan förslag till beslut.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-16, § 159 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Rikka Engman 
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§ 198 
Projektbeslut: Inlandets Teknikpark 
Dnr: RUN 553-2019 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Vilhelmina kommun 2 049 674 kr, dock högst 27,03 
% av godkända kostnader uppgående till 7 583 796 kr för projektet Inlandets Teknikpark för 
projektperioden 2020-01-06 - 2023-02-28 under förutsättning att all övrig medfinansiering 
beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Projektet avser att genom kompetenshöjande aktiviteter samt nätverksbyggande öka 
förmågan för små och medelstora industri och industrinära tjänsteföretag i Västerbottens 
inland att växa på den regionala, nationella och internationella marknaden. För att bli 
långsiktigt framgångsrik i den globala konkurrensen måste företagens förmåga inom 
kvalitetsstyrning, hållbar produktion och jämställdhet öka. 
 
Genom att höja kompetens inom hållbarhet och jämställdhet samt ökad tillväxt bland 
deltagande företag, bidrar projektet, på längre sikt, till att minska avbefolkning av inlandet. 
De nätverk och den samverkan som planeras bidrar till en systematisk och en mer effektiv 
utveckling. Avsikten är att under projektet hitta former för hur projektverksamheten kan 
permanentas och därmed öka de långsiktiga effekterna ytterligare. 
 
Projektet bidrar till att öka jämställdheten hos inlandets teknikföretag. Genom 
kompetenshöjning kring miljöaspekter inom teknikindustrin rustas företagen för att bättre 
möta framtidens utmaningar samtidigt som de bidrar till att minska miljöpåverkan. 
 
Förutom medfinansiering från Region Västerbotten söker projektet finansiering från EU:s 
regionala utvecklingsfond övre Norrland. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet. Arbetsutskottet 
lämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan förslag till beslut.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-16, § 160 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Rikka Engman 
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§ 199 
Projektbeslut: Arbetsmarknadskunskap Skellefteåregionen 
Dnr: RUN 554-2019 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Handelskammarens Service, AC län AB 2 251 665 kr, 
dock högst 50 % av godkända kostnader uppgående till 4 503 330 kr för projektet 
Arbetsmarknadskunskap (AMK) för projektperioden 2019-10-14 - 2022-10-15 under 
förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetslösheten i Skellefteå och Västerbotten har sjunkit de senaste åren, men det finns 
grupper som har en större arbetslöshetssiffra än andra. Skillnaderna är också stora inom 
länet. En viktig faktor är att de som går vidare till högre studier ofta väljer utbildningar som 
inte leder till jobb. Många yrkesval är dessutom tämligen könsstereotypa.  
 
Barn och ungdomar behöver mer kunskap om arbetsmarknaden för att kunna göra bra val 
för framtiden. Det är viktigt att förstå vad olika val innebär och vilka möjligheter som finns. 
Här avser projektet Arbetsmarknadskunskap i Skellefteåregionen, som bygger på ett 
beprövat koncept, göra skillnad. 
 
Näringslivet, näringslivskontoren i Skellefteåregionen har tillsammans med Exploratoriet 
utarbetat ett förslag på hur projektet ska genomföras. Det övergripande målet är att säkra 
kompetensförsörjningen och förbättra matchningen på arbetsmarknaden. En viktig del för 
att åstadkomma detta är att minska de könsstereotypa yrkesvalen och att öka 
integrationen genom att visa på allas möjligheter.  
 
Projektet kommer arbeta med att förankra arbetsmarknadskunskap i skolan hos elever, 
men självklart också hos skolans personal, föräldrar och näringsliv, samt offentliga 
arbetsgivare. Arbetsmarknadskunskap i skolan börjar med en kartläggning av näringslivets 
kompetensbehov, utbildningar och annat som är viktigt för projektets genomförande. 
Syftet är också att hitta former för fortsatt verksamhet efter projektavslut. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet. Arbetsutskottet 
lämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan förslag till beslut.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-16, § 161 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Rikka Engman 
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§ 200 
Projektbeslut: En hållbar behandling av kustnära deponerad sulfidjord 
(STASIS) 
Dnr: RUN 268-2019 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Regionala Ab Yrkeshögskolan vid Åbo 
Akademi/Yrkeshögskolan Novia 1 286 707 kr, dock högst 11,00 % av godkända kostnader 
uppgående till 11 697 334 kr för projektet En hållbar behandling av kustnära deponerad 
sulfidjord (STASIS) för projektperioden 2019-11-10 - 2022-06-29 under förutsättning att all 
övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Stora infrastruktursatsningar utgör viktiga delar av en hållbar samhällsbyggnad. Men vid 
stora kustnära infrastrukturbyggen uppkommer ofta stora volymer sulfidjord som snabbt 
bör tas om hand för att förhindra försurning av och metallurlakning till närliggande 
vattenmiljöer. För närvarande finns två sätt att hantera dessa massor. Antingen deponeras 
de snabbt i vattenmättat tillstånd eller så blandar man med tillräckligt med kalk för att 
neutralisera sulfidjordens totala försurningspotential. Båda alternativen är dyra och 
kapaciteten, speciellt för deponering, är begränsad. 
 
I projektet utvecklas metoder för att möjliggöra förbättrade lösningar vad gäller hantering 
av sulfidjord på plats, samt även mellanlagringsmöjligheter och förbättrade 
deponeringstekniker. De nya metoderna kommer att på kort sikt minska på transporten av 
sulfidjord och på långt sikt leda till minskad försurning och minskade metallutsläpp till 
kustnära vattendrag och bidra till att återställa regionens vattenmiljöer. 
 
Den sökande har tidigare sökt stöd för samma projekt, men den sammanfattande 
bedömningen var att ansökan bör avslås. Till denna ansökan har projektet fått med en 
partner från Västerbotten som saknades tidigare. Projektbudgeten är något mindre än den 
var tidigare och ansökan är tydligare kopplad till RUS prioriterade områden. Förutom 
medfinansiering från Region Västerbotten söker projektet medfinansiering från EU:s 
regionala utvecklingsfond Botnia-Atlantica.  
 
Ärendets tidigare behandling 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet. Arbetsutskottet 
lämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan förslag till beslut.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-16, § 162 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
ResrvationRikka Engman 
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Regionala utvecklingsnämnden  2019-10-02 

 

   

 

 

§ 201 
Projektbeslut: Regional innovationsledning Västerbotten (RIV) 
Dnr: RUN 555-2019 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten 4 584 933 kr, dock högst 49,99 
% av godkända kostnader uppgående till 9 171 417 kr för projektet Regional 
innovationsledning Västerbotten (RIV) för projektperioden 2020-01-01 - 2023-02-28 under 
förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Västerbotten står inför stora utmaningar, framförallt i frågor om ekonomisk, miljömässig 
och social hållbarhet. I en hastigt föränderlig värld med snabba tekniksprång och en 
ständigt ökande digitalisering blir länets förmåga till förnyelse, förändring och anpassning 
central. Innovation är en nyckelfråga för att Västerbotten ska stå bra rustat inför dessa 
utmaningar. 
 
Därför behöver innovationskapaciteten stärkas i alla sektorer och i alla delar av länet. 
Behovet av ett sammanhållet och samordnat innovationsekosystem där regionens aktörer 
kan kraftsamla gemensamt är stort. Regional innovationsledning kommer att skapa 
förutsättningar för ett mer målfokuserat arbete, kapacitet för större gemensamma projekt, 
långsiktighet och effektivare använda tillgängliga resurser. 
 
Projektets syfte är därför att utveckla och stärka den regionala innovationskapaciteten hos 
aktörerna i Västerbottens innovationsekosystem genom att etablera en regional 
innovationsledning som leder, driver och koordinerar innovationsarbetet. 
 
Förutom medfinansiering från Region Västerbotten söker projektet stöd från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden Övre Norrland. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet. Arbetsutskottet 
lämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan förslag till beslut.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-16, § 163 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Rikka Engman 
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§ 202 
Projektbeslut: Den koldioxidsnåla platsen 2.0 
Dnr: RUN 556-2019 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Umeå kommun 2 507 201 kr, dock högst 20,44 % av 
godkända kostnader uppgående till 12 268 327 kr för projektet Den koldioxidsnåla platsen 
2.0 för projektperioden 2020-01-01 - 2022-12-31 under förutsättning att all övrig 
medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Reservation  
Åsa Ågren Wikström (M), Anna-Karin Nilsson (M), Carina Sundbom (C), och Hans-Inge 
Smetana (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  
 
Ärendebeskrivning 
Genom att vidga perspektiven på klimatpåverkan till konsumtionsbaserade utsläpp ska 
projektet verka för att skapa nya verktyg och metoder för att övergå till en mer 
koldioxidsnål och cirkulär ekonomi i Umeå, Skellefteå och regionen. Målsättningen är att 
offentlig sektor har fler verktyg och metoder för att främja en mer koldioxidsnål och 
cirkulär ekonomi och underlätta för hållbar konsumtion. Med det långsiktiga målet att 
regionen har övergått till en koldioxidsnål och cirkulär ekonomi i alla sektorer och 
klimatpåverkan från konsumtionen minskar. 
 
I syfte att utveckla cirkulära modeller för offentlig sektor samt näringsliv kommer projektet 
att bland annat utveckla och testa cirkulära affärsmodeller och offentlig upphandling. 
Projektet avser att vidareutveckla restaurangnätverk för hållbarhet, utreda offentlig 
sektors roll i omställningen till en mer koldioxidsnålekonomi och genomför en rad 
kunskapshöjande insatser, mm. 
 
Genom att skapa förutsättningar för näringsliv, kommuner m.fl. att ligga i framkant i 
omställningen framtidssäkras också regionens konkurrenskraft i en kommande 
koldioxidsnål ekonomi. Projektet ska utveckla metoder för cirkulära arbetssätt och 
affärsmodeller, utveckla nya kommunikationsmetoder för beteendepåverkan och skapa 
underlag för beslutsfattare. 
 
Förutom medfinansiering från Region Västerbotten söker projektet även medfinansiering 
från EU:s regionala fond övre Norrland.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Åsa Ågren Wikström (M) tillsamman med Hans-Inge Smetana (KD), Lars Åhman (L) och 
Carina Sundbom (C): Regionala utvecklingsnämnden avslår ansökan från Umeå kommun. 
Detta till förmån för det tidigare yrkandet att bevilja Luleå Tekniska Universitet 
projektmedel för projektet 5G för vård och omsorg i Övre Norrland.   
 
Rickard Carstedts (S): Regionala utvecklingsnämnden beviljar Umeå kommuns ansökan.  
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer Åsa Ågren Wikströms (M) med fleras förslag mot Rickard Carstedts (S) 
förslag mot varandra och finner att regionala utvecklingsnämnden bifaller Rickard 
Carstedts (S) förslag.  
 
Ärendets tidigare behandling 
Arbetsutskottet erhåller muntlig övergripande information om projektet. Arbetsutskottet 
lämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan förslag till beslut.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-16, § 164 
_________ 
Beslutsexpediering 
Katarina Molin  
Rikka Engman 
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§ 203 
Remiss av promemorian på väg mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom 
komvux för elever med svenska som andraspråk. Förslag till remissvar 
Dnr: RUN 454-2019 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar upprättat förslag till svar på remissen av 
promemorian på väg mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med 
svenska som andraspråk. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten har utsetts som en av remissinstanserna för promemorian På väg – 
mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk 
(U2019/02278/GV). Västerbottens Läns Landsting är formell remissinstans enligt 
regeringens beslut. Ärendet har beretts av enheten för Näringsliv och Samhällsbyggnad.  

 
Utredningens syfte är att analysera förutsättningarna för att sfi-elever ska kunna erbjudas 
en utbildning av god kvalitet som motsvarar elevernas behov och förutsättningar samt att 
förbättra genomströmningen inom sfi och underlätta övergången till och kombinationer 
med andra vuxenutbildningar. 
 
Remissvaret ska ha inkommit till Utbildningsdepartementet senast den 21 oktober 2019.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till remisssvar  
Tjänsteskrivelse Jan Midlert 
Missiv 
Remiss av promemorian på väg mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever 
med svenska som andraspråk 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-16, § 168 
_________ 
Beslutsexpediering 
Jan Midlert 
u.remissvar@regeringskansliet.se 
anita.carlstedt@regeringskansliet.se 
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§ 204 
Regional elstrategi för Västerbotten län 
Dnr: RUN 557-2019 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden att uppdra till regionala utvecklingsdirektören att ta fram 
en regional elstrategi för Västerbottens län. Förslag till process för framtagande av en 
elstrategi presenteras på nämnden den 2 oktober.  
 
Ärendebeskrivning 
Muntlig information ges om processen för framtagande av en regional elstrategi för 
Västerbottens län. Finns det ett behov av en elstrategi? Vad är syftet och kopplingen till 
den regionala utvecklingsstrategin? Ska vi skicka energi till företag som inte ger 
arbetstillfällen? Vad finns det för andra liknande dokument? Länsstyrelsen har tagit fram 
följande: 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440271b8e/1526629528524/K
limat-%20och%20energistrategi.pdf 
 
Beslutsunderlag  
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-16, § 171 
_________ 
Beslutsexpediering 
Anna Pettersson  
Jonas Lundström 

    

ProSale Signing Referensnummer: 771351

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440271b8e/1526629528524/Klimat-%20och%20energistrategi.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440271b8e/1526629528524/Klimat-%20och%20energistrategi.pdf


PROTOKOLL  57(77) 

Sammanträdesdatum 
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§ 205 
ALMI Företagspartner Nord AB. Ägaranvisning 
Dnr: RUN 300-2019 
 
Förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att 
fastställa upprättat förslag till ägaranvisning. 
 
Ärendebeskrivning  
ALMI Företagspartner Nord AB har jobbat med att ta fram förenklade ägaranvisningar för 
att förtydliga uppdraget. Almi Nords ägardirektiv hanteras mellan de tre parter som utgör 
ägare till det regionala Almi-bolaget: Almi Moderbolag, Norrbottens Läns Landsting och 
Region Västerbotten. Direktiven är det uppdrag som ägarna lämnar till styrelsen att 
genomföra och arbeta för under perioden. 
 
Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar 
tillväxt. Bolaget ska erbjuda tjänster inom rådgivning och utlåning i huvudsak riktat till 
företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. Verksamheten ska medverka till att 
konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir 
fler. Med hållbar tillväxt avses tillväxt i bolag som bedöms vara ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbara över tid. Bolaget ska aktivt söka nya kunder och verksamheten ska 
utgå från behoven hos företagen regionalt.  
 
Detta ärende behandlades årligen under november månad av Förbundsstyrelsen i 
Regionförbundet i Västerbottens län. I och med årskiftet blev bolaget överförd från det 
upphörande regionförbundet till det nya Region Västerbotten. Region Västerbotten äger 
24,5 % av bolaget.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till ägaranvisning för ALMI företagspartner Nord AB 
Målbilaga regional ägaranvisning 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-16, § 172 
____ 
Beslutsexpediering 
Jonas Lundström  
Regionstyrelsen 
niklas.jonsson@almi.se 
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§ 206 
ALMI Företagspartner Nord AB. Driftanslag 
Dnr: RUN 300-2019 
 
Förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att 
fastställa upprättat förslag till driftanslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Av ägaranvisningar 2019 för Almi Företagspartner Nord AB framgår att finansieringen av 
bolagets verksamhet för 2020 ska överenskommas i särskild ordning. 
 
Ägarna har beslutat att verksamheten 2020 ska finansieras enligt nedan.  

 

Almi Nord Moderbolag  
 

Regional 
ägare   

 
 Summa  

Driftsanslag  12 353 984     51%  11 869 514     49%  24 223 498     

varav Norrbotten      5 934 757       

varav Västerbotten      5 934 757       

Reserverade medel 
för Insatser för 
ökad tillväxt 

   2 050 000     51%    1 969 607         4 019 607     

varav Norrbotten         984 804       

varav Västerbotten         984 804       

För insatser för ökad tillväxt har moderbolaget avsatt en ram om 2 050 000 kronor och de 
regionala ägarna en ram om 1 969 607 kronor (vardera 984 80) som kan tas i anspråk efter 
beslut om samverkan i projekt. 
 
Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar 
tillväxt. Bolaget ska erbjuda tjänster inom rådgivning och utlåning i huvudsak riktat till 
företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. Verksamheten ska medverka till att 
konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir 
fler. Med hållbar tillväxt avses tillväxt i bolag som bedöms vara ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbara över tid. Bolaget ska aktivt söka nya kunder och verksamheten ska 
utgå från behoven hos företagen regionalt.  
 
Detta ärende behandlades årligen under november månad av Förbundsstyrelsen i 
Regionförbundet i Västerbottens län. I och med årskiftet blev bolaget överförd från det 
upphörande regionförbundet till det nya Region Västerbotten. Region Västerbotten äger 
24,5 % av bolaget.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till driftanslag för ALMI Företagspartner Nord AB  
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-16, § 173 
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____ 
Beslutsexpediering 
Jonas Lundström  
Lena Nordling 
Regionstyrelsen 
niklas.jonsson@almi.se 
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§ 207 
Verksamhetsmedel för samverkan 2019 
Dnr: RUN 558-2019 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att verksamhetsmedel för samverkan 2019 ska 
fördelas med 85 000 sek till primärkommunala beredningens arbetsutskott, 195 000 sek till 
beredningen för utbildning och kompetensförsörjning samt 20 000 till beredningen för 
social välfärd och hälsa. 
 
Ärendebeskrivning 
Beredningen för regional utveckling (BRU) beslutar om användning av 300tkr i 
verksamhetsmedel för Primärkommunala beredningens AU, Beredningen för utbildning 
och kompetensförsörjning (BUK) och beredningen för social välfärd och hälsa (BSH). 
Medlen kan användas för konsultstöd, tjänstestöd, konferenskostnader, utbildningar eller 
andra mindre och tidsbegränsade aktiviteter av beredningarna. För 2019 tas beslut baserat 
på förslag som tagits inom ramen för Regionförbundets verksamhet. Detta innebär att 
85 000 SEK är bundna till projektet ”Samverkan inom samhällsbyggnad” och 195 000 SEK 
inom samverkan inom utbildningsområdet (Se bilaga). Resterande 20 000 föreslås 
användas av bredningen för social välfärd och hälsa.  
 
Beredningen för regional utveckling rekommenderar regionala utvecklingsnämnden att 
verksamhetsmedel för samverkan 2019 skall fördelas med 85 000 sek till Primärkommunala 
beredningens arbetsutskott, 195 000 SEK till Beredningen för utbildning och 
kompetensförsörjning samt 20 000 till beredningen för social välfärd och hälsa. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Niklas Gandal 
Förslag till verksamhetsmedel beredningen för utbildning och kompetensförsörjning 2019 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-16, § 174 
____ 
Beslutsexpediering 
Niklas Gandal 
Lena Nordling  
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§ 208 
Delårsbokslut och delårsrapport per augusti 2019 för regionala 
utvecklingsnämnden 
Dnr: RUN 360-2019 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer delårsbokslut per augusti 2019.  
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden uppvisar per 31 augusti en negativ budgetavvikelse på -2,2 
mkr. Avvikelsen beror på högre politiska kostnader än budgeterat. Försök att hålla nere de 
politiska kostnaderna har gjorts genom att se över sammanträdesplanen för 2019 för att 
om möjligt reducera antalet möten, vilket har lyckats i viss omfattning. För helåret 2019 
beräknas nämndens budgetavvikelse bli -3,2 mkr, bedömningen är att förvaltningen 
kommer att driva det regionala utvecklingsarbetet inom lagd budgetram, med undantag för 
budgetöverdrag avseende de politiska kostnaderna. Följsamheten mot budget varierar 
bland bolagen, årsprognoserna indikerar dock att alla bolag utom två kommer att uppvisa 
positiva resultatutfall för helåret 2019. De bolag som förväntar sig negativa resultatutfall 
har ursprungligen planerat och budgeterat för det. 
 
Verksamheten inom Regionala utvecklingsnämnden bedöms under perioden haft en god 
måluppfyllelse avseende nämndens inriktningsmål ”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 ha utvecklats positivt under 
perioden. 

 
Ärendets tidigare behandling 
Arbetsutskottet lämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan förslag till beslut.   
Detta eftersom ärendet behandlades på ledningsgruppens möte den 17 september, dvs 
dagen efter arbetsutskottet.   
 
Beslutsunderlag  
Delårsrapport per augusti 2019 
Bilaga 1 Rapport uppföljning RUN av 2019 års internkontrollplan januari-augusti 
Bilaga 2 Internkontrollplan 2019 RUN 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-16, § 175 
_________ 
Beslutsexpediering 
Regionstyrelsen 
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§ 209 
Dokumenthanteringsplan för regionala utvecklingsnämnden 
Dnr: RUN 559-2019 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer upprättat förslag till dokumenthanteringsplan för 
regionala utveckligsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
En dokumenthanteringsplan eller även kallad arkivförteckningen består av uppgifter om 
handlingarna och deras förvaring. Syftet med planen är att presentera vilka handlingar som 
finns och hur man återsöker dem. Planen ska tillsammans med myndighetens övriga 
dokumentation utgöra ett sök- och insynsinstrument till myndighetens allmänna 
handlingar. 
 
Planen består av uppgifter om handlingarna (handlingsslagsredovisning) och deras 
förvaring (redovisning av förvaringsenheter). De uppgifter som avser handlingsslag och 
handlingstyper kan användas för att styra informationshanteringen medan uppgifterna om 
förvaret av handlingar i första hand avser åtkomst och hantering av en viss förvaringsenhet. 
 
En dokumenthanteringsplan ska finnas upprättad för regionala utvecklingsnämndens 
verksamhetsområde. Dokumenthanteringsplanen ska vara ett stöd för verksamheten och 
möjliggöra en effektiv dokumenthantering. Planen följs löpande upp av staben för regional 
utveckling och revidering görs vid behov.  
 
Planen följs årligen upp av arkivansvarig vid ledningsstaben i Region Västerbotten och 
revidering görs vid behov. Regionstyrelsen har beslutat att fastställa en 
dokumenthanteringsplan gällande från 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till dokumenthanteringsplan för regionala utvecklingsnämnden  
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-16, § 176 
____ 
Beslutsexpediering 
Stab för regional utveckling 
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§ 210 
Verksamhetsplan 2019 för regionala utvecklingsnämnden 
Dnr: RUN 589-2019 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer att Regionförbundets regionplan 2015-2020 
används som regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan under 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
Regionförbundets regionplan 2015-2020 används som RUN: s verksamhetsplan under 
2019. Verksamhetsplanen innehåller de sex strategierna (benämnda som inriktningsmål) 
med tillhörande delmål för inriktningsmålet "Tydligt ledarskap byggt på samverkan för 
hållbar regional tillväxt".  
 
Beslutsunderlag 
Regionförbundets regionplan 2015-2020 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-16, § 177 
____ 
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§ 211 
Sammanträdesplan 2020 
Dnr: RUN 560-2019 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar sammanträdesdatum för nämnden 2020 med 
följande korrigeringar så att nämndernas sammanträden inte sammanfaller på samma dag:  
 
Den 19 februari sammanträder hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala 
utvecklingsnämnden flyttar till den 20 februari.  
 
Den 22 april sammanträder regionala utvecklingsnämnden och hälso- och 
sjukvårdsnämnden flyttar till den 23 april.  
 
Ärendebeskrivning 
Upprättandet av sammanträdesplanen för Region Västerbotten är ett omfattande arbete 
där många politiska organ ska planeras in utan att krocka med varandra och med externa 
aktörers verksamheter. Regionala utvecklingsförvaltningen har i det längsta försökt att 
undvika att förlägga sammanträden i början av veckan. Dagar som sedan tidigare 
överenskommelser har tillhört kommunernas fullmäktige och styrelser. I den nuvarande 
planeringen så är januari, juni, juli, augusti och oktober mötesfria månader för regionala 
utvecklingsnämnden och dess arbetsutskott.  
 
Arbetsutskottet föreslås sammanträda följande datum 2020: 
6 februari 
9 mars 
8 april 
13 maj 
16 september 
18 november 
 
Regional utvecklingsnämnd samt beredningen för regional utveckling föreslås 
sammanträda följande datum 2020: 
20 februari 
18 mars 
22 april 
28 maj 
30 september 
2 december 
 
Under hösten 2020 kommer alla politiska organ inom Region Västerbotten att fatta beslut 
om sammanträdesplan 2020.  
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Ärendets tidigare behandling 
Arbetsutskottet antar sammanträdesdatum för utskottet 2020. 
Under arbetsutskottet uppmärksammar Åsa Ågren Wikström (M) att vissa datum 
sammanfaller med hälso- och sjukvårdsnämnden. Åsa sitter i båda nämnderna. 
Arbetsutskottet föreslår därmed regionala utvecklingsnämnden anta sammanträdesdatum 
för nämnden 2020 med korrigering av de datum som sammanfaller med hälso- och 
sjukvårdsnämnden.  
 
De sammanträden som sammanfaller för de två nämnderna är: 
19 februari  
22 april  
 
Beslutsunderlag 
Sammanträdesplan 2019 för Region Västerbotten  
Regionala utvecklingsförvaltningens sammanträdesplan 2020 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-16, § 178 
_________ 
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§ 212 
Kulturplan 2020-2023 
Dnr: RUN299-2019 
 
Förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att anta 
upprättat förslag till regional kulturplan 2020-2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturplanen beskriver regionens fem kulturpolitiska mål och prioriterade insatsområden 
för perioden 2020-2023. Utöver det beskrivs regionala kulturverksamheter och 
prioriteringar inom respektive verksamhetsområde. Kulturplanen tas fram utifrån 
förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. 
Som underlag för statens bidragsgivning till regional kulturverksamhet ska en flerårig 
kulturplan utarbetas i samverkan med länets kommuner och i samråd med länets 
professionella kulturliv, civilsamhälle och folkrörelser.  
 
Kulturplanens insatsområden utgör grunden för målbilderna och tecknar den 
gemensamma riktningen för Region Västerbotten och de regionala kulturverksamheter 
som erhåller anslag inom ramen för kultursamverkansmodellen. Kulturplanen är både ett 
regionalt planeringsverktyg och ett underlag i dialogen om statliga anslag.  
 
Region Västerbottens övergripande kulturpolitiska mål är att alla invånare har tillgång till 
ett regionalt kulturutbud av hög kvalitet och erbjuds likvärdiga möjligheter att skapa och 
utöva kultur, samt har likvärdiga förutsättningar att påverka, delta och medverka i 
samhällslivet.  
 
Kulturutskottet svarar för framtagandet av förslag till kulturplan i bred samverkan med 
kommuner, civilsamhälle och fria yrkesutövare. Dialogarbetet vid framtagandet av 
kulturplanen inleddes i maj månad 2018 och avslutades mars 2019. Region Västerbottens 
kulturplan gick ut på remiss mellan 4 april – 15 juni.  
 
Ärendets tidigare behandling 
Kulturutskottet beslutade att ändra kulturplanen enligt inkomna yrkanden. 
 
Lars Åman (L) yrkar på följande tillägg i avsnittet Mål 1. Den kulturella infrastrukturen är 
tillgänglig och jämlik, under rubriken Insatsområden 2020-2023 ”Förbättra närhet och 
tillgänglighet till regional kulturverksamhet för regionens invånare oavsett bostadsort.” 
 
Mattias Larsson (C) yrkar på att följande text om Bildmuseet läggs till under avsnittet om 
Musieverksamheten. ” Bildmuseet är ett statligt finansierat museum med regionala 
ambitioner. Umeå universitet är huvudman och museet bedriver sedan länge en 
högprofilerad utställningsverksamhet med inriktning på samtidskonst, vilket placerat 
museet på en internationell arena. Museet är sedan 2012 lokaliserat vid Konstnärligt 
Campus i Umeå, och har ett nära utbyte med Umeå universitets konstnärliga utbildningar, 

ProSale Signing Referensnummer: 771351



PROTOKOLL  67(77) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2019-10-02 

 

   

 

 

kulturskapare och internationella aktörer.I kommande dialoger finns ett behov av att 
diskutera framtida finansiering av verksamheten.” 
 
Beslutsunderlag  
Kulturplan Region Västerbotten 
Kulturutskottets protokoll 2019-09-10, § 41 
_________ 
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§ 213 
Kulturpolitiskt positionspapper för norra Sverige 
Dnr: RUN561-2019 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar det kulturpolitiska positionspapperet för norra 
Sverige. 
 
Ärendebeskrivning 
För att tydliggöra kulturens roll och position som tillväxtfaktor i norra Sverige samt stärka 
det professionella kulturlivet har de fyra regionerna Västerbotten, Norrbotten, 
Jämtland/Härjedalen och Västernorrland tagit fram ett positionspapper. Med en 
gemensam kulturpolitisk positionering vill regionerna ge kulturen i norr en starkare 
nationell röst.   
 
Regionerna i norra Sverige kännetecknas av starka kulturinstitutioner, drivande och 
engagerade kulturskapare, ett aktivt föreningsliv, en betydande samisk kultur och en 
levande folkbildningstradition.  Här finns värdefulla kulturmiljöer och en besöksnäring som 
växer.  Kulturen har stor betydelse för norra Sveriges attraktionskraft, sociala hållbarhet 
och regionala tillväxt. Kultur påverkar människor i alla aspekter och är ett stöd för en god 
och hälsofrämjande livsmiljö.   
 
Norra Sverige utmanas i att hitta nya innovativa metoder för resursoptimering, 
klusterbildning och effektiva nätverk. Vår gemensamma utmaning är att överbrygga 
geografiska avstånd och förmera ett kvalitativt utbud av kultur på jämlika villkor. Samtidigt 
är den unika norrländska kulturen och kreativiteten en resurs och en kraft för hela Sverige.    
 
Med utgångspunkt i etablerade interregionala kulturella strukturer samt löpande 
samverkan mellan kulturadministrationerna tar nu regionerna ett gemensamt steg för 
fortsatt utveckling inom tre utpekade områden där specifika insatser ger sociala och 
samhällsekonomiska effekter.  
 
Regionerna vill gemensamt stärka arrangörsutveckling, liksom kulturella och kreativa 
näringar och samverka för en gemensam viljeinriktning vad gäller urfolket samernas 
kulturutveckling. Med en kulturpolitisk positionering inom dessa områden blir 
kulturutbudet mer tillgängligt, tillväxten inom kreativa näringar stärkt, liksom 
attraktionsvärdet för norra Sverige som en plats att etablera sig på.     
 
Beslutsunderlag 
Kulturpolitiskt positionspapper för norra Sverige 
Kulturutskottets protokoll 2019-09-10, § 42 
_________ 
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§ 214 
Anmälan av utskottets protokoll 
Dnr: RUN 164-2019 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden lägger utskottens protokoll till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden informeras om utskottens protokoll och därmed även de 
ärenden som behandlats av dessa. 
 
Extra viktig information från arbetsutskottets protokoll: 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-16 
Kollektivtrafikutskottets protokoll 2019-09-05 
Kulturutskottets protokoll 2019-09-10 
____ 

  

Anmäl ditt intresse för deltagande vid Europaforum Norra Sveriges 
utökade rapportörsmöte 10-11 december 
 
Arbetsutskottet beslutade den 16 september, § 183 att regionala 
utvecklingsnämndens ledamöter och ersättare ska få möjligheten att anmäla sitt 
intresse till Europaforum Norra Sveriges utökade rapportörsmöte 10-11 
december i Bryssel.    
 
Anmäl ditt intresse via denna länk senast den 7 oktober 

 
Urvalet till de 5 platserna görs av ordföranden i regionala utvecklingsnämnden.  
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§ 215 
Delegeringsbeslut  
Dnr: RUN 9-2019 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 
förtecknats i bifogad lista. 
 
Protokollsanteckning av Ylva Hedqvist Hedlund (V), Lars Åhman (L), Carina Sundbom (C) 
och Hans-Åke Smetana (KD) läggs till protokollet.  
 
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 vilket gäller för framtida beslut.  
 
Sammanträdes behandling av ärendet 
 
Anmälan av protokollsanteckning av Ylva Hedqvist Hedlund (V): 
”Den 11 juli tog dåvarande ordföranden i Regionala utvecklingsnämnden ett 
ordförandebeslut på att Region Västerbotten går in med inträdesbiljetten 250 000 för 
partnersamverkan med Svenska Expo i World Expo 2020. Är det en allmän uppfattning att 
Region Västerbotten ska delta i ett sådant arrangemang? 
 
World Expo 2020 är förlagd till Dubai i Förenande arabemiraten 20 oktober 2020 till 10 
April 2021. Jag finner det mycket olämpligt att Region Västerbotten deltar i ett sådant 
arrangemang med tanke bland annat på den brist på demokrati som råder i regionen. 
Landets statsbildning kan beskrivas som en federation av sju absoluta monarkier i form av 
schejkdömen, eller emirat. Inom varje emirat ligger all makt hos härskaren, emiren. Val i 
starkt begränsad omfattning infördas 2006. Informellla familjeband betyder mer för 
maktutövandet än officiella titlar och posititioner. Kungahusen i Förenade arabemiraten 
har monopol på makten och kan inte ifrågasättas. Mötesfriheten är kringskuren och 
domstolsväsendet används till att kväsa regimkritik. 
 
Sett mot den bakgrunden är det inte försvarligt med deltagande även om argumenten 
skulle vara norra Sveriges möjlighet att delta i Sveriges enskilt största satsning inom export-
och investeringsfrämjande. Nej, låt oss tillsammans stoppa regionens deltagande i World 
Expo Norr innan beslut ska tas om steg två.” 

 
Anmälan av protokollsanteckning av Lars Åhman (L): 
”Förre ordförande för Regionala utvecklingsnämnden fattade i juli 2019 ett eget beslut om 
att Region Västerbotten går in med 250 000 kronor till World Expo 2020 i Dubai, Förenade 
Arabemiraten. 
 

ProSale Signing Referensnummer: 771351



PROTOKOLL  71(77) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2019-10-02 

 

   

 

 

Enligt den demokratigranskande organisationen Freedom House och deras rapport 
Freedom in the World 2018 kategoriseras Förenade Arabemiraten som Not Free med totalt 
17 av 100 poäng (Sverige kategoriseras som jämförelse som Free med 100/100 poäng). Fria 
val förekommer inte, politiska partier är förbjudna, inga fria och oberoende media finns, 
domstolarna står inte fria från det politiska systemet medan förkämpar för mänskliga 
rättigheter förföljs. För att nämna bara ett par exempel.  
 

Att själv i ett ordförandebeslut besluta att Region Västerbotten ska delta i World Expo i ett 
dylikt land och därmed skapa glans för en diktatur som så flagrant bryter mot mänskliga 
rättigheter är totalt fel. Om frågan innan beslut lyfts till ett forum där Liberalerna finns med 
hade svaret på om regionen skulle delta självklart blivit nej. Förre ordförande har agerat 
omdömeslöst. 
 

Antiken tycks vara på väg att strykas inom skolsystemet, vilket är illa. Antiken, inklusive den 
romerska rätten, ger nämligen ledning i fall som detta. Att avtal ska hållas (pacta sunt 
servanda) är en grundläggande princip som gäller än idag. Liberalerna tycker inte om det 
fattade ordförandebeslutet och tycker att beslutet borde ha fattats i ett annat forum. 
Samtidigt gäller ingånget avtal. Liberalerna står därför fast vid fattat beslut. 
 

Liberalerna vill dock se förändringar inom Region Västerbotten så att något liknande inte 
upprepas i framtiden.”  

 
Anmälan om protokollsanteckning av Carina Sundbom (C) och Hans-Inge Smetana (KD): 
”Med anledning av anmälda delegationsbeslut i enlighet med arbetsutskottets protokoll 
2019-09-16 §181 tydliggör vi vårt ställningstagande gällande de brister som uppdagats 
kring hanteringen av given delegation. Den 11 juli har delegationsbeslut gällande inköp av 
entrébiljett till Världsutställningen i Dubai 2020 (World Expo Dubai) fattats genom ett så 
kallat ordförandebeslut. I detta fall genom nyttjande av delegationsordningens §1.1 
Delegering till regionala utvecklingsnämndens ordförande och viceordförande. Enligt 
gällande ordning skall detta endast nyttjas för beslut i brådskande ärenden och som inte 
kan invänta nämndens avgörande.  
 
Ordförandebeslut har även fattats 2019-08-26 gällande deltagande på Regionresan 2019, 
tillika med stöd av §1.1 i delegationsordningen. 
 
Det framgår efter kontroll av Centerpartiet och Kristdemokraterna att ärendet gällande 
Världsutställningen i Dubai inte varit av brådskande karaktär samt att ärendet varit känt i 
god tid före tidpunkten för delegationsbeslutet. Det fanns med anledning av detta inte 
någon möjlighet att nyttja utrymmet för ett delegationsbeslut i enlighet med §1.1 i den av 
Regionala utvecklingsnämnden 2019-01-10 fastställda delegationsordningen. Därmed 
borde ärendet ha behandlats vid ordinarie nämnd och inte undanhållits nämnden och den 
demokratiska processen.  
 
Vidare har nämnden i ärendet gällande Regionresan 2019 redan fattat ett beslut i frågan. 
Enligt protokoll från Regionala utvecklingsnämnden 2019-02-21 har nämnden gett i 
uppdrag till arbetsutskottet att besluta om deltagande. Utskottet har 2019-03-13 fattat 
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beslut om tre deltagare vid Regionresan 2019. Detta innebär att ordförande fattat ett 
delegationsbeslut i strid med nämndens och arbetsutskottets eget beslut för att utöka 
antalet platser till fyra deltagare.  
 
Centerpartiet och Kristdemokraterna ser allvarligt på den bristande hanteringen av 
delegationen.” 

 
Beslutsunderlag 
Anmälan av delegeringsbeslut 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-16, § 181 
_________ 
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§ 216 
Valärenden 
Dnr: RUN 3-2019 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden förrättar följande val och gör följande nomineringar: 
 
Fyllnadsval  
Ordförande i Beredningen för regional utveckling efter Erik Bergkvist (S) 
Rickard Carstedt (S), Burträsk 
 
Ledamot i Beredning för regional utveckling efter Rickard Carstedt (S) 
Lars Lilja (S), Umeå  
 
Ordförande i Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott efter Erik Bergkvist (S) 
Rickard Carstedt (S), Burträsk 
 
Ordförande i Kollektivtrafikutskottet efter Rickard Carstedt (S) 
Lars Lilja (S), Umeå  
 
Rapportör till Europaforum Norra Sverige efter Erik Bergkvist (S) 
Rickard Carstedt (S), Burträsk 
 
Representant till Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft efter Erik Bergkvist 
(S) 
Rickard Carstedt (S), Burträsk 
 
Ombud till Kvarkenrådets föreningsstämma efter Erik Bergkvist (S) 
Rickard Carstedt (S), Burträsk 
 
Ersättare i Coompanion Västerbotten ekonomisk förening efter Nina Loughlin (S) 
Olov Nilsson (S), Robertsfors 
 
Nomineringar  
Vice ordförande i Strukturfondspartnerskapet i Övre Norrland efter Erik Bergkvist (S) 
Rickard Carstedt (S), Burträsk 
 
Ledamot i Committe of Peripheral Martime Regions (CPMR) politiska byrå efter Erik 
Bergkvist (S) 
Tomas Mörtsell (C), Storuman 
 
Ledamot i Committe of Peripheral Martime Regions (CPMR) Östersjökommissionen efter 
Erik Bergkvist (S) 
Rickard Carstedt (S), Burträsk 
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Ärendebeskrivning 
Erik Bergkvist (S) har blivit invald i EU-parlamentet och inkommit med avsägelse från sina 
samtliga uppdrag i Region Västerbottenfrom den 31 juli 2019. Regionfullmäktige har 
entledigat honom  från uppdragen och fyllnadsval ska förrättas.  
 
Erik Bergkvist (S) kommer att lämna Baltic Sea Commission Executive Committee och CPMR 
Political Bureau. Beslut om vem ska företräda de svenska medlemsregionerna i CPMR 
Political Bureau fattas av de politiska representanterna för de 12 svenska medlemmarna 
tillsammans. Region Västerbotten har möjlighet att nominera en representant att som 
ordinarie ledamot företräda Sverige i CPMR Political Bureau fram tills CPMR General 
Assembly i oktober 2020.  
 
Region Västerbotten har sex ledamöter i Strukturfondspartnerskapet; vid senaste mötet i 
Strukturfondspartnerskapet den 29 maj 2019 har Erik Bergkvist, Region Västerbotten, 
avsagt sig uppdraget. Av den anledningen erbjuds Region Västerbotten att till 
Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland, nominera namn på förtroendevald till ny 
ledamot.  
 
Nina Loughlin (S) har avlidit och fyllnadsval ska förrättas till föreningen Coompanion. 
 
Beslutsunderlag 
Lista fyllnadsval 2 oktober 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-16, § 182 
_________ 
Beslutsexpediering 
Jonas Larsson  
Annika Sandström, Region Stockholm (CPMR) 
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§ 217 
Kurser och konferenser  
Dnr: RUN 10-2019 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger 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 

NYTT EFTER AU: 
Invitation OECD Policy 
Seminar on Circular 
Economy 
 
Regionledningsmöte  
 
 
Save the date: 
nätverkskonferens i 
Umeå – Hälsa och 
demokrati 
 
 
Inbjudan till den årliga 
nationella 
hjälpmedelsdagen 
 
 
 
 
PÅMINNELSE 
Utbildning om Agenda 
2030 

Umeå den 23 oktober 2019 
 
 
 
 
Umeå den 13 november 2019 
 
 
12–13 februari 2020 
 
 
 
 
 
Årets tema för Hjälpmedel VB är ”Kärnverksamhet”. Kenneth 
Andersson, ordförande i utskott för funktionshinder och 
samverkan, kommer att prata om funktionshinderpolitik. Det 
finns möjlighet att se verksamheten i guidade smågrupper, ex 
rekonditionering, specialanpassning av hjälpmedel, 
plockning/leverans, att använda skriv/teckenspråkstolk mm. 
 

ANMÄL SENAST 6 NOVEMBER 
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 
Invitation OECD Policy Seminar on Circular Economy 
Inbjudan regionledningsmöte  
Save the date hälsa och demokrati nätverkskonferens 2020 
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Inbjudan Utbildning om Agenda 2030 
Inbjudan hjälpmedelsdag  
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-16, § 193 
_________ 
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§ 218 
Information om RUS 2020+ 
Dnr: RUN 11-2019 

 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Niklas Gandal, strateg samhällsbyggnad ger regionala utvecklingsnämnden muntlig 
information.  
 
Hur ska vi föra diskussionen på nämnden i framtiden- workshop, seminarium?  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-16, § 189 
_________ 

 

ProSale Signing Referensnummer: 771351



Signatursida
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn Kamilla Eleonor Mona-Lisa Fjellström

Titel, Organisation Sekreterare, Regionala utvecklingsnämnden

Datum & Tid 2019-10-04 11:04:28 +02:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _09f66708992e46a555af18d9a6d6a103d9

Namn RICHARD CARSTEDT

Titel, Organisation
Ordförande §§ 167-169, 174-218, Regionala
utvecklingsnämnden

Datum & Tid 2019-10-04 11:13:13 +02:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _097131d4d5527f6e8918dada092aee8601

Namn ÅSA ÅGREN WIKSTRÖM

Titel, Organisation
Ordförande §§ 170-173, Justerare §§ 167-169, 174-218,
Regionala utvecklingsnämnden

Datum & Tid 2019-10-04 11:32:22 +02:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _0635674f336f3825575fc7cc926404746e

Signatursida 1 av 2
ProSale Signing Referensnummer: 771351



Namn YLVA HEDQVIST HEDLUND

Titel, Organisation Justerare §§ 170-173 , Regionala utvecklingsnämnden

Datum & Tid 2019-10-04 14:03:30 +02:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _08a9998718313b2d66b8f3f5c744b6b54e

Signatursida 2 av 2

Validera dokumentet | Användarvillkor

ProSale Signing Referensnummer: 771351

https://www.comfact.com/signingwebsite/validate?language=sv-SE
https://www.comfact.com/signingwebsite/home/termsofuse?language=sv-SE

		2019-10-04T14:03:54+0200
	Comfact Aktiebolag




