
PROTOKOLL  1 (62) 
Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2020-12-02 
 
   

 
 

 
 
Sammanträdesdatum Onsdagen den 2 december 2020 
 
Sammanträdestid    Kl. 10:30-16:55. 
  Sammanträdet ajourneras kl 12:10-13:00 för 

lunch. Nytt upprop förrättas vid sammanträdets 
återupptagande efter lunch. Sammanträdet 
ajourneras även kl 14:00-14:10 samt 16:00-
16:10. 

  Sammanträdet avslutas kl 16:55.  
   
   
Sammanträdesplats    Digitalt/sammanträdesrum Tallen, Region 

Västerbotten, Västra Norrlandsgatan 13, Umeå 
   
Beslutande         Enligt närvarolista sidan 2-3 
       
Övriga närvarande  Enligt närvarolista sidan 3  

 
Paragrafer   §§ 178-214 
 
Underskrifter  Genom digital signering 
 
Sekreterare   Katrine Andersson 
     
Ordförande  Rickard Carstedt (S) 
 
Justerare  Åsa Ågren Wikström (M)  
 
  
     
 
BEVIS OM ANSLAG 
Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla. 
 
Organ   Regionala utvecklingsnämnden 
 
Sammanträdesdatum  2020-12-02 
  
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 

§ §  
180  

Ledamöter (13)      

Rickard Carstedt S 1   Ordförande 

Åsa Ågren Wikström  M 1 § 180  Vice ordf, justerare, via videolänk 

Ylva Hedqvist Hedlund  V 1   2:e vice ordförande, via videolänk 

Marita Fransson  S 1   Via videolänk 

Lars Lilja  S 1   Via videolänk 

Nina Björby S 1   Via videolänk 

Jamal Mouneimne  S 1   Via videolänk  

Ahmed Hersi V 1   Via videolänk 

Anna-Karin Nilsson M 1 § 180  Via videolänk 

Carina Sundbom C 1 § 180  Via videolänk. Deltar ej i beslut § 188. 

Nicke Grahn L 1 § 180  Via videolänk 

Veronica Kerr  KD 1 § 180  Via videolänk 

Zacharias Tjäder  MP 1   Via videolänk 

Ersättare (13)      

Karin Lundström  S 1   Via videolänk 

Mahmoud Al-Turk S 1   Via videolänk  

Maja Lundström S 1   Via videolänk 

Olov Nilsson S -    

Charlotte Lundqvist  S 1   Via videolänk 

Kjell Öjeryd V -    

Andreas Löwenhöök M -    

Ulf Eriksson C 1   Via videolänk, §§ 178-181,183-187, 189-193 

Olle Edblom C 1   Via videolänk 

Cecilia Festin Stenlund L 1   Via videolänk 

Hans-Inge Smetana KD 1   Via videolänk, §§ 178-181,183-187, 189-193 

Mattias Larsson C 1   Via videolänk 
Christer Rönnlund  M -    
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Övriga närvarande 
Anna Pettersson, regiondirektör 
Rachel Nygren, stabschef, via videolänk, §§ 178-209 
Katrine Andersson, nämndsekreterare/utredare 
Mona-Lisa Fjellström, nämndsekreterare/utredare 
Jonathan Lundberg, nämndsekreterare/utredare, via videolänk 
Lena Nordling, ekonomiansvarig, via videolänk 
Katarina Molin, chef Företag- och projektfinansiering, §§ 178-207 
Thomas Hartman, chef Externa relationer och strategisk platsutveckling, §§ 178-209  
Jonas Lundström, chef Näringsliv- och samhällsbyggnad, chef Kollektivtrafikmyndigheten, via 
videolänk, §§ 178-209 
Veronica Berg, pol sek, via videolänk, §§ 178-193 
Maria Larsson, pol sek, via videolänk, §§ 178-202 
Max Englund, strateg projektfinansiering, via videolänk, §§ 178-187, 194 
Jan Midlert, samordnare Näringsliv och utbildning, via videolänk, §§ 180-182 
Isak Lundholm, strateg projektutveckling, via videolänk, §§ 188, 196 
Irina Bergsten, strateg projektutveckling, via videolänk, §§ 187-193 
Marta Teclemariam Bahta, samordnare Innovationsledning, via videolänk, §§ 191-192 
Magnus Rudehäll, verksamhetschef Digitalisering och innovationsledning, via videolänk, §§ 
191-194 
Lars Eriksson, samordnare digitalisering, via videolänk, § 194 
Carl-Axel Persson, regionjurist, via videolänk, § 195 
Annika Sandström, länsturismchef, via videolänk, §§ 188, 194-196 
Joakim Sandberg, regionkulturchef, via videolänk, §§ 197-199 
Bianca Byring, kollektivtrafikstrateg, via videolänk, §§ 178-203 
Karolina Filipsson, kollektivtrafikstrateg, via videolänk, §§ 178-203 
Harriet Söder, VD Länstrafiken i Västerbotten AB, via videolänk, §§ 202-203 
Margareta Rönngren, ordförande Länstrafiken i Västerbotten AB, § 203 
Mikael Lindfors, kommunalråd Norsjö kommun/Beredningen för regional utveckling, §§ 203-
205  
David Lindström, VD AC Net Externservice AB/VD AC Net Internservice AB, via videolänk, §§ 
204-205 
Lennart Holmlund, ordförande AC Net Internservice AB, via videolänk, §§ 204-205 
Anders Pettersson, ordförande AC Net Externservice AB, via videolänk, §§ 204-205 
Gusten Granström, VD, Norrbotniabanan AB, via videolänk, § 206 
Hans Lindberg, ordförande, Norrbotniabanan AB, via videolänk, § 206 
Fredric Genberg, VD ALMI Företagspartner Nord AB, via videolänk, § 207 
Fransesca Quartey, VD Västerbottensteatern AB, via videolänk, § 208 
Martin Hedqvist, ordförande Västerbottensteatern AB, videolänk, § 208 
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Ärendelista     Sida 
§ 178. Fastställande av ärendelistan .................................................................................. 5 
§ 179.  Anmälan av utskottens protokoll ........................................................................... 6 
§ 180. Ekonomisk rapport, regionala utvecklingsnämnden  .............................................. 7 
§ 181. Halvtidsutvärdering av samverkan – förslag till åtgärdsplan ................................... 9 
§ 182. Motion nr 17-2020 Begränsa regional utveckling och lobbyverksamhet .............. 11 
§ 183. Extra sammanträde regionala utvecklingsnämnden ............................................. 12 
§ 184. Information om det regionala tillväxtanslaget – anslag 1:1 .................................. 13 
§ 185. Redovisning av företagsstöd ................................................................................. 14 
§ 186. Projektbeslut: AI Tillämpning och kompetens ....................................................... 15 
§ 187. Projektbeslut: insatsteam SMF i Små- och Medelstora Företag i Västerbotten .... 16 
§ 188. Projektbeslut: Studenter möter arbetslivet .......................................................... 17 
§ 189. Projektbeslut: Västerbotten utan gränser – Framtiden ......................................... 18 
§ 190. Information om agenda för hållbar regional finansiering ...................................... 19 
§ 191. Lägesrapport programskrivningsprocessen EU:s fonder och program .................. 20 
§ 192. Program ERUF Övre Norrland ............................................................................... 21 
§ 193. Representant till deltagande i utbyte inom Hållbarhetsuppdraget ....................... 23 
§ 194. Information om digitalisering inom regional utveckling ........................................ 25 
§ 195. Borgensåtagande AC Net Internservice AB ........................................................... 26 
§ 196. Information om besöksnäringen ........................................................................... 28 
§ 197. Fördelning av kvarstående bidragsmedel från 2020 ............................................. 29 
§ 198. Kulturrådets tillägg till statsbidrag med anledning av Covid-19 – fördelning av    

kvarstående medel öronmärkta till NMD ............................................................... 31 
§ 199. Ansökan om statligt bidrag till regional kulturverksamhet 2021 ........................... 33 
§ 200. Överlämnande av möjlighet att ansöka om statlig medfinansiering för 

kollektivtrafikanläggningarna Bureå och Skellefteå resecentrum ........................... 34 
§ 201. Överlämnande av möjlighet att ansöka om statlig medfinansiering för 

kollektivtrafikanläggningarna Sävar och Robertsfors resecentrum samt 
  Umeå hamn ............................................................................................................ 36 
§ 202. Västerbottensmodellen ........................................................................................ 38 
§ 203. Bolagsdialog med Länstrafiken i Västerbotten AB, inkl Bussgods i Norr AB samt 

Norrtåg AB .............................................................................................................. 41 
§ 204. Bolagsdialog med AC Net Internservice AB ........................................................... 43 
§ 205. Bolagsdialog med AC Net Externservice AB  .......................................................... 45 
§ 206. Bolagsdialog med Norrbotniabanan AB ................................................................ 47 
§ 207. Bolagsdialog med ALMI Företagspartner Nord AB ................................................ 49 
§ 208. Bolagsdialog med Västerbottensteatern AB ......................................................... 51 
§ 209. Information från verksamheten ............................................................................ 53 
§ 210. Meddelanden ........................................................................................................ 54 
§ 211. Delegeringsbeslut .................................................................................................. 56 
§ 212. Valärenden ............................................................................................................ 57 
§ 213. Principer för beslut om deltagande vid kurser, konferenser, informationsmöte, 

studiebesök, studieresa eller liknande inom regionala utvecklingsnämnden  ........ 59 
§ 214. Kurser och konferenser ......................................................................................... 61 
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§ 178 
Fastställande av ärendelistan 

 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer upprättad ärendelista.  
 
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden har att fastställa ärendelistan. 
 

 
_________ 
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§ 179 
Anmälan av utskottens protokoll 
Dnr: RUN 79-2020 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden lägger utskottens protokoll till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden informeras om utskottens protokoll och därmed även de 
ärenden som behandlats av dessa. 
 
Beslutsunderlag 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-11-18 
Kollektivtrafikutskottets protokoll 2020-11-05 
Kollektivtrafikutskottets protokoll 2020-10-12 
Kulturutskottets protokoll 2020-11-10 
 
________ 
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§ 180 
Ekonomisk rapport, regionala utvecklingsnämnden 
Dnr: RUN 241-2020 

 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen.  
 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Veronica Kerr (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande, skriftlig reservation biläggs 
protokollet. 
Carina Sundbom (C), Åsa Ågren Wikström (M), Anna-Karin Nilsson (M) och Nicke Grahn (L) 
reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden ges en rapport vid sammanträdet den 2 december om det 
ekonomiska läget.  
Regionala utvecklingsnämnden uppvisar per 31 oktober 2020 en negativ budgetavvikelse 
på -23,1 mkr. Avvikelsen förklaras av högre kollektivtrafikkostnader och 
samverkanskostnader än budgeterat. Konstverksamheten har flyttats över till nämnden 
under andra halvåret 2020, verksamhetens budget förs därmed över till regionala 
utvecklingsnämnden. Nämnden informeras även om att en tilläggsbudget för år 2021 kan 
bli aktuellt.  
 
Ärendets tidigare behandling 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Vid sammanträdet framförs önskemål inför kommande rapporteringstillfällen om att 
arbetsutskottet ska ges en aktuell ekonomisk rapport, som sedan får kompletteras inför 
utskick till nämnden. 
 
Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
Förslag under sammanträdet 
Yrkande 1 
Veronica Kerr (KD) föreslår, med bifall av Carina Sundbom (C), Åsa Ågren Wikström (M), 
Anna-Karin Nilsson (M) och Nicke Grahn (L)  
att budgetöverskridandet gällande samverkanskostnader ska inarbetas i årets resultat och 
utjämnas vid årsskiftet, 
att vid nästa års budget ska denna budgetpost vara helt inarbetad i budget och resultat. 
 
Yrkande 2 
Ordföranden yrkar avslag på Veronica Kerrs (KD), Carina Sundboms (C), Åsa Ågren 
Wikströms (M), Anna-Karin Nilssons (M) och Nicke Grahns (L) tilläggsyrkanden. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer tilläggsyrkanden mot ordförandens yrkande om avslag till 
tilläggsyrkanden. 
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Ordföranden finner att nämnden har avslagit Veronica Kerrs (KD), Carina Sundboms (C), 
Åsa Ågren Wikströms (M), Anna-Karin Nilssons (M) och Nicke Grahns (L) yrkanden. 
 
 
Reservationer  
Veronica Kerr (KD), Carina Sundbom (C), Åsa Ågren Wikström (M), Anna-Karin Nilsson (M) 
och Nicke Grahn (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
 
Beslutsunderlag 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2020-11-18 § 162 
Presentation Ekonomisk rapport 
____ 
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§ 181 
Halvtidsutvärdering av samverkan – förslag till åtgärdsplan 
Dnr: RUN 364-2020 

  
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att ge regionala utvecklingsdirektören i uppdrag 
att genomföra de föreslagna åtgärderna för att utveckla samverkansprocessen mellan 
Region Västerbotten och kommunerna i Västerbottens län samt göra en översyn av andra 
samverkansöverenskommelser som betalas separat. Deluppdraget redovisas på nästa 
sammanträde med primärkommunala beredningen den 18 mars 2021.   
 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Veronica Kerr (KD) lämnar en protokollsanteckning som biläggs protokollet.  
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsförvaltningen har genomfört en halvtidsutvärdering av modellen för 
samverkan mellan Region Västerbotten och kommunerna i länet. Samverkansmodellen har 
skapats för att stödja och utveckla samverkan mellan regionen och kommunen i regionala 
utvecklingsfrågor samt samverkan mellan kommunerna i frågor som rör kommunernas 
uppdrag. Modellen är utformad för att ge utrymme för ett tydligt inflytande för 
kommunerna i det regionala utvecklingsarbetet. Samverkansmodellen beskrivs i en 
överenskommelse som är fastställd att gälla perioden 2019 – 2022. Överenskommelsen har 
tecknats mellan Region Västerbotten och respektive kommun separat. 
 
Samverkansmodellen har en relativt kort historik och alla berörda behöver ha respekt för 
att processerna inte har hittat definitiva former i alla delar. Flera av grupperingarna har 
endast haft ett fåtal mötestillfällen. Justeringar inom ramen för överenskommelsen 
kommer av olika anledningar att behövas löpande. 
 
Genomförandet av halvtidsutvärderingen har fokuserat på upplevelser av samverkan 
framför allt hos företrädare för kommunerna. Som underlag för bedömningar finns 
intervjusvar och enkätresultat från Kommunchefsgruppen, Primärkommunala beredningen, 
Beredningen för social välfärd och hälsa och Beredningen för utbildning och 
kompetensförsörjning. Sammanställningar av underlagen har presenterats för 
grupperingarna som haft möjlighet att bidra med synpunkter inför utarbetande av förslag 
till åtgärder. 
 
Regionala utvecklingsförvaltningen föreslår att samverkansmodellen ska lämnas 
oförändrad för den återstående perioden och att åtgärder ska genomföras för att öka 
tydligheten i processerna och därmed också stärka tilliten till samverkansmodellen. 
 
Åtgärder för ökad tydlighet och effektivare samverkansprocesser på kort sikt: 
• Inleda en dialog med kommuncheferna för att utveckla planeringsprocessen. 
• Utveckla användandet av digitala verktyg för beredning. 
• Nytt namn på Kommunchefsträffen. Kommunchefsberedning för ökad tydlighet. 
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• Avsluta möten med att öppna för inspel till dagordningen för nästa möte. 
• Markera på dagordningen ärendens karaktär (information/diskussion eller beslut/ 
rekommendation) och hur ärendet ska hanteras vidare. 
• Årlig uppföljning av respektive grupps arbete. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Ärendet har behandlats av primärkommunala beredningen den 4 november 2020, inför 
beredningen för regional utvecklings sammanträde den 2 december.  
 
Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
Protokollsanteckning 
Veronica Kerr (KD) lämnar protokollsanteckning. Protokollsanteckningen bifogas 
protokollet. 
 
Beslutsunderlag 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2020-11-18 § 163 
Presentation 
Tjänsteskrivelse 
Protokollsanteckning  
____ 
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§ 182 
Motion nr 17-2020 Begränsa regional utveckling och lobbyverksamhet 
Dnr: RUN 375-2020 
 
Regionala utvecklingsnämndens förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta att motionen anses 
besvarad.  
 
Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att Region Västerbotten ska arbeta för att 
begränsa kostnader och verksamhet inom regional utveckling och lobbyverksamhet. 
I motionen föreslår Sverigedemokraterna att regionfullmäktige beslutar att arbeta för att 
begränsa kostnader och verksamhet inom regional utveckling och lobbyverksamhet.  
Ett förslag till svar har upprättats, och regionfullmäktige föreslås med detta besluta att 
motionen anses besvarad. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Förslag under sammanträdet 
Ylva Hedqvist Hedlund (V) föreslår att förslag till motionssvar ändras genom att ta bort text  
från och med stycket ”Mötesplatser som Västerbotten på Grand Hôtel….” till och med 
stycket som avslutas med ”Regionens påverkansarbete är avgörande för att säkra att 
framtida medel kan användas på ett effektivt och strategiskt sätt genom att kommande 
EU-program ligger i linje med Västerbotten och Norrbottens prioriteringar.” 
samt ta bort ordet ”således” i stycket som börjar ”Det regionala utvecklingsuppdraget.” 
 
Ordföranden yrkar bifall till liggande förslag till svar. 
Åsa Ågren Wikström (M) yrkar bifall till förslag om att regionala utvecklingsnämnden 
föreslår regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad, det vill säga bifall till 
liggande förslag till svar. 
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt liggande förslag till svar. 
 
Protokollsanteckning 
Ylva Hedqvist Hedlund (V) inkommer med protokollsanteckning: 
”Ta bort två stycken från Mötesplatser tom Norrbottens prioriteringar 
Samt ta bort ordet således i stycket som börjar Det regionala utvecklingsuppdraget.” 
 
Beslutsunderlag 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2020-11-18 § 164 
Förslag till motionssvar  
Motion nr 17-2020 Begränsa regional utveckling och lobbyverksamhet  
____ 
Beslutsexpediering 
Regionfullmäktige 

  

Comfact Signature Referensnummer: 991828



PROTOKOLL  12 (62) 
Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2020-12-02 
 
   

 
 

§ 183 
Extra sammanträde regionala utvecklingsnämnden 
Dnr: RUN 333-2020 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar om extra sammanträde den 11 januari 2021 för 
regionala utvecklingsnämnden, klockan 10-12, med avsatt tid för partigruppsmöten kl 9-10. 
 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott sammanträder den 11 januari 2021, klockan 
8-9 inför nämndens sammanträde.  
 
Ärendebeskrivning 
För att möjliggöra hantering av ärende om tilläggsbudget år 2021 finns behov av att 
revidera regionala utvecklingsnämndens sammanträdesplan.  
 
Ärendets tidigare behandling 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Vid arbetsutskottets sammanträde föreslås 11 januari 2021 som datum för extrainsatt 
sammanträde, kl 10-12. 
Partigruppsmöten hålls den 11 januari 2021, kl 9-10. 
Arbetsutskottet sammanträder den 11 januari 2021, kl 8-9. 
 
Beslutsunderlag 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2020-11-18 § 165 
____ 
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§ 184 
Information om det regionala tillväxtanslaget – anslag 1:1 
Dnr: RUN 47-2020 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  

 
Ärendebeskrivning 
Enhetschef för företag och projektfinansiering Katarina Molin informerar om 
projektmedlen.   
 
Beslutsunderlag 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2020-11-18 § 168 
Presentation – 2020-12-02 
_________ 
 

  

Comfact Signature Referensnummer: 991828



PROTOKOLL  14 (62) 
Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2020-12-02 
 
   

 
 

§ 185 
Redovisning av företagsstöd 
Dnr: RUN 55-2020 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden beslutade 2019-12-05 (Dnr: RUN 9-2019) att 
delegeringsbeslut inom området företagsstöd redovisas i form av en rapport till nämnden 
två gånger per år under vår och höst.   
 
Beslutsunderlag 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2020-11-18 § 192 
Sammanställning företagsstöd Västerbotten 20200101-20201122 
Sammanställning företagsstöd Västerbotten 20201117 
_________ 
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§ 186 
Projektbeslut: AI Tillämpning och kompetens 
Dnr: RUN 416-2020 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden avslår Science City Skellefteå ABs ansökan för projektet AI 
Tillämpning och kompetens. Projektet ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategins 
prioriterade områden men då tillgången till medel är begränsad görs avslag i konkurrens 
med andra projekt. 

 
Ärendebeskrivning 
Artificiell Intelligens AI beskrivs som nästa stora tekniksprång som kommer att påverka 
människors liv radikalt och Sveriges värdeskapande potential i användningen av AI i 
näringsliv och offentlig verksamhet är stor. De flesta bedömningar pekar på en 
tillväxtpotential som är dubbelt så snabb med stort AI-utnyttjande i ekonomin jämfört med 
ett lågt AI-utnyttjande. Om potentialen realiserats kommer effekterna av AI på 
produktivitetsutvecklingen övertrumfa tidigare teknologiskiften från ångan, till robotisering 
och IT med minst den dubbla takten och efterfrågan på AI ökar i takt med insikterna om de 
värden som tekniken kan frigöra. En kraftig ökning av AI-tillämpningar i näringsliv, offentlig 
verksamhet och samhälle har inte bara potential att ge ökad kvalitet och effektivitet i olika 
verksamheter, respektive ökad tillväxt och bättre välfärd. AI-utvecklingen kommer också 
att generera nya utmaningar genom de utvecklings- och omställningsprocesser som blir 
nödvändiga. För att skapa en svensk kraftsamling bildades tidigt 2019 det nationella 
ecosystemet under namnet AI Innovation of Sweden och med rapporter från regeringen 
och Vinnova som underlag för sin inriktning har detta nationella centrat för tillämpad AI sitt 
syfte att stärka den svenska industrins konkurrenskraft och svensk välfärd. För att samla de 
fyra regionerna i norra Sverige startade AI Innovation of Sweden en förstudie sent oktober 
2019 med syfte att säkerställa att det finns resurser i forma av personer och partners som 
utgående från regionala förutsättningar stärker regionernas AI-förmåga genom skapande 
och deltagande i projekt där nationella resurser nyttjas och utvecklas. Den rapport som 
förstudien tagit fram ligger till grund för detta projekts inriktning och arbetssätt. 
 
Beslutsunderlag 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2020-11-18 § 170 
PM 
________ 
Beslutsexpediering 
Max Englund, strateg projektutveckling 
Katarina Molin, enhetschef företag- och projektfinansiering 
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§ 187 
Projektbeslut: Insatsteam SMF i Små- och Medelstora Företag i Västerbotten 
Dnr: RUN 417-2020 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr, 
dock högst 50,00 % av godkända kostnader uppgående till 1 000 000 kr för projektet 
Insatsteam SMF i Små- och Medelstora företag i Västerbotten för projektperioden 2020-09-
01 - 2021-06-30 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel 
disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Många företag i Västerbotten har ett stort behov av omställning på medellång sikt. 
Omställningen kan bero på marknadsförändringar, teknikskiften, lagstiftning eller andra 
omvälvande händelser. I spåren av Coronakrisen har behovet av omställning på kort och 
medellång sikt ökat, en effekt som kommer hålla i sig. Samtidigt möter RISE många SMF 
som ser att deras produkter och innovationer kan bidra med lösningar på de specifika 
problem vi nu står inför i samhället i stort. Dock är det både bråttom, och nu extra 
utmanande att kunna få dessa innovationer nyttiggjorda till dem som behöver dem. En sak 
är säker - coronakrisen, och tiden därefter, ställer nya krav på omställning och Innovation. 
Trender kring digitaliseringens påverkan på hur vi arbetar, producerar, transporterar, 
utbildar, handlar, och vårdar i vårt samhälle accelererar vilket i sin tur ställer krav på nytänk 
kring hur affärsmodeller skulpteras. Detta projekt syftar till att bidra till att nyckelföretag 
(SMF) i regionen, som står inför ett behov av omställning, får hjälp med en kraftfull insats, 
som kombinerar teknisk och kommersiell utveckling. 
 
RISE vill med detta projekt bidra till att små och medelstora företag i regionen, som står 
inför ett behov av omställning, får hjälp med en kraftfull insats, som kombinerar teknisk 
och kommersiell utveckling. När det gäller teknikrelaterade frågor har RISE unika 
möjligheter att bidra med expertis. När det gäller allmän företagsutveckling, finansiering, 
affärsutveckling, export med mera så finns andra specialiserade mycket kompetenta 
aktörer såsom IUC Norr, ALMI, Norrlandsfonden, Uminova, LTU Business, Business Sweden 
med flera. Grundidén med projektet är att tillhandahålla ett koncept som kan nyttjas 
tillsammans med andra aktörers specifika företagskännedom och expertis. 
Målgruppen är etablerade små- och medelstora företag. Under projektet kommer 10 bolag 
få stöd. 
 
Beslutsunderlag 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2020-11-18 § 171 
PM 
________ 
Beslutsexpediering 
Max Englund, strateg projektutveckling 
Katarina Molin, enhetschef företag- och projektfinansiering 
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§ 188 
Projektbeslut: Studenter möter arbetslivet 
Dnr: RUN 418-2020 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Handelskammarens Service, AC län AB,  2 785 777 
kr, dock högst 41,81 % av godkända kostnader uppgående 6 662 356 kr för projektet 
Studenter möter arbetslivet för projektperioden 2021-01-01 - 2023-12-31 under 
förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Carina Sundbom (C) avstår från att delta i beslutet.  

 
Ärendebeskrivning 
I dialog med näringslivet framkommer att det saknas strukturerade forum/platser där 
studenter och arbetslivet kan mötas. Projektet kommer att testa och genomföra ett antal 
aktiviteter för att skapa dessa mötesplatser och genom detta visa upp regionens 
arbetsmöjligheter för studenterna och skapa möjligheter för en bättre övergång från 
studentliv till arbetsliv.  
Genom projektet väntas regionens arbetsgivare på lång sikt ges god tillgång till utbildad 
kompetens, övergången från utbildning till arbete ska underlättas och utbildningarna på 
regionens universitet ska bli mer attraktiva genom en närmare samverkan mellan 
studenter och arbetsliv. Efter avslutat projekt väntas regionens arbetsmarknad stärkas 
genom en utvecklad samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare, det finns 
utvecklade forum och gemensamma mötesplatser där studenter och arbetsgivare kan 
mötas, studenter är bättre förberedda för arbetslivet och har en förbättrad 
anställningsbarhet. Projektet kommer att bidra till att skapa intresse hos studenterna för 
regionens arbetsgivare och stötta företagens och organisationernas kompetensförsörjning 
genom bättre möjligheter till matchning.  
Målgrupp utgörs av  
- Företag och organisationer i Umeåregionen, Skellefteå och Akademi Norr-regionen med 

behov av högskolekompetens, 
- Studenter och doktorander på Umeå universitet, SLU och campusen i Umeå och 

Skellefteå 

Beslutsunderlag 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2020-11-18 § 172 
PM 
 
Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
Carina Sundbom (C) avstår från att delta i beslutet.  
________ 
Beslutsexpediering 
Isak Lundholm, strateg projektutveckling 
Katarina Molin, enhetschef företag- och projektfinansiering 
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§ 189 
Projektbeslut: Västerbotten utan gränser - Framtiden 
Dnr: RUN 419-2020 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten 1 620 000 kr, dock högst 19,01 
% av godkända kostnader uppgående till 8 520 698 kr för projektet Västerbotten utan 
gränser - Framtiden för projektperioden 2021-01-01 - 2022-12-31 under förutsättning att 
all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 

 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser steg 2 i Vinnovas utlysning utmaningsdriven innovation. Inom 
projektverksamheten avser man undersöka möjligheterna att skapa en ny modell för digital 
nära vård och hållbar kompetensförsörjning genom att etablera en virtuell verksamhet i ett 
annat EU-land, kopplat till Region Västerbotten och Skellefteå kommun. Stödsökanden 
anger att svensk sjukvård är i början av en stor omställning där nya arbetssätt med stöd av 
digitalisering kommer att vara bärande. Vård där du är och när du behöver. En god 
arbetsmiljö och attraktiva arbetsvillkor för vårdpersonal kan bidra till detta genom att 
säkerställa kompetensförsörjning där det behövs som mest. Norra Regionen (med 
långsiktig tradition av utnyttjande av IT-lösningar) har sedan länge haft svårt att rekrytera 
erfaren vårdpersonal. Digitalisering möjliggör att kunna ta tillvara på kompetenser där de 
finns. Utifrån Vinnovas UDI Steg 2 vill sökanden få möjligheten att, genom att ta resultaten 
av steg 1 som grund, och med hjälp av ett förankrat partnerskap, starta en digital 
verksamhet som levererar hälso- och- sjukvård i hela vårdkedjan. Syftet är att flytta vård- 
och omsorgstjänsterna närmare patienten, att arbeta med prevention i större utsträckning 
och att skapa ett trivsamt och mer effektivt arbetsklimat for sjukvårdspersonalen. 
 
Målgruppen är i första hand hälso- och sjukvården. Men även företag i regionen såväl som 
utanför regionen och internationellt i sin roll som både utvecklingspart och som leverantör.  
 
Beslutsunderlag 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2020-11-18 § 173 
PM 
________ 
Beslutsexpediering 
Irina Bergsten, strateg projektutveckling 
Katarina Molin, enhetschef företag- och projektfinansiering 
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§ 190 
Information om agenda för hållbar regional finansiering 
Dnr: RUN 58-2020 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen. 

 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden ges information om processen agenda för hållbar regional 
finansiering vid sammanträdet den 2 december 2020. Information lämnas om syftet med 
en agenda för hållbar regional finansiering, samt struktur och tidplan.  
 
Beslutsunderlag 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2020-11-18 § 174 
Presentation Agenda för hållbar regional finansiering 
________ 
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§ 191 
Lägesrapport programskrivningsprocessen EU:s fonder och program 
Dnr: RUN 58-2020 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen. 

 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden ges en lägesrapport för programskrivningsprocessen för 
EU:s fonder och program vid sammanträdet den 2 december 2020.  
 
 
Beslutsunderlag 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2020-11-18 § 175 
Presentation 
________ 
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§ 192 
Program ERUF Övre Norrland 
Dnr: RUN 422-2020 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar förslagen inriktning i programdokument för ERUF 
Övre Norrland, samt delegerar till arbetsutskottet att besluta om slutgiltigt 
programdokument ERUF Övre Norrland vid extrainsatt sammanträde.    
 
Ärendebeskrivning 
Utifrån regeringens erbjudande (N2020/00899/RTL) har Region Västerbotten och Region 
Norrbotten har gemensamt tagit fram ett förslag till regionala program för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt för 
programperioden 2021–2027 för Övre Norrlands programområde.  
Programmen ska baseras på EU-kommissionens nedanstående förslag, dock med 
beaktande av att rättsakterna ännu inte är antagna och att EU:s budget ännu inte är 
fastställd. 
• KOM (2018) 375 slutlig, Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om 
finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre 
säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering, och 
• KOM (2018) 372 slutlig, Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om 
Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden. 
Regionalfonden är ett viktigt verktyg att genomföra Västerbottens Regionala 
Utvecklingsstrategi och det är därför viktigt att den bidrar till en hållbar regional tillväxt och 
att programmeringsarbetet resulterar i att den överensstämmer med den regionala 
utvecklingsstrategin ambitioner och mål (RUS). 
 
I Sverige ska, enligt förordningsförslaget, minst 85 procent av programmet avsättas till de 
politiska målen 1 Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling 
och politisk mål 2 Ett grönare och koldioxidsnålare Europa. Utöver ovan nämnda insatser 
kan politiskt mål 3 Ett mer sammanlänkat Europa prioriteras i de mycket glesa områdena i 
Sverige, vilket innebär programmen Övre Norrland. 
De sociala hållbarhetsaspekterna är viktigt i genomförandet. Hänsyn till jämställdhet, 
integration och icke diskriminering i bland annat målgruppsanpassning och deltagande 
avseende programmens insatser. 

 
Ärendets tidigare behandling 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Arbetsutskottets beslut: 
Arbetsutskottet ställer sig bakom de principer och bärande prioriteringar som redovisas i 
bilaga, samt uppdrar till förvaltningen att färdigställa förslag till programdokument ERUF 
Övre Norrland inför nämndens sammanträde den 2 december 2020, i enlighet med 
redovisade principer och bärande prioriteringar.  
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Arbetsutskottets förslag till beslut: 
Arbetsutskottet föreslår att regionala utvecklingsnämnden antar förslagen inriktning i 
programdokument för ERUF Övre Norrland, samt delegerar till arbetsutskottet att besluta 
om slutgiltigt programdokument ERUF Övre Norrland vid extrainsatt sammanträde.    
 
Beslutsunderlag 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2020-11-18 § 176 
Bilaga 1 Förslag till Europeiska regionala utvecklingsfonden för Övre Norrland 2021-2027  
Bilaga 2 Presentation.   
 
________ 
Beslutsexpediering 
Jonas Lundström, chef Näringsliv och samhällsbyggnad  
Marta Bahta, samordnare Innovationsledning 
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§ 193 
Representant till deltagande i utbyte inom Hållbarhetsuppdraget 
Dnr: RUN 56-2020 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden utser regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott att 
representera nämnden inom det kollegiala utbytet inom Hållbarhetsuppdraget.  

 
Ärendebeskrivning 
Projektet Hållbar regional utveckling Västerbotten genomföras inom ramen för det 
hållbarhetsuppdrag Tillväxtverket leder under 2019- 2022 där regionalt 
utvecklingsansvariga får ta del av medel för att arbeta med hållbarhet i det regionala 
tillväxtarbetet. Projektet tar sin utgångspunkt i hållbarhetsutmaningar som identifierats för 
länet och utifrån dessa ska projektet arbeta för att hållbarhetsintegrera det regionala 
utvecklingsarbetet i Västerbotten. En förväntad övergripande effekt av projektet är en 
stärkt hållbarhet i det regionala tillväxtarbetet. Projektet ha1r fyra huvudinriktningar:  
- Det hållbara ledarskapet i Västerbotten.  
- Hållbara platser i Västerbotten.  
- Hållbarhetssäkring av den regionala finansieringen inklusive sammanhållningspolitiken. 
- Övergripande omställningsarbete.  

 
Projektet riktar sig brett till olika aktörer i länet inom de olika huvudinriktningarna.  
Inom ramen för projektet erbjuds kollegiala utbyten mellan regioner och Tillväxtverket ser 
gärna att en politisk representant deltar på dessa utbyten tillsammans med 
tjänstepersoner som arbetar inom projektet. 
 
Planerade datum för utbyten:  
2021 
28 januari       Med politiker 9–12, utan politiker 13-15 
20 april            Utan politiker heldag (9–15) 
14 sept            Med politiker heldag 
18 nov             Utan politiker heldag 
 
2022 
27 januari        Utan politiker heldag 
5 april               Med politiker heldag 
 
 
Tidigare behandling av ärendet 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Vid arbetsutskottets sammanträde föreslås att regionala utvecklingsnämnden utser 
arbetsutskottet att representera nämnden i Hållbarhetsuppdraget.  
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Beslutsunderlag 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2020-11-18 § 177 
Informationsblad kollegialt utbyte, Tillväxtverket 
Ansökan Hållbar regional utveckling Västerbotten 
________ 
Beslutsexpediering 
Representanter 
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§ 194 
Information om digitalisering inom regional utveckling 
Dnr: RUN 58-2020 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen. 

 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden ges information om digitaliseringsarbetet inom regional 
utveckling vid sammanträdet den 2 december 2020. 
 
Aktuella frågor innefattar bland annat 
- EU programperiod 2021-2027 
- Digital Europe programme 
- ERUF – programskrivning, PO 1.2 Nyttiggörande av digitalisering 
- Euopeiska digitala innovationshubbar (EDIH) 
- Digital Impact North, en regional kraftsamling kring digitalisering 
- Ny/reviderad regional digital agenda (RDA) 
- Interpellation till fullmäktige avseende digitala strategier 
- Västerbotten är unikt när det gäller regional digital utveckling 

 
Beslutsunderlag 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2020-11-18 § 178 
Presentation RV Digitalisering RUN 

 
________ 
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§ 195 
Borgensåtagande AC Net Internservice AB 
Dnr: RUN 411-2020 
 
Regionala utvecklingsnämndens förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar att Region 
Västerbotten ingår borgensåtagande för AC Net Internservice AB enligt följande riktlinjer: 
- Investeringens omfång: 10 Miljoner 
- Investeringens tidsbegränsning: 81 Månader 
- Åtagandet förutsätter att Region Västerbotten befrias från betalningsskyldighet som är 

en följd av tidigare borgensåtagande (§ 204 Borgensåtagande för AC Net Internservice 
AB) 

- AC-Net Internservice AB ska erlägga borgensavgift om 0,25 % per år av det totala låne- 
eller kreditbeloppet.  

 
Regionfullmäktiges beslut 2019-11-19/20, § 204, upphör att gälla.  
 
Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att vidta de åtgärder som behövs för 
verkställande av borgensåtagandet. 
 
Ärendebeskrivning 
AC Net Internservice AB har inkommit med skrivelse där önskemål framförts om att Region 
Västerbotten förlänger ett befintligt borgensåtagande. 
AC-Net Internservice AB som bedrivs självfinansierat efterfrågar att mot ersättning 
erbjudas en förändrad solidarisk borgen från huvudägaren Region Västerbotten. 
Uppdateringen avser det borgensåtagande som Region Västerbotten antog på 
sammanträde 2019-11-19 (§ 204 Borgensåtagande för AC-Net Internservice AB, RS 1425-
2019). För åtagandet erlägger AC Net Internservice AB en avgift till Region Västerbotten. 
Bakgrund till att ärendet lyfts är att rådande leasingavtal med leverantören 3StepIT innebär 
en likviditetsproblematik för bolaget. Vidare är den tekniska livslängden på investeringen 
längre än vad finansieringslösningen speglar, vilket inte blir bra ur ett 
självkostnadsperspektiv. Bolaget behöver därmed matcha lånekostnaderna med 
investeringens livslängd och intäktsflöde. Bolaget har fått ett nytt erbjudande ifrån 
finansbolaget som speglar matchningsprincipen bättre och samtidigt ger bolaget ett bättre 
kassaflöde genom en förändrad löptid på leasingavtalet. 
Grundinvesteringen är till för att uppgradera det regionala nätet så att bolaget ska kunna 
erbjuda avropande myndigheter till avtalet ”Regional Nät” de tjänster dessa efterfrågar. 
För AC-Net Internservice AB och dess verksamhet är denna investering av stor vikt för att 
fortsatt kunna leverera de tjänster som behövs inom offentlig sektor i Västerbotten. 
Finansbolaget och bankerna kräver nu en förändrad borgen då den gällande endast avser 
rådande leasing med villkor om löptid och kan inte användas om leasingavtalets 
förutsättningar justeras. 
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Beslutsunderlag 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2020-11-18 § 179 
Skrivelse AC Net Internservice AB, 2020-11-09 
Regionfullmäktige 2019-11-19, § 204 
Beslutsprotokoll Förnyad konkurrensutsättning Routing 
Beslutsprotokoll Förnyad konkurrensutsättning Våglängd 
Beslutsprotokoll Förnyad konkurrensutsättning Tekniskt konsultstöd 
Leasingavtal (gällande) 
________ 
Beslutsexpediering 
Regionfullmäktige 
Regionstyrelsen 
AC Net Internservice AB  
Jenny Eklund, redovisningschef  
Carl-Axel Persson, regionjurist 
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§ 196 
Information om besöksnäringen 
Dnr: RUN 58-2020 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen.  
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden informeras om besöksnäringen i Västerbottens län. 
Informationen behandlar  
- Coronapandemins effekter på besöksnäringen 
- Västerbotten Experience – ett regionalt program för utveckling av hållbar besöksnäring 

i Västerbottens län 
- Strategi för besöksnäringen i Västerbotten 
 
Beslutsunderlag 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2020-11-18 § 166 
Presentation 
____ 
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§ 197 
Fördelning av kvarstående bidragsmedel från 2020 
Dnr: RUN 63-2020 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att kvarstående medel inom kulturbudgeten för 
2020 omdisponeras och används till följande för att lindra effekterna av pandemin för 
länets kulturskapare: 

• Inköp av offentlig konst från konstnärer och konsthantverkare verksamma i 
länet. 

• Förstärkning av de medel som finansierar Region Västerbottens kulturstipendier 
till fria utövare i länet.  

• Förstärkningsmedel för insatser för länets fristående kulturskapare främst inom 
musik och scenkonst, såväl live som digitalt.  

Omdisponeringen av medel gäller från regionala utvecklingsnämndens beslut fram till den 
26 december 2020.  

Regionala utvecklingsnämnden delegerar till kulturutskottets ordförande att fatta beslut 
om slutgiltig fördelning.  

Ärendebeskrivning 

Region Västerbotten har i sin budget för 2020 valt att investera i en rad insatser för att 
bland annat främja barn och ungas kulturskapande, stötta interregionala kulturinitiativ 
samt utåtriktade arrangemang för länets minoriteter. 

Covid-19 och de efterföljande restriktioner som införts i landet har hindrat många initiativ 
från att genomföras på utsatt tid och budgetmedel för uppskattningsvis 1 till 1,5 miljoner kr 
har inte kunnat nyttjas fullt ut som planerats. 

Genom att omfördela medel från de kostnadsställen som risker att ha kvarstående medel 
till insatser i syfte att lindra och effekterna av pandemin så kan Region Västerbotten göra 
en riktad insats för att stödja länets kulturutövare utanför kultursamverkansmodellen. 

Tidigare behandling av ärendet 

Kulturutskottets behandling av sammanträdet 

Olov Nilsson (S) föreslår ett tillägg till punkten Förstärkningsmedel för insatser för länets 
fristående kulturskapare främst inom musik och scenkonst att prioritera insatser som kan 
spridas digitalt. 

Ordförande Nina Björby (S) föreslår ett tillägg till punkten Förstärkningsmedel för insatser 
för länets fristående kulturskapare främst inom musik och scenkonst att 
förstärkningsmedlet gäller insatser såväl live som digitalt. 

Comfact Signature Referensnummer: 991828



PROTOKOLL  30 (62) 
Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2020-12-02 
 
   

 
 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kulturutskottet beslutar enligt 
ordförandes förslag. 

Beslutsunderlag 
Kulturutskottet 2020-11-10 § 55 
____ 
Beslutsexpediering 

Joakim Sandberg, regionkulturchef 
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§ 198 
Kulturrådets tillägg till statsbidrag med anledning av Covid-19 – fördelning 
av kvarstående medel öronmärkta till NMD 
Dnr: RUN 328-2020 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner att kvarstående 900 tkr fördelas ut till 
regionerna Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten samt Norrbotten. 
Utöver Västerbottens andel på 225 tkr återbetalas 675 tkr till Kulturrådet för förmedling till 
övriga ovan nämnda regioner, i enlighet med Kulturrådets beslut. 
Västerbottens andel på 225 tkr fördelas med 75 tkr vardera till arrangörsstöd som går till 
Dans i Västerbotten, Riksteatern Västerbotten samt mobilitetstöd för konst via 
Konstfrämjandet Västerbotten. 
 
Ärendebeskrivning 
Sedan tidigare har Region Västerbotten tilldelats 9,4 mkr i extra förstärkningsmedel från 
staten för att lindra effekterna av pandemin för verksamheter inom 
kultursamverkansmodellen.  Av de 9,4 mkr har avsatts 1,2 mkr till Norrlands nätverk för 
musikteater och dans (NMD) vars syfte är att underlätta för scenkonstgenomförande i 
regionerna Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten samt Norrbotten. 
 
Ledningen för NMD har meddelat att de endast kan göra av med 300 tkr fram till 15 maj 
nästa år, den tidpunkt då medlen ska vara upparbetade.  
 
Kvarstående medel 900 tkr ägs gemensamt av de fyra norrlandslänen med 225 tkr vardera 
men förvaltas av Region Västerbotten och riktas till Västerbotten av Statens kulturråd. 
Efter samråd med övriga län föreslås att de 900 tkr fördelas ut på de fyra länen och 
användas för att lindra effekterna av covid-19 och för att stärka kulturlivets aktörer under 
pandemin. 
Varje region skulle således ha 225 tkr att använda och redovisa till Kulturrådet efter den 15 
maj 2021. 
 
NMD har till uppdrag att stärka dans, teater, övrig scenkonst samt externa aktiviteter för 
att visa konst med upptagningsområdet norra Sverige. I Västerbotten bör de här medlen i 
första hand kunna riktas till att under rådande omständigheter försöka fullfölja detta 
övergripande syfte.   
Alla ändringar som berör uppdraget måste godkännas av Kulturrådet som ansvarig 
myndighet. 
 
Beslutsunderlag 
Kulturutskottet 2020-11-05 § 56 
Kulturutskottets beslut 2020-09-25 § 45 
Kulturrådets beslut angående fördelning av NMD medel, 2020-11-24  
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Sammanträdets behandling av ärendet 
Ordföranden informerar vid sammanträdet om Kulturrådets beslut som inkommit efter 
kulturutskottets beredning av ärendet. Kulturrådet har beslutat att godkänna den 
föreslagna omfördelningen av de 900 tkr som inte kan nyttjas av NMD. Utöver 
Västerbottens andel ska resterande medel skickas till Kulturrådet så att de kan ombesörja 
omfördelningen till resterande regioner.  
 
Förslag under sammanträdet 
Yrkande 1 
Ordföranden föreslår ändring till följd av Kulturrådets beslut: 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner att kvarstående 900 tkr fördelas ut till 
regionerna Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten samt Norrbotten. 
Utöver Västerbottens andel på 225 tkr återbetalas 675 tkr till Kulturrådet för förmedling till 
övriga ovan nämnda regioner, i enlighet med Kulturrådets beslut. 
Västerbottens andel på 225 tkr fördelas med 75 tkr vardera till arrangörsstöd som går till 
Dans i Västerbotten, Riksteatern Västerbotten samt mobilitetstöd för konst via 
Konstfrämjandet Västerbotten. 
 
Inget motförslag lämnas. 
 
 

 ______ 
Beslutsexpediering 
Region Jämtland-Härjedalen 
Region Norrbotten 
Region Västernorrland 
Norrlands nätverk för musikteater och dans 
Dans i Västerbotten 
Riksteatern Västerbotten 
Konstfrämjandet Västerbotten 
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§ 199 
Ansökan om statligt bidrag till regional kulturverksamhet 2021 
Dnr: RUN 63-2020 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar förslaget till ansökan om statligt bidrag till regional 
kulturverksamhet 2021,   
Söker utöver detta 500 tkr för utökad regional administration med anledning av 
kultursamverkansmodellen. 
Ansökan skickas till Kulturrådet under förutsättning att regionala utvecklingsnämnden 
fattar beslut enligt ovan förslag den 2 december 2020.  
 
Ärendebeskrivning 
Äskanden om statliga bidrag regional kulturverksamhet görs årligen till Statens kulturråd 
(Kulturrådet), vars styrelse fattar beslut kring varje regions ansökan. Ansökan är en viktig 
del i samfinansieringen av kulturen mellan stat och region.  
Inför 2021 har Kulturrådet uppmanat till särskilda beskrivningar kring stärkta bibliotek, 
särskilt förstärkning till musikkonsten samt uppmanat regionerna att bortse från de extra 
förstärkningar som kommer att göras med anledning av covid-19-pandemin. 
 
Ärendets behandling under sammanträdet 
Ordförande Nina Björby (S) föreslår att följande tillägg görs till kulturutskottets förslag till 
beslut: Söker utöver detta 500 tkr för utökad regional administration med anledning av 
kultursamverkansmodellen. 
Inga andra beslutsförslag föreligger. 
 
Beslutsunderlag 
Kulturutskottet 2020-11-10 § 57 
Ansökan om statligt bidrag för regional kulturverksamhet 2021 med bilagor 

 
______ 
Beslutsexpediering 
Joakim Sandberg, Regionkulturchef 
Kulturrådet 
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§ 200 
Överlämnande av möjlighet att ansöka om statlig medfinansiering för 
kollektivtrafikanläggningarna Bureå och Skellefteå resecentrum  
Dnr: KTM 54-2020 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tillstyrker att Skellefteå kommun själva ansöker om 
statlig medfinansiering enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa 
regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. till kollektivtrafikanläggningarna Bureå och 
Skellefteå resecentrum.  

Ärendebeskrivning 
Skellefteå behöver ansöka hos Trafikverket om statlig medfinansiering till 
kollektivtrafikanläggningarna Bureå resecentrum och Skellefteå resecentrum i samband 
med byggandet av Norrbotniabanan. Enligt förordningen 2009:237 om statlig 
medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. är det 
kollektivtrafikmyndigheterna som medfinansieringen riktar sig till. Statlig medfinansiering 
får beviljas för byggande av stationer, terminaler, vänthallar, hållplatser och andra liknande 
anläggningar för trafikanternas behov vid regionalt kollektivt resande.  Statlig 
medfinansiering får beviljas med upp till 50 procent av kostnaderna. Statlig 
medfinansiering får beviljas för investeringar. Medel betalas ut av Trafikverket. 

Till sådana större objekt som avses i 4 § 3 förordningen (1997:263) om länsplaner för 
regional transportinfrastruktur samt objekt som avses i 3 § 3 förordningen (2009:236) om 
en nationell plan för transportinfrastruktur får statlig medfinansiering beviljas endast om: 

1. Objektet tagits upp i en länsplan för regional transportinfrastruktur eller i den 
nationella planen för transportinfrastruktur, och 

2. Trafikverket i det enskilda fallet fastställt ett preliminärt belopp för statlig 
medfinansiering, såvida inte verket meddelat särskilt tillstånd att påbörja arbetena 
dessförinnan. 

För Skellefteå resecentrum har anslagits 27 miljoner kronor i Länstransportplan 2018-2029.  

Länstransportplanen medfinansierar med 27 miljoner kronor, eller maximalt 50 procent. 
Det är alltså ett sådant större objekt som avses i förordningen om länsplaner och som 
behöver tagits upp i länsplan för att få statlig medfinansiering. Bureå resecentrum finns 
inte med som namngivet objekt som sådant men Länstransportplanen medfinansierar med 
maximalt 50 procent av investeringskostnaden för de resecentrum som kommer att byggas 
i kommunal regi längs Norrbotniabanan i Västerbottens län. Vilka dessa resecentrum 
slutgiltigt kommer att bli samt kostnaderna för dessa var inte klarlagt när 
Länstransportplan beslutades. Länstransportplanen medfinansierar dessa resecentrum 
med totalt 30 miljoner kronor. Det bör alltså bedömas som att objektet Bureå resecentrum 
tagits upp i länsplan och därför uppfyller kravet i förordningen 2009:237. 
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För att Skellefteå kommun själv ska kunna ansöka om den statliga medfinansieringen 
behöver Region Västerbotten, den regionala kollektivtrafikmyndigheten, tillstyrka att 
Skellefteå kommun kan lämna ansökan om medfinansiering om statlig medfinansiering till 
byggandet av Skellefteå resecentrum och Bureå resecentrum. 

Beslutsunderlag 
Kollektivtrafikutskottet 2020-11-05 § 57  
_________ 
Beslutsexpediering 
Bianca Byring, kollektivtrafikstrateg 
Skellefteå kommun 
Trafikverket 
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§ 201 
Överlämnande av möjlighet att ansöka om statlig medfinansiering för 
kollektivtrafikanläggningarna Sävar och Robertsfors resecentrum samt 
Umeå hamn  
Dnr: KTM 54-2020 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tillstyrker att Robertsfors kommun och Umeå kommun, 
eller den organisation som har uppdraget av någon av dessa kommuner att ansöka om 
medfinansiering till kommunkoncernens infrastrukturanläggningar hos Trafikverket, själva 
ansöker om statlig medfinansiering enligt förordningen (2009:237) om statlig 
medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., till sina respektive 
kollektivtrafikanläggningar Robertsfors resecentrum och Sävar resecentrum, samt till 
anpassningar i Umeå Hamn med anledning av ny färja i Wasalines passagerar- och 
godstrafik mellan Umeå och Vasa.  
 
Ärendebeskrivning  
Robertsfors och Umeå kommuner behöver ansöka hos Trafikverket om statlig 
medfinansiering till kollektivtrafikanläggningarna Robertsfors resecentrum respektive Sävar 
resecentrum i samband med byggandet av Norrbotniabanan. Umeå hamn behöver 
anpassas i samband med ny färja i passagerar- och godstrafiken mellan Umeå och Vasa.  
Enligt förordningen 2009:237 om statlig medfinansiering till vissa regionala 
kollektivtrafikanläggningar med mera är det kollektivtrafikmyndigheterna som 
medfinansieringen av investeringar av ovan nämnt slag riktar sig till. Statlig medfinansiering 
får beviljas bland annat för byggande av stationer, terminaler, vänthallar, hållplatser och 
andra liknande anläggningar för trafikanternas behov vid regionalt kollektivt resande. 
Statlig medfinansiering får också beviljas bland annat för byggande av kajanläggningar för 
fartyg som i regional kollektivtrafik transporterar personer och gods och som tillgodoser ett 
allmänt kommunikationsbehov. Statlig medfinansiering får beviljas med upp till 50 procent 
av kostnaderna. Statlig medfinansiering får beviljas för investeringar. Medel betalas ut av 
Trafikverket.  
 
Till sådana större objekt som avses i 4 § 3 förordningen (1997:263) om länsplaner för 
regional transportinfrastruktur samt objekt som avses i 3 § 3 förordningen (2009:236) om 
en nationell plan för transportinfrastruktur får statlig medfinansiering beviljas endast om: 
Objektet tagits upp i en länsplan för regional transportinfrastruktur eller i den nationella 
planen för transportinfrastruktur, och 2. Trafikverket i det enskilda fallet fastställt ett 
preliminärt belopp för statlig medfinansiering, såvida inte verket meddelat särskilt tillstånd 
att påbörja arbetena dessförinnan.  
 
Sävar och Robertsfors resecentrum finns inte med som namngivna objekt som sådana i 
Länstransportplanen 2018-2029 men planen medfinansierar med maximalt 50 procent av 
investeringskostnaden för de resecentrum som kommer att byggas i kommunal regi längs 
Norrbotniabanan i Västerbottens län. Vilka dessa resecentrum slutgiltigt kommer att bli 
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samt kostnaderna för dessa var inte klarlagt när Länstransportplan beslutades. 
Länstransportplanen medfinansierar resecentrum utöver Skellefteå resecentrum, med 
totalt 30 miljoner kronor. Länstransportplanen 2018-2029 medfinansierar investeringar i 
Umeå Hamn med totalt 150 miljoner kronor under perioden kopplat till ny färjelösning 
Umeå-Vasa. Det bör alltså bedömas som att objekten Sävar och Robertsfors resecentrum 
samt anpassningar till ny färja i Umeå hamn tagits upp i länsplan och därför uppfyller 
kravet i förordningen 2009:237.  

 
För att Robertsfors och Umeå kommuner själva ska kunna ansöka om den statliga 
medfinansieringen behöver Region Västerbotten, den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten, tillstyrka att nämnda kommuner kan lämna ansökan om 
medfinansiering om statlig medfinansiering till byggandet av Robertsfors resecentrum och 
Sävar resecentrum samt till anpassningarna i Umeå hamn till ny färja.  
Beslutet fattas som ordförandebeslut eftersom det tillkommit uppgifter efter 
kollektivtrafikutskottet den 5 november 2020 som beslutade att föreslå regionala 
utvecklingsnämnden tillstyrka Skellefteå kommun att ansöka om detta till Skellefteå och 
Bureå resecentrum. Den 6 november registrerades hos regionen en begäran från 
Trafikverket om underlag inför kommande planrevidering avseende åtgärder som kan 
medfinansieras enligt förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till regionala 
kollektivtrafikanläggningar med mera. Underlaget ska beröra både objekt till nationell 
transportplan och till ny länstransportplan. Sista datum för svar i brevet är 5 februari. Efter 
den 2 december är nästa regionala utvecklingsnämnd den 17 februari. Vecka 46 kom till 
regionens kännedom behov att så snart som möjligt överlämna möjlighet att ansöka om 
statlig medfinansiering till anpassningarna i Umeå hamn. Den uppkomna situationen 
förklaras i bifogat PM.  

 
Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut Överlämnande av möjlighet att söka om medfinansiering till 
kollektivtrafikanläggningar 
Tillkommen information efter beslut KTM 54-2020 Överlämnande av möjlighet att ansöka 
om statlig medfinansiering för kollektivtrafikanläggningarna Bureå och Skellefteå 
resecentrum 
_________ 
Beslutsexpediering 
Bianca Byring, kollektivtrafikstrateg 
Robertsfors kommun 
Umeå kommun 
Trafikverket 
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§ 202 
Västerbottensmodellen  
Dnr: KTM 55-2020 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Region Västerbottens inriktning inför fortsatt 
process med utvärdering av Västerbottensmodellen är att Västerbottensmodellen 2020 i 
grunden fungerar väl. 
 
Ärendebeskrivning 
Västerbottensmodellen är den kostnadsfördelningsmodell som använts i Västerbotten 
sedan 2005. Den har sedan dess utvärderats en gång, 2009. Under åren sedan 2005 har 
vissa förändringar gjorts för att förfina fördelningen av intäkter och kostnader i enlighet 
med modellen. Grunden har dock hela tiden varit att respektive finansiär ska beställa den 
trafik som man avser att finansiera. Grunden för intäktsfördelningen har varit att i takt med 
att system och metoder för att kunna fördela intäkter på den som finansierar trafiken, så 
har fördelningen förfinats för att bli så exakt som möjligt. 

Grunden i Västerbottensmodellen 2019 var att kommunerna och Region Västerbotten 
beställde och finansierade den trafik man avsåg att finansiera, vilket för kommunerna var 
inomkommunal linjetrafik och ringbilar. Umeå kommun finansierade även tätortstrafiken i 
Umeå som var en egen resultatenhet. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten hade 
överlämnat befogenheten till Skellefteå kommun att upphandla och avtala om tätortstrafik 
i Skellefteå och mot Skelleftehamn. Region Västerbotten finansierade stomlinjetrafiken, 
tågtrafiken och viss ringbilstrafik. De s.k. gemensamma kostnaderna omfattande 
administration, kundtjänst, marknadsföring och IT fördelades utifrån respektive finansiärs 
andel av kilometerproduktionen från den beställda linjetrafiken. Kostnaderna för 
kollektivtrafikmyndigheten fördelades på finansiärerna utifrån andel av driftbidraget. 

Utöver grunderna i Västerbottensmodellen fanns och finns tre överenskommelser mellan 
finansiärerna. Dessa tre omfattar bidrag från Region Västerbotten till fjällinjerna, 
finansiering av marktransporter mellan Sorsele och Arvidsjaurs flygplats, samt bidrag från 
Region Västerbotten till kommuner som upphandlat godsrumsfordon i den trafik som 
kommunen finansierar. 

Inför regionbildningen 2019 så påbörjades arbetet med att se över hur kollektivtrafiken 
skulle organiseras och finansieras. Konsensus nåddes inte inför regionbildningen vilket 
ledde till att beslut fattades om en övergångslösning med organisering inom Region 
Västerbotten med oförändrad finansieringsmodell. Arbetet med en långsiktig modell för 
organisering och finansiering fortsatte hösten 2018 för att i februari 2019 resultera i att 
konsensus nåddes kring att delskatteväxla de gemensamma kostnaderna och att den 
regionala kollektivtrafikmyndigheten fortsatt organiseras hos Region Västerbotten. I 
samband med beslutet om delskatteväxling så fattades även beslut om att utvärdera 
Västerbottensmodellen. 
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Som ett första led i utvärderingen har ett kunskapsunderlag innehållande en beskrivning av 
Västerbottensmodellen för 2019 (före delskatteväxlingen) och en beskrivning av 
Västerbottensmodellen för 2020 tagits fram. Den förändring som sker är att de s.k. 
gemensamma kostnaderna från och med 2020 enbart finansieras av Region Västerbotten. 
Beställning och finansiering av trafik samt intäktsfördelning är oförändrad mellan 2019 och 
2020, liksom de tre överenskommelser som finns mellan finansiärerna avseende 
fjällinjerna, marktransport Sorsele – Arvidsjaur och ersättning för godsrumsfordon.  

Kunskapsunderlaget åtföljt av ett antal frågeställningar sändes i januari 2020 ut till länets 
kommuner för att inhämta kommunernas synpunkter, inspel och förslag. Sju av länets 
femton kommuner inkom med svar på de utsända frågeställningarna. Sammanfattningsvis 
så var det en i grunden positiv inställning till modellen då den upplevs som tydlig och att 
det finns ett inflytande över trafik som är viktig för kommunen. Farhågor/frågor fanns 
avseende utvecklingsfrågor (IT och marknadsföring) kopplade till kollektivtrafiken, 
fjällinjerna samt ytterligare kunskap kring intäktsfördelning.  

I februari så presenterades kommunernas svar för först kommuncheferna vid 
kommunchefsträffen och sedan för Primärkommunala beredningen. Den 
Primärkommunala beredningen önskade att frågan skulle tas upp vid en gemensam 
hearing. Till följd av den pågående covid-19 pandemin så har processen varit vilande och 
återtas nu. 

Region Västerbottens bör på samma sätt som kommunerna komma med synpunkter, 
inspel och förslag kopplad till Västerbottensmodellen. 

Eventuella förändringar av modellen blir ett resultat av dialogen mellan finansiärerna och 
därtill hörande politiska beslut. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kollektivtrafikutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att besluta att Region 
Västerbotten inte önskar förändra Västerbottensmodellen 2020. 

Tidigare behandling av ärendet 
Kollektivtrafikutskottets behandling av ärendet 
Kjell Öjeryd (V) föreslår att ärendet återremitteras. 

Ordförande Lars Lilja (S) föreslår att kollektivtrafikutskottet föreslår regionala 
utvecklingsnämnden att besluta att Region Västerbottens inriktning inför fortsatt process 
med utvärdering av Västerbottensmodellen är att Västerbottensmodellen 2020 i grunden 
fungerar väl. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kollektivtrafikutskottet beslutat 
enligt ordförandes förslag.  

Kjell Öjeryd (V) reserverar sig till förmån för eget förslag vid kollektivtrafikutskottets 
behandling av ärendet. 
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Beslutsunderlag 
Kollektivtrafikutskottet 2020-11-05 § 58 
Kunskapsunderlag Västerbottensmodellen 
Utsända frågeställningar till kommunerna 
Sammanställning över inkomna svar från kommunerna 
Presentation till primärkommunala beredningen 27 februari 2020 om 
Västerbottensmodellen 
Förslag till fortsatt process – hearing med kommunerna 
 
_________ 
Beslutsexpediering 
Regionala kollektivtrafikmyndigheten 
Karolina Filipsson, kollektivtrafikstrateg 
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§ 203 
Bolagsdialog med Länstrafiken i Västerbotten AB, inkl Bussgods i Norr AB 
samt Norrtåg AB 
Dnr: RUN 403-2020 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog. 
 
Regionala utvecklingsnämnden överlämnar den information som framkommit i samband 
med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen. 

 
Ärendebeskrivning 
Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad 
uppsiktplikt. I enlighet med det reviderade reglementet för regionala utvecklingsnämnden, 
ska nämnden bistå regionstyrelsen i ärendeberedningen av styrelsens övergripande samt 
förstärkta uppsiktsplikt över bolag.  
Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med 
uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande 
uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att 
säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns 
system och rutiner och att de fungerar på avsett vis. 
Som ett led i uppsiktsplikten kallas huvudparten av Region Västerbottens hel- och delägda 
bolag till den regionala utvecklingsnämndens sammanträden under hösten 2020 för dialog. 
Bolagsdialogerna genomförs vid regional utvecklingsnämndens sammanträden under 
hösten. 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: 
- Årsredovisning 
- Verksamhetsplan inklusive finansiella mål 
- Internkontrollplan för innevarande år 
- Internkontrollplan för kommande år  
- Rapport internkontrolluppföljning föregående år 
- 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 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2020-11-18 § 180 
Tjänsteskrivelse 
Ägardirektiv och bolagsordning Länstrafiken i Västerbotten AB 
Samlingsdokument Länstrafiken i Västerbotten AB 
Länstrafiken i Västerbotten AB - Lekmannarevisionens granskningsrapport för år 2019 samt 
grundläggande granskning år 2019 
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Ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal Bussgods i Norr AB 
Samlingsdokument Bussgods i Norr AB 
Bussgods i Norr AB Lekmannarevisionens granskningsrapport för år 2019 samt 
grundläggande granskning år 2019 
Ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal Norrtåg AB 
Samlingsdokument Norrtåg AB 
Norrtåg AB - Lekmannarevisionens granskningsrapport för år 2019 samt grundläggande 
granskning år 2019 
 
Presentation Bolagsdialog med Länstrafiken i Västerbotten AB inkl Bussgods i Norr AB samt 
Norrtåg AB 
 
Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
Vid sammanträdet deltar VD och ordförande för Länstrafiken i Västerbotten AB för dialog 
med regionala utvecklingsnämnden. Presentationen biläggs protokollet. 
Nämnden informeras bland annat om 
- Pandemins konsekvenser, samt vidtagna och planerade åtgärder för att möta pandemin 
- Arbete med att ta fram en reviderad och total krisplan för kollektivtrafiken, en viktig 

punkt är att reda ut beslutsmandat i händelse av kris 
- Bussgods i norr – förändringar i ägarstruktur 
- Läge upphandlingar 
- Utökat uppdrag för Länstrafiken i Västerbotten AB efter årsskiftet med anledning av 

övertagande av beställningscentral 
- Översyn av styrande dokument för Länstrafiken i Västerbotten AB – arbetet har inletts 
 
________ 
Beslutsexpediering 
Regionstyrelsen 
Carl-Axel Persson, regionjurist 
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§ 204 
Bolagsdialog med AC Net Internservice AB 
Dnr: RUN 404-2020 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog. 
Regionala utvecklingsnämnden överlämnar den information som framkommit i samband 
med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen.  

 
Ärendebeskrivning 
Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad 
uppsiktplikt. I enlighet med det reviderade reglementet för regionala utvecklingsnämnden, 
ska nämnden bistå regionstyrelsen i ärendeberedningen av styrelsens övergripande samt 
förstärkta uppsiktsplikt över bolag.  
Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med 
uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande 
uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att 
säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns 
system och rutiner och att de fungerar på avsett vis. Som ett led i uppsiktsplikten kallas 
huvudparten av Region Västerbottens hel- och delägda bolag till den regionala 
utvecklingsnämndens sammanträden under hösten 2020 för dialog. Bolagsdialogerna 
genomförs vid regional utvecklingsnämndens sammanträden under hösten. 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: 
- Årsredovisning 
- Verksamhetsplan inklusive finansiella mål 
- Internkontrollplan för innevarande år 
- Internkontrollplan för kommande år  
- Rapport internkontrolluppföljning föregående år 
- 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 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2020-11-18 § 181 
Tjänsteskrivelse 
Ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal AC Net Internservice AB 
Samlingsdokument AC Net Internservice AB 
Lekmannarevisionens granskningsrapport för år 2019 samt grundläggande granskning 2019 
Presentation AC Net Externservice AB och AC Net Internservice AB 
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Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
Vid sammanträdet deltar VD och ordförande för AC Net Internservice AB samt ordförande 
för AC Net Externservice AB för dialog med regionala utvecklingsnämnden. Presentationen 
biläggs protokollet. 
Nämnden informeras bland annat om: 
- Huvudsakliga aktiviteter året 2020 
- Ekonomisk prognos 2020 
- Framtidsspaningar 
- Identifierade risker 
 
Vid sammanträdet informeras om att avtalen rörande de regionala näten beöhver ses över 
under kommande år. Bredband till fler – två projekt, som kommer att slutföras nästa år.  
  
Vid sammanträdet ställer regionala utvecklingsnämnden frågor om hur bolagen arbetat 
med de rekommendationer som lämnats av revisionen till styrelsen.  
Information lämnas om hur man arbetar med de rekommendationer som lämnats.  
 
________ 
Beslutsexpediering 
Regionstyrelsen  
Carl-Axel Persson, regionjurist 
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§ 205 
Bolagsdialog med AC Net Externservice AB 
Dnr: RUN 405-2020 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog. 
Regionala utvecklingsnämnden överlämnar den information som framkommit i samband 
med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen.  

 
Ärendebeskrivning 
Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad 
uppsiktplikt. I enlighet med det reviderade reglementet för regionala utvecklingsnämnden, 
ska nämnden bistå regionstyrelsen i ärendeberedningen av styrelsens övergripande samt 
förstärkta uppsiktsplikt över bolag.  
Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med 
uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande 
uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att 
säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns 
system och rutiner och att de fungerar på avsett vis. Som ett led i uppsiktsplikten kallas 
huvudparten av Region Västerbottens hel- och delägda bolag till den regionala 
utvecklingsnämndens sammanträden under hösten 2020 för dialog. Bolagsdialogerna 
genomförs vid regional utvecklingsnämndens sammanträden under hösten. 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: 
- Årsredovisning 
- Verksamhetsplan inklusive finansiella mål 
- Internkontrollplan för innevarande år 
- Internkontrollplan för kommande år  
- Rapport internkontrolluppföljning föregående år 
- 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 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2020-11-18 § 182 
Tjänsteskrivelse 
Ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal AC Net Externservice AB 
Samlingsdokument AC Net Externservice AB 
Lekmannarevisionens granskningsrapport för år 2019, grundläggande granskning år 2019 
Presentation AC Net Externservice AB och AC Net Internservice AB 
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Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
Vid sammanträdet deltar VD och ordförande för AC Net Internservice AB samt ordförande 
för AC Net Externservice AB för dialog med regionala utvecklingsnämnden. Presentationen 
biläggs protokollet. 
Nämnden informeras bland annat om: 
- Huvudsakliga aktiviteter året 2020 
- Ekonomisk prognos 2020 
- Framtidsspaningar 
- Identifierade risker 
 
Vid sammanträdet ställer regionala utvecklingsnämnden frågor om hur bolagen arbetat 
med de rekommendationer som lämnats av revisionen till styrelsen.  
Information lämnas från bolaget om hur man har arbetat med att åtgärda de 
rekommendationer som lämnats, samt en fråga som kommer att behöva utredas under 
kommande år. 
 
________ 
Beslutsexpediering 
Regionstyrelsen  
Carl-Axel Persson, regionjurist 
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§ 206 
Bolagsdialog med Norrbotniabanan AB 
Dnr: RUN 406-2020 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog. 
Regionala utvecklingsnämnden överlämnar den information som framkommit i samband 
med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen.  

 
Ärendebeskrivning 
Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad 
uppsiktplikt. I enlighet med det reviderade reglementet för regionala utvecklingsnämnden, 
ska nämnden bistå regionstyrelsen i ärendeberedningen av styrelsens övergripande samt 
förstärkta uppsiktsplikt över bolag.  
Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med 
uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande 
uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att 
säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns 
system och rutiner och att de fungerar på avsett vis. Som ett led i uppsiktsplikten kallas 
huvudparten av Region Västerbottens hel- och delägda bolag till den regionala 
utvecklingsnämndens sammanträden under hösten 2020 för dialog. Bolagsdialogerna 
genomförs vid regional utvecklingsnämndens sammanträden under hösten. 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: 
- Årsredovisning 
- Verksamhetsplan inklusive finansiella mål 
- Internkontrollplan för innevarande år 
- Internkontrollplan för kommande år  
- Rapport internkontrolluppföljning föregående år 
- 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 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2020-11-18 § 183 
Tjänsteskrivelse 
Ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal Norrbotniabanan AB 
Samlingsdokument Norrbotniabanan AB 
Lekmannarevisionens granskningsrapport för år 2019 samt grundläggande granskning 2019 
Presentation Norrbotniabanan AB 
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Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
Vid sammanträdet deltar VD och ordförande för Norrbotniabanan AB för dialog med 
regionala utvecklingsnämnden. Presentationen biläggs protokollet. 
Nämnden informeras bland annat om: 
- Nuläge Norrbotniabanan – bygget av Norrbotniabanan pågår för fullt. 
- Uppskattade investeringar i Norr- och Västerbotten 
- Verksamhetsplan Norrbotniabanan AB 
- Aktuella frågor, däribland finansiering av bolaget, förberedande arbete inför 

infrastrukturproposition och nationell transportplan 2029-, avslutande redovisning till 
EU, åtgärdslista avseende januariavtalet/intensifiering 

- Fortsatt tidplan 
 
________ 
Beslutsexpediering 
Regionstyrelsen  
Carl-Axel Persson, regionjurist  
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§ 207 
Bolagsdialog med ALMI Företagspartner Nord AB 
Dnr: RUN 410-2020 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog. 
Regionala utvecklingsnämnden överlämnar den information som framkommit i samband 
med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen.  

 
Ärendebeskrivning 
Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad 
uppsiktplikt. I enlighet med det reviderade reglementet för regionala utvecklingsnämnden, 
ska nämnden bistå regionstyrelsen i ärendeberedningen av styrelsens övergripande samt 
förstärkta uppsiktsplikt över bolag.  
Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med 
uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande 
uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att 
säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns 
system och rutiner och att de fungerar på avsett vis. Som ett led i uppsiktsplikten kallas 
huvudparten av Region Västerbottens hel- och delägda bolag till den regionala 
utvecklingsnämndens sammanträden under hösten 2020 för dialog. Bolagsdialogerna 
genomförs vid regional utvecklingsnämndens sammanträden under hösten. 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: 
- Årsredovisning 
- Verksamhetsplan inklusive finansiella mål 
- Internkontrollplan för innevarande år 
- Internkontrollplan för kommande år  
- Rapport internkontrolluppföljning föregående år 
- 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 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2020-11-18 § 184 
Tjänsteskrivelse 
Ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal ALMI Företagspartner Nord AB 
Samlingsdokument ALMI Företagspartner Nord AB 
Lekmannarevisionens granskningsrapport för år 2019 samt grundläggande granskning 2019 
Presentation ALMI Företagspartner Nord AB 
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Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
Vid sammanträdet deltar VD för ALMI Företagspartner Nord AB för dialog med regionala 
utvecklingsnämnden. Presentationen biläggs protokollet. 
Nämnden informeras bland annat om: 
- Ekonomi 
- Projektverksamhet kvartal 3 
- Låneverksamheten inklusive fördelning per lånetyp (brygglån, exportlån, företagslån, 

garantier, innovationslån, mikrolån, TIF) 
- Bolagets arbete med hållbar tillväxt, särskilda fokusgrupper 

 
Vid nämndens sammanträde ställs fråga om hur bolagets verksamhet är fördelad över 
länet. 
________ 
Beslutsexpediering 
Regionstyrelsen  
Carl-Axel Persson, regionjurist 
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§ 208 
Bolagsdialog med Västerbottensteatern AB 
Dnr: RUN 407-2020 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog. 
Regionala utvecklingsnämnden överlämnar den information som framkommit i samband 
med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen.  

 
Ärendebeskrivning 
Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad 
uppsiktplikt. I enlighet med det reviderade reglementet för regionala utvecklingsnämnden, 
ska nämnden bistå regionstyrelsen i ärendeberedningen av styrelsens övergripande samt 
förstärkta uppsiktsplikt över bolag.  
Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med 
uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande 
uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att 
säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns 
system och rutiner och att de fungerar på avsett vis. Som ett led i uppsiktsplikten kallas 
huvudparten av Region Västerbottens hel- och delägda bolag till den regionala 
utvecklingsnämndens sammanträden under hösten 2020 för dialog. Bolagsdialogerna 
genomförs vid regional utvecklingsnämndens sammanträden under hösten. 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: 
- Årsredovisning 
- Verksamhetsplan inklusive finansiella mål 
- Internkontrollplan för innevarande år 
- Internkontrollplan för kommande år  
- Rapport internkontrolluppföljning föregående år 
- 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 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2020-11-18 § 185 
Tjänsteskrivelse 
Ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal Västerbottensteatern AB 
Samlingsdokument Västerbottensteatern AB 
Granskningsrapport  
Presentation Västerbottensteatern AB 
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Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
Vid sammanträdet deltar VD och ordförande för Västerbottensteatern AB för dialog med 
regionala utvecklingsnämnden. Presentationen biläggs protokollet. 
Nämnden informeras bland annat om: 
- Västerbottensteaterns verksamhetsidé Västerbottensteatern vill genom scenkonst, 

underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang, göra Västerbotten till 
en ännu mer attraktiv plats att leva på.  

- År 2020, Västerbottensteaterns jubileumsår – 40 år 
- Ordinarie verksamhet med föreställningar under årets två första månader 
- Pandemins konsekvenser med stora konsekvenser för bolagets turnéverksamhet, 

planerade föreställningar, med undantag för sommarföreställningar som kunde 
genomföras samt en del andra föreställningar under tidig vår 

- Framtid: Hur kommer pandemin att påverka kommande år? Inflyttning till SARA 
Kulturhus hösten 2021 

________ 
Beslutsexpediering 
Regionstyrelsen  
Carl-Axel Persson, regionjurist 
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§ 209 
Information från verksamheten 
Dnr: RUN 58-2020 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Muntlig information till arbetsutskottet och regionala utvecklingsnämnden från regionala 
utvecklingsdirektören Anna Pettersson om aktuella händelser från verksamheten.  
 
Informationen innefattar: 
- Regionala utvecklingsstrategin 2021-2030 
- Europeiska regionalfondsprogrammet för Övre Norrland 
- Utgiftsområde 19, regional tillväxt, Statliga regionala utvecklingsmedel 1:1 
- JTF – nya besked 
- Elektrifiering 
- Partnerskapsdag Umeå Universitet 19 november 
- Översyn administration 
- Film i Västerbotten 
- Samisk kulturutveckling 
- Coronapandemin 
- Statistik arbetsmarknad: Arbetslöshet, varslade samt permitterade 
- Läget i näringslivet 
- Mötesplatser: Digitala Västerbotten. Information om att Västerbotten på Grand 2021 

pausas till följd av pandemin. Digital start av det nya året 2021 – Tillsammans för 
regionens utveckling. Årets tema är det hållbara samhället.  

- Showroom Västerbotten 
 

Beslutsunderlag 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2020-11-18 § 186 
_________ 
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§ 210 
Meddelanden 
Dnr: RUN 54-2020 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
En postlista bifogas till sammanträdet med alla inkomna handlingar som är registrerade i 
regionala utvecklingsnämndens diarium under en viss tidsperiod. Om ledamot vill läsa 
någon av handlingarna kan ledamoten kontakta nämndsekreteraren som då mejlar ut 
handlingen.  Viktig information från Sveriges Kommuner och Regioner som exempelvis 
rekommendationer, tolkningar av lagar och information om avtal finns att läsa och söka på 
hemsidan under underrubrik cirkulär. 
Aktuella meddelanden  
Ämne Beskrivning 
Länstrafiken i Västerbotten AB  
– Styrelseprotokoll 2020-09-25 

 

Avtal om grundandande av Kvarkenrådet EGTS 2.10.2020-bilaga 
till protokoll från konstituerande mötet 

 

Delegeringsbeslut 201026 firmateckningsrätt inom RUN_Anna 
Pettersson 

 

EFNS position om hållbara flygbränslen  
Information Jämställdhetsintegrering  
Kvarkenrådet EGTS Konstituerande möte-protokoll 2.10.2020 
samt alla fullmakter 

 

North Sweden European Office Verksamhetsberättelse 
2019_FINAL 

 

North Sweden European Office Verksamhetsdirektiv 
2020_BESLUTAD 

 

Protokoll North Sweden European Office - Ägarråd 
20201005_JUSTERAT 

 

Regionstyrelsen §186  Jämställdhetsintegrering av 
beslut(396837) (0)_TMP 

 

Stadgar för Kvarkenrådet EGTS 2.10.2020-bilaga till protokoll 
konstituerande mötet 

 

ÅRSMÖTE 2020 PROTOKOLL PÖYTÄKIRJA SIGNERADE-
Kvarkenrådet 

 

Styrelseprotokoll Skellefteå Museum AB, 2020-05-14  
Styrelseprotokoll Skellefteå Museum AB, 2020-09-16  
Styrelseprotokoll Skellefteå museum AB, 2020-10-22  
Sedan arbetsutskottets sammanträde den 18 november har 
ytterligare meddelanden inkommit: 

 

Revisionen Nyhetsbrev nr 6 2020 inkl länkar  
Styrelseprotokoll nr 164 AB Transitio 2020-10-22  
Styrelseprotokoll nr 165 AB Transitio 2020-11-09 per capsulam  
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Revisorerna i Region Västerbotten - Utlåtande till RF med 
bedömning av delårsrapporten per augusti 2020 

 

Regionstyrelsen – Yttrande över remiss Yttrande 
Avsiktsförklaring för en god, jämlik och nära vård 

 

Regionstyrelsen – Yttrande över remiss Starkare kommuner 
med kapacitet att klara välfärdsuppdraget 

 

Kulturrådet – Ändring av beviljat beslut om fördelning av vissa 
statsbidrag till regional kulturverksamhet för år 2020 inom 
ramen för kultursamverkansmodellen med anledning av Covid-
19 

 

Halvtidsutvärdering regional utveckling European Minds  
 
 
Beslutsunderlag 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2020-11-18 § 187 
Postlista 2020-09-24—2020-11-10 
_________ 
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§ 211 
Delegeringsbeslut 
Dnr: RUN 55-2020 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 
förtecknats i bifogad lista. 
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till delegat i enlighet med 
delegeringsordningen. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte 
att nämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får nämnden återta 
lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått 
beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.   
 
Beslutsunderlag 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2020-11-18 § 188 
Anmälan av delegeringsbeslut per 2020-11-10  
Anmälan av delegeringsbeslut per 2020-11-24 
_________ 
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§ 212 
Valärenden 
Dnr: RUN 56-2020 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden nominerar till CPMRs arbetsgrupper enligt nedan: 
- Lars Lilja (S), Transport 
- Rickard Carstedt (S), Energi och klimat 
 
Regionala utvecklingsnämnden förrättar fyllnadsval enligt nedan. 
Ersättare i Coompanion Västerbotten ek förenings styrelse efter Agneta Lindström Berg (S) 
blir Maria Karlsson (S).  
 
Regionala utvecklingsnämnden informeras om att Länsstyrelsen Västerbotten har tillfrågat 
Ylva Hedqvist Hedlund (V) att representera regionala utvecklingsnämnden i gruppering om 
landsbygdsutveckling. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Nominering till CPMR 
Inbjudan att nominera ordförande och vice ordförande till CPMRs arbetsgrupper har 
inkommit. Eventuella nomineringar lämnas senast den 11 januari 2021.  
De tematiska arbetsgrupperna är: 
- Transport 
- Maritima frågor 
- Energi och klimat 

 
Region Västerbotten har genom regionala utvecklingsnämnden nominerat ledamot, 
representanter samt vice ordförande enligt nedan 
- Ledamot Östersjökommissionen – Tomas Mörtsell (C) 
- Representant arbetsgrupp Förnybar energi – Lena Karlsson Engman (S) 
- Representant arbetsgrupp Infrastruktur och transport – Johan Söderling (S) 
Johan Söderling (S) och Lena Karlsson Engman (S) har avsagt sig sina uppdrag. 
 
Coompanion Nord 
En avsägelse har inkommit från Agneta Lindström Berg (S), för uppdrag i Coompanion 
Västerbotten ek förenings styrelse. Regionala utvecklingsnämnden har att förrätta 
fyllnadsval.  
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Uppdrag att delta i grupp för landsbygdsutveckling 
Ordförande informerar vid sammanträdet om att Länsstyrelsen i Västerbotten muntligen 
har inkommit med en förfrågan om representant från regionala utvecklingsnämnden till 
gruppering i länsstyrelsens regi som verkar för landsbygdsutveckling. Utöver en politisk 
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representant, behöver då även regionala utvecklingsdirektören tillse att tjänstepersonstöd 
utses.  
Fråga ställs om två representanter kan utses – en för majoriteten, en för oppositionen. 
Detta utreds inför nämndens sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2020-11-18 § 189 
Call for nominations for the chairs and vice-chairs of the BSC Working Groups 
 
Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
Vid nämndens sammanträde överlämnas följande nomineringar: 
- Lars Lilja (S), Transport 
- Rickard Carstedt (S), Energi och klimat 
 
Regionala utvecklingsnämnden förrättar fyllnadsval enligt nedan. 
Ersättare i Coompanion Västerbotten ek förenings styrelse efter Agneta Lindström Berg (S) 
blir Maria Karlsson (S).  
 
Vid nämndens sammanträde informerar ordföranden om att Länsstyrelsen Västerbottens 
län har tillfrågat Ylva Hedqvist Hedlund (V) om att ingå som representant för regionala 
utvecklingsnämnden i en gruppering som verkar för landsbygdsutveckling. Därmed behöver 
ingen nominering göras av regionala utvecklingsnämnden, informationen noteras endast.  
 
_________ 
Beslutsexpediering 
Lars Lilja 
Rickard Carstedt 
Maria Karlsson 
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§ 213 
Principer för beslut om deltagande vid kurser, konferenser, 
informationsmöte, studiebesök, studieresa eller liknande inom regionala 
utvecklingsnämnden 
Dnr: RUN 58-2020 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer följande vägledande principer att ligga till grund 
för beslut om ersättningsberättigade kurser, konferenser, informationsmöten, studiebesök, 
studieresor eller liknande: 
 
1. Förrättningen ska ha en tydlig koppling till regionala utvecklingsnämndens 

ansvarsområde, alternativt bedömas ha ett sådant innehåll att deltagande väsentligen 
främjar nämndens möjligheter att fullgöra det uppdrag som ålagts regionala 
utvecklingsnämnden av fullmäktige eller genom uppdrag via regleringsbrev eller 
särskilda beslut. 

2.  Kurser, konferenser och andra förrättningar som anordnas av Region Västerbotten, 
som inte innebär väsentliga kostnader förknippade med resor och deltagaravgifter, är 
prioriterade. 

3. Kurser, konferenser och andra förrättningar som svarar mot de förutsättningar som 
anges under punkt 1 ovan, som innebär deltagande på distans, och som inte innebär 
kostnader för resa eller deltagaravgift medges utan särskilt beslut. Sådant deltagande 
ska dock anmälas senast sammanträdet efter genomförd förrättning för att ersättning 
ska utgå.  

4. Vid deltagande i kurser, konferenser och andra förrättningar som förtroendevald 
inbjuds till inom ramen för ett projekt, ska beslut fattas om förtroendevalds 
deltagande. Beslutet ska redogöra för hur ersättning i samband med deltagande 
finansieras, i vilken utsträckning kostnader finansieras inom ramen för projektet ifråga 
samt i vilken utsträckning som ersättning vid deltagande ska utgå från det politiska 
organ som beslutar om deltagandet. Bedömning görs enligt punkter 1-3 ovan. Om 
återkommande deltagande vid förrättningar inom ett givet projekt förutsätts, ska 
beslut fattats av regionala utvecklingsnämnden.  
Beslut om rätt till ersättning för deltagande fattas av berört politiskt organ innan 
förrättningens genomförande för att ersättning ska utgå. 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt de arvodesregler för mandatperioden 2019-2022 som fullmäktige beslutat om, har 
tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som kallats att 
närvara rätt till ersättning för ett antal olika förrättningar: Bland dessa återfinns kurs, 
konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa eller liknande som styrelsen eller 
nämnden beslutar om.  
I delegeringsordning för regionala utvecklingsnämnden, har nämnden delegerat rätt att 
besluta om deltagande vid kurser och konferenser i nämndens ställe till: 
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- Regionala utvecklingsnämndens ordförande och vice ordförande har att besluta om   
deltagande i konferenser, studieresor, kurser och utbildningar vid brådskande fall som 
inte kan invänta arbetsutskottets avgörande,  

- regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott har att besluta om deltagande i kurser 
och konferenser inom nämndens verksamhetsområde, 

- kollektivtrafikutskottet har att besluta om deltagande i kurser och konferenser inom 
utskottets verksamhetsområde,  

- kulturutskottet har att besluta om deltagande i kurser och konferenser inom utskottets 
verksamhetsområde. 

Ledamot, ersättare och andra förtroendevalda som omfattas av beslutet, har rätt till 
ersättning enligt arvodesreglerna.  
 
För att tydliggöra vilka kurser, konferenser, informationsmöten, studiebesök, studieresor 
eller liknande som kan komma ifråga för sådana beslut, samt för att underlätta för att 
deltagande bedöms på lika grunder, föreslås regionala utvecklingsnämnden besluta om 
följande vägledande principer som ska ligga till grund för sådana beslut 
 
Beslutsunderlag 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2020-11-18 § 190 
Arvodesregler för Region Västerbotten 2019-2022 
________ 
Beslutsexpediering 
Ledamöter och ersättare i regionala utvecklingsnämnden och dess utskott 
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§ 214 
Kurser och konferenser 
Dnr: RUN 57-2020 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar information om kurser och konferenser.  
Nämnden uppmanas att ta del av inbjudan till Digitala Västerbotten samt anmäla sig. 
Ersättning för förrättningen utgår i enlighet med fastställda arvodesregler.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kurs/konferens Beskrivning och mer information 
Digitala Västerbotten 2020 Se bilaga. 
Västerbotten på Grand Hôtel 2021 Utgår. 
Samers rätt – med fokus på hälso- 
och sjukvård 

Se bilaga. 

Reglab – Regional brytningstid Regionen har påbörjat ett deltagande i lärprojektet 
”Regional brytningstid” anordnat av Reglab. 
Projektet kommer ta ett helhetsgrepp på regional 
utveckling och diskutera strategiska vägval för 
regioner utifrån bland annat behovet av en mer 
hållbar utveckling, den nya nationella strategin för 
den regionala utvecklingspolitiken och EU:s 
kommande strukturfondsperiod. Lärprojektet 
kommer bestå av 7 teman och pågå fram till och 
med hösten 2021. Varje tema inleds med en 
förmiddag med öppna digitala seminarier. Om det 
är önskvärt kan nämnden ges en genomgång och 
fördjupad diskussion till våren eller hösten 2021 
om lärprojektets slutsatser och vad det innebär för 
Region Västerbottens utvecklingsarbete.   

 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Arbetsutskottet beslutar om deltagande vid kurser och konferenser enligt följande: 
- Nämnden erbjuds möjlighet att delta vid Digitala Västerbotten 2020 
 
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att ta ställning till deltagande vid 
Reglab vid nämndsammanträdet, samt föreslår regionala utvecklingsnämnden tacka för 
informationen och lägga den till handlingarna.  
 
Beslutsunderlag 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2020-11-18 § 191 
Digitala Västerbotten 2020 
Samers rätt – med fokus på hälso- och sjukvård 
Reglab Regional brytningstid – program 
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Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
Ordföranden föreslår att information om kurser och konferenser noteras.  
Nämnden uppmanas att ta del av inbjudan till Digitala Västerbotten samt anmäla sig. 
Ersättning för förrättningen utgår i enlighet med fastställda arvodesregler.  
 
Inga motförslag lämnas.  
_________ 
 
 

Comfact Signature Referensnummer: 991828



1 dec 2020 
 
 

YRKANDE 
  
 

 
 VÄSTERBOTTEN 
 
Yrkande till RUN:s sammanträde 2 dec 2020, gällande ekonomisk rapport, 
punkt 3 på dagordningen 
 
Inom den regionala utvecklingsnämndens budget är det två budgetposter som 
fortfarande sticker ut, något som oroar oss kristdemokrater.  Det handlar om 
samverkanskostnader och kollektivtrafiken. Sett i ljuset av rådande pandemi finns 
förståelse gällande kollektivtrafikens budgetavvikelse. Här behöver RUN säkerställa 
att intäktsbortfallet för kollektivtrafiken i länet täcks av statligt stöd. Regeringen har 
avsatt särskilda medel för att ersätta kostnader i kollektivtrafiken kopplade till 
pandemin. 
 

Det är svårare att godta budgetavvikelsen för samverkanskostnader, även om vi 
gläds att den är mindre än tidigare då vi lyfte ärendet. Samverkanskostnaderna har 
varit kända i snart två år, sedan vi bildade nuvarande region, så det är inga okända 
uppkomna kostnader vilket gör det ännu knepigare att det ännu inte är inarbetat i 
budget.  
 

När nuvarande Region Västerbotten bildades var överenskommelsen att det inte 
skulle bli dyrare än det tidigare Region Västerbotten (KSO) och Landstinget, varken 
för länets kommuner eller för skattebetalarna. Det är viktigt att denna 
överenskommelse vidmakthålls och att alla kostnader rörande samarbeten och 
samarbetskostnader ligger inom ram. Varken länets kommuner eller Regionen har 
mer medel än behovet och vi ska hushålla med skattemedel på ett klokt sätt. 
 

När ärendet sist var på dagordningen beslutade nämnden att kostnaderna skulle 
inarbetas men vi ser att så ännu inte är fallet.   
 
Yrkande:  
Kristdemokraterna yrkar 

- att budgetöverskridandet gällande samverkanskostnader ska inarbetas i årets 
resultat och utjämnas vid årsskiftet. 

- att vid nästa års budget ska samverkanskostnaden vara helt inarbetad i 
budget och resultat. 

 
Veronica Kerr 
Ledamot RUN (KD)  
 

Hans-Inge Smetana 
Ersättare RUN (KD) 
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3 dec 2020 

 
RESERVATION 

  

 
    VÄSTERBOTTEN 
 
Vi reserverar oss mot punkt 3 på RUN:s dagordning den 2 dec 2020 gällande 
ekonomisk rapport, till förmån för eget förslag.  
 
Grunder 
Inom den regionala utvecklingsnämndens budget är det två budgetposter som 
fortfarande sticker ut, något som oroar oss kristdemokrater.  Det handlar om 
samverkanskostnader och kollektivtrafiken. Sett i ljuset av rådande pandemi finns 
förståelse gällande kollektivtrafikens budgetavvikelse. Här behöver RUN säkerställa 
att intäktsbortfallet för kollektivtrafiken i länet täcks av statligt stöd, vilket framgår av 
rapporteringen att så sker.  
 

Det är svårare att godta budgetavvikelsen för samverkanskostnader, även om vi 
gläds att den är mindre än tidigare då vi lyfte ärendet. Samverkanskostnaderna har 
varit kända i snart två år, sedan vi bildade nuvarande region, så det är inga okända 
uppkomna kostnader vilket gör det ännu mer allvarligt att den rödgröna majoriteten 
inte tar budgetöverskridandet på allvar.  
	

När nuvarande Region Västerbotten bildades var överenskommelsen att det inte 
skulle bli dyrare än det tidigare Region Västerbotten (KSO) och Landstinget, varken 
för länets kommuner eller för skattebetalarna. Det är viktigt att denna 
överenskommelse vidmakthålls och att alla kostnader rörande samarbeten och 
samarbetskostnader ligger inom ram. Varken länets kommuner eller Regionen har 
mer medel än behovet och vi ska hushålla med skattemedel på ett klokt sätt. 
 

Ännu mer allvarligt är att en enig nämnd beslutade i maj månad att kostnaderna 
skulle inarbetas, men vi ser att så ännu inte är fallet.   
 
Vi reserverar oss mot regionala utvecklingsnämndens beslut, till förmån för 
eget förslag.  
 
Veronica Kerr 
Ledamot RUN (KD)  
 
Hans-Inge Smetana 
Ersättare RUN (KD) 
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Katrine K Andersson

Från: Carina Sundbom <carina_sundbom@telia.com>
Skickat: den 2 december 2020 13:37
Till: Katrine K Andersson
Ämne: Yrkande run 2 dec

Hej 
Centerpartiet reserverar sig mot beslut 3, ekonomisk rapport, till förmån för Kd yrkande. 
 
Carina Sundbom avstår att rösta i ärende 11, projekt Studenter möter arbetslivet. Detta med anledning av otydliga 
underlag huruvida Luleå Tekniska Universitet, med många studenter i viktiga program för regionen, är delaktiga i 
projektet 
 
Hälsningar 
Carina 
 
 
Skickat från min iPad 
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PROTOKOLLSANTECKNING 
  
 
 

 VÄSTERBOTTEN 
 
Protokollsanteckning till RUN 2 dec 2020, gällande halvtidsutvärdering av 
samverkan, punkt 4 på dagordningen 
 
Samverkan inom länet är avgörande för ett Västerbotten som ska fungera. Den kan 
ta form av antingen underlättat samarbete kommuner emellan, eller samarbete 
mellan region och kommuner. Sedan bildandet av den nya, gemensamma 
organisationen bestående av regionen och de femton kommunerna måste den 
regionala utvecklingsnämnden tydligt visa att man värnar hela länet.  
 
Ska regionens samverkansmål kunna genomföras i praktiken krävs därför att 
samtliga kommuner känner tilltro gentemot processen, att deras synpunkter blir 
lyssnade till. Region Västerbotten behöver prioritera just förtroendeskapandet och 
här blir halvtidsutvärderingen extra viktig. Det framstår som maktfullkomligt att de 
ageranden där kommunerna haft synpunkter på regionen inte fick tas med i 
utvärderingen, som exempelvis agerandet runt AC-Net.  
 
Därför anser Kristdemokraterna att det är ytterst märkligt att inte kommunernas 
utvärderingssvar och konsultrapport fanns delgiven i nämndens handlingar innan 
mötet. Vi konstaterar dock att de rödgröna efter Kristdemokraternas påpekande har 
backat och delgivit konsultrapporten till nämnden i sin helhet under sittande möte. 
Det är viktigt att ärenden som vandrar genom PKB, BRU och sedan till RUN bereds 
korrekt. Eftersom både PKB och BRU endast är beredande är det viktigt att samtliga 
handlingar i ärenden ska finnas med vid beslutstillfället i RUN.  
 
 
 
 
 
 
Veronica Kerr 
Ledamot RUN (KD)  
 
Hans-Inge Smetana 
Ersättare RUN (KD) 
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