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Sammanträdesdatum Onsdagen den 17 februari 2021 
 
Sammanträdestid    Kl. 13:00-16:35 
  Sammanträdet ajourneras kl 14:05-14:12 för en 

kortare paus. 
  Sammanträdet ajourneras igen kl 15:00-15:20. 
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nytt upprop.  

  Sammanträdet avslutas kl 16:35. 
   
   
Sammanträdesplats    Digitalt samt sammanträdesrum Tallen, Region 

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

 
Paragrafer   §§ 9-39 
 
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  2021-02-17 
  
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 Närvaro Reservation 
 

Anteckningar/ 
Tjänstgörande 
Ersättare 

§ § §  

Ledamöter (13)  Upprop 
kl. 13:05 

Upprop 
kl 15:20 

    

Rickard Carstedt S 1 1    Ordförande 

Åsa Ågren Wikström  M 1 1 § 30 § 31 § 33 Vice ordförande, justerare, digitalt 

Ylva Hedqvist Hedlund  V 1 1    2:a vice ordförande, digitalt 

Marita Fransson  S 1 1    Digitalt 

Lars Lilja  S 1 1    Digitalt 

Nina Björby S 1 1    Digitalt 

Jamal Mouneimne  S 1 1    Digitalt 

Ahmed Hersi V 1 1    Digitalt 

Anna-Karin Nilsson M 1 1 § 30 § 31 § 33 Digitalt 

Carina Sundbom C 1 1 § 30 § 31 § 33 Digitalt 

Nicke Grahn L 1 1   § 33 Närvarande/tjänstgörande, 
digitalt, §§ 16-40 
Tjänstg ersättare Cecilia Festin (L) 
§§ 9-15. 

Veronica Kerr  KD 1 1 § 30    

Zacharias Tjäder  MP - -    Tjänstg ersättare Mahmoud Al-Turk 
(S) 

Ersättare (13)        

Karin Lundström  S - -     

Mahmoud Al-Turk S 1 1    Tjänstgör istället för Zacharias 
Tjäder (MP), digitalt 

Maja Lundström S - -     

Olov Nilsson S - -     

Charlotte Lundqvist  S 1 1    Digitalt 

Kjell Öjeryd V 1 1    Digitalt 

Andreas Löwenhöök M - -     

Ulf Eriksson C 1 1    Digitalt 

Olle Edblom C 1 1    Digitalt 

Cecilia Festin Stenlund L 1 -    Tjänstgör istället för Nicke Grahn 
(L), digitalt, §§  9-15. Närvarande 
till och med § 29.  

Hans-Inge Smetana KD 1 1    Digitalt 

Mattias Larsson C 1 1     Digitalt 

Christer Rönnlund  M - -     
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Övriga närvarande 

Anna Pettersson, regiondirektör, digitalt 

Rachel Nygren, stabschef, digitalt 

Katrine Andersson, nämndsekreterare/utredare 

Mona-Lisa Fjellström, nämndsekreterare/utredare, digitalt 

Jonathan Lundberg, nämndsekreterare/utredare, digitalt 

Lena Nordling, ekonomiansvarig, §§  9-17 

Jonas Lundström, chef Näringsliv och samhällsbyggnad, digitalt, §§ 9-29 

Lena Friborg, strateg samhällsbyggnad, digitalt, §§ 9-13 

Johan Vikström, verksamhetsutvecklare, digitalt, §§ 9-16 

Katarina Molin, chef enheten för projektfinansiering och företagsstöd, digitalt, §§ 9-33 

Max Englund, strateg projektfinansiering, digitalt, §§ 14-27 

Irina Bergsten, strateg projektfinansiering, digitalt, §§ 15-29 

Martin Lundberg, strateg projektfinansiering, digitalt, §§ 9-26 

Tobias Bergström, strateg företagsstöd, digitalt, §§ 16-29 

Riikka Engman, strateg projektfinansiering, digitalt, §§ 16-29 

Marta Bahta, samordnare innovationsledning, digitalt, §§ 26-29 

Joakim Sandberg, regionkulturchef, digitalt, §§ 26-34 

Karolina Filipsson, strateg kollektivtrafik, digitalt, §§ 31-36 

Anna Norin, strateg analys, digitalt, § 36 
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§ 9. 
Protokollets justering 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden utser Åsa Ågren Wikström (M) att justera protokollet från 
sammanträdet. 
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden har att utse justerare som tillsammans med ordföranden 
ska justera protokollet från dagens sammanträde.  
 
Åsa Ågren Wikström (M) föreslås justera protokollet från dagens sammanträde.  
____ 
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§ 10. 
Fastställande av ärendelistan 

 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer upprättad ärendelista med tillägg av ärende 
Information om återrapportering av beslut om villkor för budgetåret 2020 för regionerna 
samt Gotlands kommun inom utgiftsområdena 1 Rikets styrelse, 19 Regional tillväxt och 22 
Kommunikationer. 
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden har att fastställa ärendelistan. 
 
Förslag lämnas om att lägga till ett ärende, information om återrapportering av beslut om 
villkor för budgetåret 2020 för regionerna samt Gotlands kommun inom utgiftsområdena 1 
Rikets styrelse, 19 Regional tillväxt och 22 Kommunikationer. Ärendet behandlas innan 
ärendet Information från verksamheten.  
 
_________ 
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§ 11. 
Anmälan av utskottens protokoll 
Dnr: RUN 7-2021 
 
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 2021-02-04 
Kollektivtrafikutskottets protokoll 2021-01-27 
Kulturutskottets protokoll 2021-02-03 
________ 
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§ 12. 
Tidplan för framtagandet av ny regional innovationsstrategi 
Dnr: RUN 5-2021 

 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och ställer sig bakom redovisad 
tidplan.  
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden ges information om tidplan för framtagandet av ny regional 
innovationsstrategi. För att möjliggöra att ett remissförslag om regional innovationsstrategi 
kan behandlas vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 2 december 2021, 
planeras för en beredningsgång enligt nedan.  
 
Kommunchefsberedning 25 augusti för möjlighet att lämna inspel inför fortsatt beredning 
av förslag. 
Tjänstepersonberedning 4 oktober, 
Primärkommunala beredningens arbetsutskott för möjlighet att lämna inspel inför fortsatt 
beredning av förslag,  
Primärkommunala beredningen 11 november 2021 för möjlighet att lämna inspel inför 
fortsatt beredning av förslag,  
 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 18 november 2021 behandlar förslag som 
överlämnas till nämnden  
Beredningen för regional utveckling 2 december 2021, 
Regionala utvecklingsnämnden 2 december 2021. 
 
Därefter följer en remissperiod för att möjliggöra synpunkter på remissförslaget. 
Efter avslutad remissperiod, följer en motsvarande beredningsgång enligt ovan, inför 
regionala utvecklingsnämndens fastställande av regional innovationsstrategi.  
Målsättningen är att slutligt förslag överlämnas för beslut under första halvåret 2022.  
 
Ärendets tidigare behandling 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Arbetsutskottet föreslår att regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och 
ställer sig bakom redovisad tidplan.  
 
Beslutsunderlag 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2021-02-04 § 13 
____ 
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§ 13. 
Yttrande över remiss Promemorian Reduktionsplikt för bensin och diesel  
Dnr: RUN 466-2020 
 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer förslag till remissvar över remiss 
Promemorian Reduktionsplikt för bensin och diesel.  
 

Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten har getts möjlighet att lämna synpunkter på 
Infrastrukturdepartementets promemoria Reduktionsplikt för bensin och diesel – 
kontrollstation.  
 

Bakgrund reduktionsplikten 
Lagen om reduktionsplikt kom 2018 och innebär krav på att drivmedelsleverantörer 
att årligen minska koldioxidutsläppen från drivmedlen bensin och diesel. Lagen 
innebär också att kontrollstationer satts upp där reduktionsplikten utvärderas och 
justeras.  Det remitterade PM:et är en del i en sådan kontrollstation.  Förslagen i 
PM:et utgår från ambitionen att uppnå kravet i EU:s förnybarhetsdirektiv, det 
nationella målet om 70 procent minskade växthusgasutsläpp från inrikes transporter 
till 2030. 
 
Promemorians förslag innebär i korthet att 
• Reduktionsnivåer till och med 2030 för bensin och diesel föreslås enligt en 
 särskild upptrappningsmodell. 
• De drivmedelsleverantörer som är snabbare på att ställa om än vad lagen kräver 

kan sälja sitt ”överskott” till de leverantörer som ställer om långsammare (jämför 
handeln med utsläppsrätter). 

• Elektrobränslen ska kunna användas för att uppfylla reduktionsplikten. 
Elektrobränslen produceras med hjälp av el, koldioxid och vatten.  

• Biodrivmedel från råvaror med hög risk för indirekt ändrad markanvändning inte 
ska kunna användas för att uppfylla reduktionsplikten. Det innebär idag att 
palmolja inte kommer att kunna användas för att uppnå lagens krav.  

• Ingen särskild kvot införs för avancerade biodrivmedel som från tallolja, lignin 
och sågspån.  

• lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.                    
 
Remissvarets inriktning 
I det föreslagna remissvaret ställer sig Region Västerbotten positiv till förslagen i 
PM:et och de klimatmål förslagen avser att bidra till. Remissvaret betonar dock att de 
svenska nationella ambitionerna och planerna när det gäller att uppnå fossilfrihet i 
transportsektorn under överskådlig framtid bygger ökad användning av bioenergi.  
Samtidigt ser vi ett ökande motstånd hos EU-kommissionen, mot skogsbruk i 
allmänhet och bioenergi i synnerhet, bland annat i den taxonomi som nyligen 
föreslagits för hållbara investeringar i EU. Detta motstånd försvårar nödvändiga 
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investeringar i förnybara drivmedel och riskerar att omkullkasta ambitionerna med 
reduktionsplikten. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Promemorian: Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation 
Missiv 
Förslag till remissvar 
EFNS Position om EU:s taxonomi  2020-12-16 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2021-02-04 § 14 
____ 

Beslutsexpediering 
Infrastrukturdepartementet 
Kollektivtrafikmyndigheten 
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§ 14. 
Årsrapport för regionala utvecklingsnämnden år 2020 
Dnr: RUN 241-2020 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer årsbokslutet per 31 december 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamheten inom regionala utvecklingsnämnden bedöms under året haft en 
förhållandevis god måluppfyllelse avseende nämndens delmål. Av de nio regionmål 
som bedöms, så bedömer regionala utvecklingsnämnden att fyra uppfylls helt och 
fem uppfylls delvis. Där målen endast bedöms uppfyllas delvis är orsakerna till stor 
del relaterade till pandemins påverkan på verksamheten som inneburit att vissa 
planerade aktiviteter inte kunnat genomföras, eller inte kunnat genomföras på ett 
sätt som fullt ut ger önskade effekter. När det gäller mål 3, 4 och 11, bedöms det 
finnas behov av ytterligare aktiviteter och förbättringar för att fullt ut nå målen. Det 
handlar då om att ta ytterligare steg mot en tydlig och effektiv hållbarhetsintegrering 
av verksamheten där alla verktyg och regionala utvecklingsinsatser styrs mot ökad 
hållbarhet och där målkonflikter hanteras på ett uttalat och genomtänkt sätt. Ett 
sådant arbete har påbörjats med utgångspunkt i den nya regionala 
utvecklingsstrategin, där hållbarhet och klimatomställning lyfts fram som 
övergripande mål som ska genomsyra all verksamhet.  
 
Nämnden har, trots positiva budgetavvikelser på flera håll i verksamheten, en samlad 
budgetavvikelse på –23,3 mkr. Avvikelsen förklaras av högre kollektivtrafikkostnader 
och samverkanskostnader än budgeterat, vilket beror på att Region Västerbottens 
budgetram för kollektivtrafik 2020 var lägre än den anslagsnivå som Länstrafiken 
budgeterat för att utföra beställd trafik och att samverkanskostnaderna var för lågt 
budgeterade i förhållande till den beslutade förtroendemannaorganisationen. 
Bolagen inom nämnden har påverkats av pandemin, men uppvisar ändå 
genomgående positiva resultatutfall, med undantag för ett mindre underskott i 
Norrbotniabanan AB. Samtliga kulturbolag, Länstrafiken och Norrtåg har fått statliga 
medel för att klara av den ekonomiska situationen under pandemin. I flera av 
bolagen inom områdena kultur och kollektivtrafik finns en osäkerhet om hur 
verksamheten kommer att se ut både verksamhetsmässigt och finansiellt under 2021 
eftersom det är oklart hur pandemin kommer att påverka kommande år. 
 
Vad gäller uppföljning av internkontrollplanen har 17 kontroller har genomförts inom 
områdena ärendeberedning, ägarstyrning, hantering av projektmedel och 
företagsstöd, projektredovisning, HR, Kultur och IT. Utifrån utfall av kontrollerna 
kommer åtgärder att vidtas för att åstadkomma förbättringar och en ny plan för 
intern kontroll 2021 tas fram.  
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Tidigare behandling av ärendet 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Vid sammanträdet informeras arbetsutskottet om behov att göra redaktionella 
justeringar i förslaget. De redaktionella ändringarna redovisas och arbetsutskottet 
godkänner dessa. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Årsbokslut RUN 2020-12-31, presentation 
Regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2020 
Bilaga - Rapport uppföljning RUN av 2020 års internkontrollplan januari – december 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2021-02-04 § 15 
____ 
Beslutsexpediering 
Regionstyrelsen 
Regionfullmäktige 
Anton Lidström, strateg Ekonomistaben 
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§ 15. 
Information om planerings- och budgetprocessen 
Dnr: RUN 5-2021 

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

 
Ärendebeskrivning 
Muntlig information lämnas om den förändrade planerings- och budgetprocessen 
inom Region Västerbotten. 
 
Senast den 16 april ska nämnderna återkoppla till regionstyrelsen angående 
planeringsförutsättningarna. Information lämnas om tidplan för det fortsatta arbetet 
med att bereda förslag till regionala utvecklingsnämndens underlag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Presentation Ny planerings- och budgetprocess  
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2021-02-04 § 16 
____ 
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§ 16. 
Internkontrollplan för regionala utvecklingsnämnden år 2021 
Dnr: RUN 30-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer regionala utvecklingsnämndens plan för 
internkontroll 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med riktlinjer för intern kontroll i Region Västerbotten ska styrelser och 
nämnder varje år ta fram en internkontrollplan för styrelsens eller nämndens 
verksamhet. Den baseras på en riskanalys som identifierar de största riskerna för att 
inte uppnå ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig information 
och rapportering om verksamheten samt följsamhet till lagar och regler.  
Med riskanalysen som grund har förslag på kontrollaktiviteter tagits fram. 
Kontrollaktiviteterna är avgränsade och specifika mätningar eller avstämningar som 
genomförs för att få information om, följa och förebygga de risker som prioriteras.  
I internkontrollplanen fastställs även vilken funktion som ansvarar för att genomföra 
och rapportera kontrollen, hur kontrollen ska genomföras samt när den ska 
återrapporteras till nämnden.  
 
Förslag till plan för intern kontroll 2021 har upprättats.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Plan för intern kontroll 2021 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2021-02-04 § 17 
____ 
Beslutsexpediering 
Meddelas regionstyrelsen och regionfullmäktige 
Chefer vid regionala utvecklingsförvaltningen 
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§ 17. 
Information om utfallet av det regionala tillväxtanslaget år 2020 
Dnr: RUN 32-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  

 
Ärendebeskrivning 
Enhetschef för företag och projektfinansiering Katarina Molin informerar om projektmedel 
inom det regionala tillväxtanslaget.   
 
Beslutsunderlag 
Information om utfallet 1:1-anslaget 2020 – sammanställning projekt finansierade av 
Region Västerbotten 2020 
Sammanställning slutrapport Företagsstöd och Omställningscheck 2020 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2021-02-04 § 20 
_________ 
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§ 18.  
Beslut om fördelning av det regionala tillväxtanslaget (anslag 1:1) år 2021 
mellan projektverksamhet, regionala företagsstöd och stöd till kommersiell 
service 
Dnr: RUN 33-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att år 2021 fördelas ett beslutsutrymme på totalt 
87 miljoner kronor för nya beslut, varav 47 mkr till företagsstöd, 6 mkr till kommersiell 
service och 32 mkr till projektmedel enligt följande: 
 

Område Beslut 2020 Nya beslut 2021 Prognos 

utbetalningar 2021 

Regionala företagsstöd 67 341 000 kr 47 000 000 kr 81 766 000 kr   

Kommersiell service 2 593 000 kr 6 000 000 kr 6 000 000 kr 

Projektverksamhet 68 802 000 kr 

 

32 000 000 kr 30 000 000 kr 

 (- 68 mkr)  

Uppföljning & 

Utvärdering 

2 000 000 kr 2 000 000 kr 2 000 000 kr 

Summa 140 736 000 kr  87 000 000 kr 119 766 000 kr 

 
Ärendebeskrivning 
Regeringen anvisar Region Västerbotten ett anslag på 119 766 000 kronor för år 2021. 
Medlen disponeras av Tillväxtverket för utbetalningar med anledning av ekonomiska 
åtaganden gjorda 2019 och tidigare år samt utbetalningar med anledning av beslut 2021 
som utbetalas 2021. Medlen ska användas i enlighet med nationella förordningar och 
respektive strukturfondsprogram. Region Västerbotten fattar beslut om utbetalningar och 
nya beslut 2021. Anslag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder, får användas för 4 olika ändamål; 1. 
Regionala företagsstöd, 2. Stöd till kommersiell service, 3. Projektverksamhet, 4. 
Uppföljning och utvärdering. 
 
För företagsstöd finns under 2020/2021 beslutsutrymme med ytterligare 30 000 000 kr 
(Kvar 2021 1 000 000kr) från ett ramprojekt med medel från europeiska regionala 
utvecklingsfonden (ERUF). 
 
För företagsstöd finns under 2020/2021 beslutsutrymme med ytterligare 12 000 000 kr 
(Kvar 2021 2 000 000kr) från ett ramprojekt med medel från europeiska regionala 
utvecklingsfonden (ERUF). 
 
Detta beslut ersätter tidigare fattat beslut avseende år 2020, dnr RUN 132-2019 

Comfact Signature Referensnummer: 1037466
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Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2021-02-17 

 

   

 

 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Bilaga till tjänsteskrivelse 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott § 21 
________ 
Beslutsexpediering 
Enheten för Företag- och projektfinansiering 
Katarina Molin 
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§ 19. 
Projektbeslut: Artificiell intelligens för säkrare diagnostik 
Dnr: RUN 34-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten 250 000 kr, dock högst 50,00 
% av godkända kostnader uppgående till 500 000 kr för projektet Artificiell Intelligens för 
säkrare diagnostik för projektperioden 2021-02-01 - 2021-12-31 under förutsättning att all 
övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
En del i den regionala utvecklingsstrategin är fokuserad på insatser kopplat mot digitala 
lösningar för ökad välfärd och effektivitet. Den delstrategin är nära kopplat mot det 
problem som finns idag att läkarresurserna är fokuserade till storstadsregionerna i 
Västerbotten. Det finns tjänster att söka i glesbygd, men många gånger är det omöjligt att 
få några sökande till dessa tjänster vilket i sin tur leder till ett ökat behov av stafettläkare 
vilket i längden blir kostsamt för regionen. Ett sätt som man idag har försökt att lösa detta 
är att införa olika typer av digitala tjänster för att därigenom kunna erbjuda en ökad 
läkarnärvaro även i inlandet. För att det ska kunna fungera krävs en tillgång till bra 
tekniklösningar som kan användas vid olika patientbesök, e.g. videomöten kopplat till 1177 
och fjärrkonsulten (system för att via distans kunna lyssna på hjärt- och lungljud). 
Problemet är att det finns för få mätinstrument som kan användas vid patientmöten samt 
att dessa även måste anpassas efter att kunna användas av annan sjukvårdspersonal än 
läkare. Vidare finns det ett behov av att dessa mätinstrument kan screena efter vanliga 
åkommor för att därigenom kunna fokusera på de patienter som behöver mest hjälp. 
Effekten blir därför att den faktiska patientvolymen (som får träffa en läkare) kanske kan 
bibehållas alternativt gå ned trots en ökning i antalet besök till primärvården. Vilket i sig 
jobbar mot strategins vision om att man från kust till fjäll skapar en hållbar attraktiv region 
både för patienter och för sjukvårdspersonal. 
 
De som framförallt gynnas av det här projektet är dels vårdpersonal (både läkare och 
annan vårdpersonal) samt patienter som besöker primärvården. Projektet har inget 
speciellt fokus på genus eftersom de sjukdomstillstånd som undersöks uppkommer både 
hos män och kvinnor. Vidare tas ingen speciell beaktning till underrepresenterade grupper i 
det här skedet. Data kommer att samlas in från personer som besöker primärvården 
oavsett etnicitet, kön eller läggning. 
 
Beslutsunderlag 
PM 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2021-02-04 § 22 
________ 
Beslutsexpediering 
Max Englund, strateg projektutveckling 
Katarina Molin, enhetschef företag- och projektfinansiering 

 

Comfact Signature Referensnummer: 1037466
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§ 20.  
Projektbeslut: Battery region 
Dnr: RUN 35-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten 1 137 206 kr, dock högst 
17,49 % av godkända kostnader uppgående till 6 503 105 kr för projektet Battery 
Region för projektperioden 2020-10-07 - 2022-09-30 under förutsättning att all övrig 
medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Energibranschen växer starkt i våra regioner, och särskilt batteriindustrin. För att 
etableringarna i denna nya industri ska stärka regionerna och välfärden på bästa sätt, 
menar sökanden att det behöver mötas upp med smarta strategier för 
kompetensförsörjningen. Det behöver säkras att kompetensutvecklingsinsatser på 
bästa sätt möter branschens behov, samtidigt som det säkras ett socialt hållbart 
samhälle där regionens medborgare tar del av utvecklingen. I detta projekt avser 
sökanden arbeta med att kartlägga kompetenser och utbildningsbehov, samtidigt 
som samverkan stärks och nätverk byggs. 
 
Ett av resultaten med projektverksamheten förväntas bli en interregional strategi 
eller överenskommelse om det fortsatta arbetet för att säkra 
kompetensförsörjningen i batteribranschens tillverkningsled, och eventuellt andra 
delar av värdekedjan där vår region har goda förutsättningar att ta position. 
 
Projektets primära målgrupp är utbildningsaktörer, näringsliv och 
näringslivsrepresentanter, företrädare från arbetsmarknadens parter, samt regionalt 
utvecklingsansvariga, som är verksamma eller intressenter inom energi och 
batterisektorn. Det är till dessa projektet främst riktar sig. Projektets sekundära 
målgrupp är karriärväxlare, arbetssökande med flera som ska utbildas till arbete inom 
batteriindustrin. 
 
Beslutsunderlag 
PM 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2021-02-04 § 23 
________ 
Beslutsexpediering 
Irina Bergsten strateg projektutveckling 
Katarina Molin, enhetschef företag- och projektfinansiering 
 

  

Comfact Signature Referensnummer: 1037466
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§ 21. 
Projektbeslut: Konkurrenskraft genom Optisk Mätteknik 
Dnr: RUN 36-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Stift Adopticum 2 190 527 kr, dock högst 50 % 
av godkända kostnader uppgående till 4 381 054 kr för projektet Konkurrenskraft 
genom Optisk Mätteknik för projektperioden 2021-04-01 - 2023-10-31 under 
förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Optisk mätteknik är ett område med mycket stor potential för nya, innovativa och 
konkurrenskraftiga produkter och tjänster i alla branscher. I projektet avser 
Adopticum arbeta för att höja de regionala bolagens insikt och förståelse för 
teknikområdet och tillsammans med dem driva delprojekt i syfte att ta fram en första 
prototyp. Speciellt fokus ska läggas på att bidra till lösningar för aktörer inom 
primärproduktion i livsmedelsbranschen och på miljötekniklösningar.  
 
Följande mål ska vara uppnådda vid projektavslut:  
- Minst 50 företag ska ha fått en ökad kunskap om optisk mätteknik  
- Minst 7 förstudieprojekt ska ha genomförts 
- Minst 4 prototypprojekt ska ha genomförts  
- Hållbarhetsaspekterna ska ha beaktats genom hela projektet  
 
Genom att integrera frågor som rör jämställdhet, mångfald och miljö i alla aktiviteter 
är ambitionen att dessa frågor ska få en central roll i projektet. Målet är bland annat 
att nå en jämn fördelning av resurserna mellan bolag som ägs och drivs av kvinnor 
och män genom att arbeta aktivt med frågan. Det är etablerat att optisk mätteknik är 
ett viktigt område med avseende på en grönare tillverkningsprocess inom en bred 
flora av branscher. Inom projektverksamheten avses det att uppmuntra speciellt till 
delprojekt som arbetar för en grön omställning. 
 
Projektets primära målgrupp är således små och medelstora företag i hela 
Västerbotten inom ett brett spektrum av branscher. I projektet ska särskilt fokus 
läggas på att bidra till lösningar för aktörer inom primärproduktion i 
livsmedelsbranschen och på miljötekniklösningar.  
 
Beslutsunderlag 
PM 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2021-02-04 § 24 
________ 
Beslutsexpediering 
Irina Bergsten strateg projektutveckling 
Katarina Molin, enhetschef företag- och projektfinansiering 
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§ 22. 
Projektbeslut: Nordic Intermodal Short Sea 
Dnr: RUN 37-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Infrastruktur i Umeå AB 1 343 241 kr, dock högst 
50,00 % av godkända kostnader uppgående till 2 686 483 kr för projektet Nordic 
Intermodal Short Sea för projektperioden 2021-01-01 - 2023-12-31 under förutsättning att 
all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 

 
Ärendebeskrivning 
Projektets mål är att starta upp minst en ny linje med sjöfart för gods från någon av 
regionens hamnar mot lämplig mottagarhamn som kan erbjuda regionens varuägare de 
bästa och önskade relationerna. Innan projektets start så har en förstudie utförts där en 
omfattande godsflödesdatabas byggts upp, lämpliga mottagarhamnar analyserats och 
rederier som kan vara av intresse för projektet identifierats. Under förstudien har 
studenter från Folkuniversitetets "internationell handelslogistiker" hjälpt till på olika sätt. 
För att målet ska uppnås ska en serie av aktiviteter utföras av projektet: med hjälp av data 
insamlat ifrån förstudien ska i samarbete med fraktköpare, rederier, hamnar och 
järnvägsoperatörer ett trafikupplägg som matchar behoven ifrån regionens näringsliv och 
deras kunder oavsett könsidentitet, funktionsnedsättningar, etnisk tillhörighet, religion, 
sexuell läggning, ålder eller socioekonomiska förutsättningar. I den nationella 
godstransportstrategin skriver infrastrukturministern att "Sverige bör utnyttja järnvägens 
fulla potential och att använda en större del av sjöfartens kapacitet för att på sikt bryta 
fossilberoendet, minska utsläppen och minimera negativ miljöpåverkan från 
transportsektorn". En stor andel av godset som rör sig till och från vår region transporteras 
fortfarande på gummihjul, detta är ett problem som projektet ämnar bidra till att lösa 
genom att utveckla logistiklösningar med sjöfart i huvudsak men även med järnväg vilket 
ligger helt i linje men infrastrukturministerns uttalande. 
Den primära målgruppen för projektet är regionens näringsliv som ska erbjudas hållbara, 
effektiva och lönsamma logistiklösningar som stärker deras konkurrenskraft. Den 
sekundära målgruppen är speditörer, rederier, hamnar. terminaler och järnvägsoperatörer. 
Den primära målgruppen är mycket stor och där förväntas jämställdhet och mångfald 
speglas av hur det ser ut i samhället i stort. Den sekundära målgruppen är starkt 
mansdominerad vilket projektet måste ha i åtanke för att projektets mål ska komma alla till 
godo. 
 
Beslutsunderlag 
PM 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2021-02-04 § 25 

________ 
Beslutsexpediering 
Isak Lundholm, strateg projektutveckling 
Katarina Molin, enhetschef företag- och projektfinansiering 
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§ 23.  
Projektbeslut: Norrbotniabanans noder 2 
Dnr: RUN 38-2021 
 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Robertsfors kommun 1 534 436 kr, dock högst 
50,00 % av godkända kostnader uppgående till 3 068 872 kr för projektet 
Norrbotniabanans noder 2 för projektperioden 2021-02-22 - 2023-12-31 under 
förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 

Ärendebeskrivning 
Projektet ska ge underlag för att utforma resecentrum på stationsorterna Sävar, 
Robertsfors och Bureå så att de blir tillgängliga, funktionella och trygga för alla 
resenärsgrupper. Projektet ska också ta fram ett gemensamt underlag som visar den 
framtida utvecklingen i Robertsfors, Skellefteå och Umeå kommuner vad gäller befolkning, 
arbetsmarknad, näringsliv och bostadsbyggande. Syftet är att underlaget ska kunna 
användas inför kommande finansieringsbeslut om Norrbotniabanan och i planering av den 
framtida tågtrafiken. Projektet ska belysa Norrbotniabanans effekter för olika grupper med 
avseende på kön och socioekonomiska förhållanden, och hur byar och landsbygder utanför 
stationsorterna kan tillgodogöra sig nyttor med banan. På kort sikt är målet ökad 
kompetens inom berörda organisationer inför kommande beslut om resecentrum, 
trafikering och finansiering. På lång sikt är målet att fullt ut tillvarata Norrbotniabanan 
nyttor för regionens utveckling och att minska transportsektorns negativa klimat- och 
miljöpåverkan. 
 
Direkta målgrupper är beslutsfattare och tjänstepersoner hos kommuner inom planering, 
byggande och berörda verksamheter, samt berörda privata verksamheter. Indirekt 
målgrupp är invånare och framtida resenärer på Norrbotniabanan. Särskilda insatser görs 
för att belysa Norrbotniabanans effekter olika befolkningsgrupper, särskilt med avseende 
på kön och socioekonomiska förhållanden. 
 

Beslutsunderlag 
PM 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2021-02-04 § 26 
________ 
Beslutsexpediering 

Martin Lundberg, strateg projektutveckling 
Katarina Molin, enhetschef företag- och projektfinansiering 
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§ 24. 
Projektbeslut: Rural ICT Testbed - #fulltäckning, Steg 3 
Dnr: RUN 39-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Luleå Tekniska Universitet 1 000 000 kr, dock högst 
1,84 % av godkända kostnader uppgående till 54 427 655 kr för projektet Rural ICT Testbed 
- #fulltäckning, Steg 3 för projektperioden 2021-02-01 - 2023-01-31 under förutsättning att 
all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 

 
Ärendebeskrivning 
Aktuell projektansökan avser slutfasen av steg 1–3 i en Vinnovafinansierad projektserie där 
Region Västerbotten utifrån 1:1 anslaget även finansierat avslutat steg 2 hösten 2020. 
Luleå tekniska universitet står som sökande för detta stora projekt som innefattar stora 
delar av landet både gällande offentlig respektive privat regi. 
Sökanden anger att mobila nätverk i decennier börjat rullas ut i städer. Hur utbyggnaden 
sedan, med sämre ekonomiska förutsättningar, successivt fortsatt till landsbygder. Denna 
process har genomgående genererat rikedom och värde i stadsregionerna först och på så 
sätt ökat klyftan mellan stad och land. Medan regeringens ambition är att Sverige ska vara 
bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter (Digitaliseringsstrategin, 2017), 
förnekas slutanvändare på landsbygden ständigt framstegen inom radiokommunikation. 
Mobiltäckningsproblematiken i glesbygder är en utmaning som inte verkar kunna lösas. År 
2019 nådde mobila datahastigheter på 30 Mbit/s endast 16% av Sveriges landyta.  
 
Projekt #Fulltäckning adresserar därför tre utmaningar:  
1) Innanförskap: även glesbygder ska ha 100 Mbit/s, vilket vi kan åstadkomma till låg 
kostnad med rätt teknik  
2) Säkerhet: bofasta och besökare ska ha mobiltäckning överallt  
3) Värdeökning; besöksnäring, jord- och skogsbruk, transport, kraft, gruvor och andra 
näringar ska inte hämmas av brist på kommunikation 
 
Målgrupp utgörs av Kommuner, Regioner, Företag (SMF och stora företag), Civilsamhällets 
aktörer, Krisberedskapsaktörer 
 
Beslutsunderlag 
PM 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2021-02-04 § 27 
________ 
Beslutsexpediering 
Irina Bergsten, strateg projektutveckling 
Katarina Molin, enhetschef företag- och projektfinansiering 
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§ 25. 
Projektbeslut: Smart Visiting Industry through Interactive IoT 
Dnr: RUN 40-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden avslår Luleå Tekniska Universitets ansökan om 1 664 826 kr 
för projektet Smart Visiting Industry through Interactive IoT (SViO) för projektperioden 
2021-03-01 - 2023-12-31 i konkurrens med andra projekt då tillgången till medel är 
begränsad. 

 
Ärendebeskrivning 
Projektet syftar till att möta de utmaningar som accentuerats inom besöksnäringen med 
anledning av Covid-19 och skapa förutsättningar för en ny strategi/filosofi/upplevelse i 
branschen. Syftet är att möjliggöra de som normalt besöker attraktionen att kunna göra 
det på ett säkert sätt och hålla sig informerade om sevärdheter samt locka nya besökare 
genom ökad attraktionskraft i besöksmålet. Digitala teknologier ska tillämpas för att 
besöken ska kunna ske både virtuellt och fysiskt. Besöksnäringen ska kunna skapa virtuella 
miljöer där delar av besöksmålet kan ses och interageras med utan att fysiskt vara på plats 
(eller väntande på att ges tillträde), i syfte att sprida kunskap och information om 
attraktionerna samt skapa intresse för ett fysiskt besök. För de som besöker attraktionen 
fysiskt så kommer förstärkt verklighet, hologram och chat-möjligheter tillämpas för att 
möjliggöra interaktion med sevärdheter genom tillämpning av IoT-"sakernas internet". 
Besökande på plats ska kunna interagera med personer som deltar virtuellt. Makerspace-
miljöer etableras med syftet att öka kunskapen om de digitala teknologier som används 
och möjliggöra skapandet av applikationer/tjänster som kan komma besöksmålet till godo, 
där besökarna själva bidrar till ökad upplevelse. I en förlängning av arbetet med 
makerspace ser sökanden att det kommer samhället till godo genom ökad kunskap om 
digitaliseringens möjligheter för olika samhällsfunktioner. Genom att man redan har 
tekniska lösningar från SenseSmartRegion (sensesmartregion.se) - och SSiO-projektet 
(www.ssio.se), till exempel komponenter till maker space-miljön, chat-botar för att 
kommunicera med objekt och Augmented reality-lösningar kommer man tidigt i projektet 
att kunna börja implementera lösningar hos målföretag.  
 
Målgruppen är besöksnäringen i stort. 
 
Beslutsunderlag 
PM 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2021-02-04 § 28 
________ 
Beslutsexpediering 
Max Englund, strateg projektutveckling 
Katarina Molin, enhetschef företag- och projektfinansiering 
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§ 26. 
Nytt företagsstöd. Stöd till rekrytering av utomnordiskt födda 
Dnr: RUN 41-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Region Västerbotten erbjuder stöd till 
rekrytering av utomnordiskt födda från och med mars 2021, med en utvärdering av stödet 
senast ett år efter första beslutet.  
 
Ärendebeskrivning 
Det aktuella stödet följer den utveckling som företagsstöd i Västerbotten arbetat med 
under de senaste åren gällande social hållbarhet. Stödet som riktar sig till företag som 
rekryterar personer inskrivna vid arbetsförmedlingen och som är född i ett land utanför 
Norden har tre tydliga syften. 
•Stödja företagen kortsiktigt i sitt arbete med att hitta arbetskraft och kompetens för att 
fortsätta sin utveckling.  
• Stärka företagens förståelse och arbete kring mångfald för att långsiktigt bli en bättre 
arbetsgivare och bättre kunna implementera personer med en utomnordisk bakgrund. 
• Hjälpa de personer som står utanför arbetsmarknaden och som saknar erfarenheten av 
den svenska företagskulturen att få ta del och utveckla sig genom en anställning med 
handledning i ett företag. Genom detta finns också ett långsiktigt syfte i att de 
utomnordiskt födda personer som får möjligheten att stärka sin erfarenhet i dessa företag 
senare tar steget och startar egna företag. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2021-02-04 § 29 
________ 

  

Comfact Signature Referensnummer: 1037466



PROTOKOLL  26 (44) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2021-02-17 

 

   

 

 

§ 27. 
Agenda för hållbar regional finansiering 
Dnr: RUN 42-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer Agenda för hållbar finansiering.  
Språkgranskning och formgivning tillkommer efter fastställande av agendan. 
 
Ärendebeskrivning 
Som regional utvecklingsansvarig beslutar Region Västerbotten om användning av statliga 
regionala tillväxtmedel, anslag 1:1. Anslaget kan användas till olika stödtyper i form av 
projektverksamhet, företagsstöd, samt stöd till kommersiell service. Tillsammans med den 
regionala utvecklingsstrategin, RUS, utgör anslag 1:1 en grund för hållbar regional 
utveckling i länet.  
 
Då anslag 1:1 inte längre regleras i den regionala utvecklingsstrategin har en Agenda för 
hållbar regional finansiering tagits fram som en del av det nationella Hållbarhetsuppdraget 
där hållbarhetssäkring av regional finansiering ingår. Agendan bygger på de förordningar 
som styr den regionala finansiering samt den regionala utvecklingsstrategin, som pekas ut 
av både företagsstöds- samt projektmedelsförordningar. 

 
Agenda för hållbar regional finansiering ska belysa ansökningsprocessen för den 
sökande och understödja beredning av ärenden och beslutsfattande om hur de statliga 
regionala tillväxtmedlen ska användas för att i största möjliga utsträckning bidra till hållbar 
regional finansiering. Genom användning av finansieringsagendan skapas lika 
förutsättningar och transparens för den regionala finansieringen kring vad som kan 
finansieras, vilka krav som ställs och hur finansiering följs upp. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2021-02-04 § 30 

 
Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
Regionala utvecklingsnämnden uppmärksammas på behov av redaktionella justeringar för 
att rätta till ett ortsnamn i texten, samt tillägg av sammanfattande beskrivningar som 
inledning till avsnitten. 
 
________ 
Beslutsexpediering 
Riikka Engman, strateg projektutveckling, Företag- och projektfinansiering  
Katarina Molin, chef, Företag- och projektfinansiering 
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§ 28.  
Medfinansiering React-EU  
Dnr: RUN 55-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden delegerar till regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 
att besluta om medfinansiering till projekt finansierade genom React-EU vid sammanträdet 
den 10 maj. 
 
Ärendebeskrivning 
I mitten av februari väntas en utlysning av React-EU medel från Tillväxtverket för Övre 
Norrland. Medel kommer att fördelas dels till ramprojekt för företagsstöd, och dels till 
övriga satsningar. För att möjliggöra en berednings- och beslutsgång som inte försenar 
beslutsprocessen för Övre Norrland avseende dessa medel, föreslås regionala 
utvecklingsnämnden delegera till nämndens arbetsutskott att besluta om medfinansiering 
till projekt finansierade av React-EU vid sammanträdet den 10 maj. 
 
Beslutsunderlag 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2021-02-04 § 31 
________ 
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§ 29. 
Yttrande över remiss Fonden för en rättvis omställning – territoriella 
omställningsplaner, program, miljöbedömning 
Dnr: RUN 192-2020 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden ställer sig bakom yttrande över remiss Fonden för en rättvis 
omställning – territoriella planer, program, miljöbedömning. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten har inbjudits att lämna synpunkter på utkast till 
1. Territoriell omställningsplan Västerbotten 
2. Territoriell omställningsplan Västra Götaland 
3. Operativt program för Fonden för en rättvis omställning (reviderat) 
4. Miljöbedömning (reviderad) 

 
Remissen inkom den 8 februari 2021, inspel ska lämnas senast den 25 februari 2021 till 
Tillväxtverket.  
 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott behandlade förslag till inspel till 
Tillväxtverket inför framtagandet av remissversion vid ett extrainsatt sammanträde den 27 
januari 2021, under förutsättning att erforderliga beslut skulle fattas. Därefter har 
regeringen den 28 januari beslutat att utvidga uppdraget till Tillväxtverket att även ta fram 
en territoriell omställningsplan för Västerbottens län inriktat på metallindustrin. 
Tillväxtverket har därefter inbjudit Region Västerbotten att inkomma med synpunkter. 

 
Beslutsunderlag 
Remiss Territoriell omställningsplan Västerbotten, 210208 
Territoriell omställningsplan Västra Götalandsregionen, 210208 
Operativt program Fonden för en rättvis omställning, 210208 
Miljöbedömning – tillägg för utvidgning av programmet (MKB), 210208 
Mall remissvar – tillägg MKB för utvidgning av fonden för rättvis omställning 2020-2032, 
210208 
Arbetsutskottet 2021-01-27 § 10  

 
________ 
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§ 30. 
Motion nr 29-2020 Samverkan behöver stärkas mellan Region Västerbotten 
och kommunerna 
Dnr: RUN 376-2020 
 

Regionala utvecklingsnämndens förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta att motionen avslås 
eftersom det föreslagna uppdraget redan finns uttalat i den regionala utvecklingsstrategin.  
 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Carina Sundbom (C), Åsa Ågren Wikström (M), Anna-Karin Nilsson (M) och Veronica Kerr 
(KD) reserverar sig till förmån för eget förslag.  
 
Ärendebeskrivning 
Maria Kristoffersson, Centerpartiet och Centerpartiets fullmäktigegrupp föreslår i en 
motion att regionfullmäktige ska besluta  

Att ge regionala utvecklingsnämnden i uppdrag att se över möjligheten till ett närmare 
samarbete mellan regionens regionala utveckling och kommunernas 
näringslivskontor/näringslivsansvarige.  

 
Motionärerna menar att Region Västerbotten bör vara den aktör som har en bred överblick 
och kunskap om näringslivet situation och förutsättningar i länet. Motionären uppfattar att 
det finns stora möjligheter att utveckla samverkan mellan regionen och kommunerna och 
att vissa kommuner upplever ”att regionen jobbar i ett eget stuprör och att en strukturerad 
samverkan mellan regionen och kommunerna saknas”. Givet att den regionala 
utvecklingsstrategin ska vara ledande för alla aktörer i länet menar motionärerna att 
regionen bör ta ett större ansvar för att den regionala utvecklingsstrategin verkställs. 
Motionärerna menar att samverkan inte är utan svårigheter och att det finns en risk att de 
förväntningar som inte uppfylls leder till besvikelser. Motionärerna uppfattar att det under 
Coronakrisen blivit tydligt att det finns stora möjligheter att utveckla samverkan mellan 
berörda aktörer och föreslår därför att regionala utvecklingsnämnden ska få i uppdrag att 
utveckla samverkan med näringslivskontoren/näringslivsansvariga.  
 
Förslag till motionssvar har upprättats. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige att motionen avslås eftersom det 
föreslagna uppdraget redan finns uttalat i den regionala utvecklingsstrategin. 
 
Beslutsunderlag 
Motionssvar 
Motion nr 29-2020 Samverkan behöver stärkas mellan Region Västerbotten och 
kommunerna 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2021-02-04 § 32 
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Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
Förslag under sammanträdet 
Yrkande 1 
Carina Sundbom (C), Åsa Ågren Wikström (M), Anna-Karin Nilsson (M) och Veronica Kerr 
(KD) yrkar bifall till motionen.  
 
Yrkande 2 
Ordföranden yrkar enligt arbetsutskottets förslag till beslut, att föreslå regionfullmäktige 
besluta att avslå motionen. 
 
Beslutsordning 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag om avslag till motionen mot Carina Sundboms 
(C) mfl förslag om bifall till motionen mot varandra. 
 
Ordföranden finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag att föreslå regionfullmäktige besluta att motionen avslås.  
 
Reservationer 
Carina Sundbom (C), Åsa Ågren Wikström (M), Anna-Karin Nilsson (M) och Veronica Kerr 
(KD) reserverar sig till förmån för eget förslag.  
 
________ 
Beslutsexpediering 
Regionstyrelsen 
Regionfullmäktige 
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§ 31. 
Motion nr 30-2020 Västerbotten som försöksregion för gårdsförsäljning 
Dnr: RUN 377-2020 
 
 

Regionala utvecklingsnämndens förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta att avslå motionen. 
 
Reservationer och särskilda uttalanden  
Åsa Ågren Wikström (M), Anna-Karin Nilsson (M) och Carina Sundbom (C) reserverar sig till 
förmån för eget förslag.  
 
Ärendebeskrivning 
Anton Bergström (M) föreslår i motion nr 30-2020 att regionfullmäktige beslutar 
Att se Region Västerbotten ansöker hos regeringen om att under en försöksperiod tillåta 
lokala producenter att erbjuda gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker.  
Förslag till motionssvar har upprättats. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta att avslå motionen. 
Åsa Ågren Wikström (M) reserverar sig till förmån för eget förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Motionssvar 
Motion nr 30-2020 Västerbotten som försöksregion för gårdsförsäljning 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2021-02-04 § 33 
 
Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
Förslag under sammanträdet 
Yrkande 1 
Åsa Ågren Wikström (M), Anna-Karin Nilsson (M) och Carina Sundbom (C) yrkar bifall till 
motionen.  
 
Yrkande 2 
Nicke Grahn (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Beslutsordning 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag om avslag till motionen mot Åsa Ågren 
Wikströms (M) mfl förslag om bifall till motionen mot varandra. 
 
Ordföranden finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag, att föreslå regionfullmäktige besluta att motionen avslås.  
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Reservationer  
Åsa Ågren Wikström (M), Anna-Karin Nilsson (M) och Carina Sundbom (C) reserverar sig till 
förmån för eget förslag.  
________ 
Beslutsexpediering 
Regionstyrelsen, Regionfullmäktige 
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§ 32. 
Information om översyn av styrande dokument för kulturbolagen 
Dnr: RUN 5-2021 
 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen.  

 

Ärendebeskrivning 
Information lämnas om pågående process med översyn av kulturbolagens styrande 
dokument i form av en lägesrapport.   
 
Beslutsunderlag 
Presentation 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2021-02-04 § 34 
________ 
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§ 33. 
Fördelning av statligt anslag till regional kulturverksamhet i Västerbottens 
län 2021 
Dnr: RUN 63-2020 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar upprättat förslag till fördelning av statliga anslag till 
regional kulturverksamhet år 2021 enligt kultursamverkansmodellen. 

Intäktsbudgeten ändras till 90 197 000 kr och kostnadsbudgeten till 90 197 000 kr för att 
budgeten ska stämma överens med Kulturrådets beslut enligt kultursamverkansmodellen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Carina Sundbom (C), Åsa Ågren Wikström (M), Anna-Karin Nilsson (M) och Nicke Grahn (L) 
reserverar sig till förmån för eget förslag.  
 
Ärendebeskrivning 
Statens kulturråd beslutade vid sitt styrelsesammanträde den 21 januari 2021 att bevilja 
Region Västerbotten statsbidrag om totalt 90 197 000 kr att fördelas i enlighet med 
förordningen 2010:2012 om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 
under 2021.  
Anslaget är uppräknat med 1,3 procent för pris och löneomkostnader i förhållande till 2020 
års grundbidrag.  
Kulturrådet förstärker verksamhetsbidraget med ytterligare 1,6 procent av statsbidraget 
för regional verksamhet, motsvarande 1 379 536 kr avsedda för att ge ökade möjligheter 
till regionala prioriteringar och variationer. 
Från och med 2021 permanentas också satsningen på stärkta bibliotek med 1 200 000 kr 
med bakgrund i regionens prioriteringar inom bibliotek, läs och litteraturfrämjande 
verksamhet. 
Kulturrådet ökar även verksamhetsbidraget med 1 475 000 kr under 2021 i syfte att främja 
ett fortsatt utbud av hög kvalité och god tillgänglighet för musikalisk scenkonst. 
Norrländsk Musik och Dansteater (NMD) som samägs av de fyra nordliga länen får en 
uppräkning för lön och priser med 1,3 procent 148 174 kr samt del av förstärkningen på 1,6 
procent med 182 368 kr, totalt 330 542 kr. 
Kulturplanen är det underlag som krävs för att erhålla det statliga anslaget till regional 
kulturverksamhet enligt kultursamverkansmodellen. Medlen ska fördelas till 
verksamhetsområden som ingår i kultursamverkansmodellen. Regionfullmäktige godkände 
den 19 november 2019, Västerbottens läns kulturplan 2020-2023. Kulturrådet bedömer att 
Region Västerbottens regionala kulturplan uppfyller kraven på vad en sådan plan ska 
innehålla. 
 
Förslag till fördelning av regionala prioriteringar 
Det statliga anslaget till länsuppdrag för regional museiverksamhet fördelas till 
Västerbottensmuseum AB. Ur detta anslag föreslås 329 000 kronor vidarebefordras till 
Skellefteå Museum AB och 165 000 kronor till Skogsmuseet i Lycksele AB. 
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Förstärkningen för att främja musikalisk scenkonst fördelas till Norrlandsoperan AB med 
1 475 000 kr. 

Den permanenta förstärkningen till bibliotek, läs och litteraturfrämjande åtgärder                  
1 200 000 kr fördelas till Regionbiblioteket. 

Förstärkningen av verksamhetsbidrag för att möjliggöra regionala variationer och 
prioriteringar med 1,6 procent riktas, enligt bilaga 2, till: 

• Västerbottensteatern AB  500 000 kr 

• Västerbottens Museum  217 168 kr 

• Konstkonsulentverksamhet  150 000 kr 

• Dans i Västerbotten   100 000 kr 

• Riksteatern Västerbotten  130 000 kr 

• Folkrörelsearkivet   100 000 kr 
Det ansökta beloppet hos Kulturrådet var 88 245 000 kr. Det beviljade beloppet är 
90 197 000 kr. Det ansökta och därmed budgeterade beloppet i regionala 
utvecklingsnämndens budget behöver därför korrigeras med 1 952 000 kr. 

Ärendets tidigare behandling 
Kulturutskottets behandling av ärendet  
Vid kulturutskottets behandling av ärendet lämnades följande yrkanden: 
Mattias Larsson (C) yrkar att upprättat förslag justeras genom att anslaget till 
Västerbottens museum AB med en regional prioritering på 217 168 kr vidareförmedlas till 
Skellefteå museum och Skogsmuseet med samma fördelningsprocent som brukligt gällande 
statliga anslaget. Inga motförslag föreligger. 

Mattias Larsson (C) yrkar vidare att anslaget till Företagsarkivet höjs med 50 000 kr, att tas 
ur den regionala ökningen till Västerbottensteatern AB som då får 450 000 kr. 

Ordförande Nina Björby (S) ställde förvaltningens justerade förslag mot Mattias Larssons 
(C) ändringsyrkande och finner att kulturutskottet beslutade enligt förvaltningens justerade 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Kulturrådets beslut om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet för år 
2021 inom ramen för kultursamverkansmodellen.  
Förslag till fördelning av statligt anslag till regional kulturverksamhet 2021 
Kulturutskottet 2021-02-03 § 8 
 
Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
Förslag under sammanträdet 
Yrkande 1 
Carina Sundbom (C), Veronica Kerr (KD), Åsa Ågren Wikström (M), Anna-Karin Nilsson (M) 
och Nicke Grahn (L) yrkar att upprättat förslag justeras genom att anslaget till 
Västerbottens museum AB med en regional prioritering på 217 168 kr vidareförmedlas till 
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Skellefteå museum och Skogsmuseet med samma fördelningsprocent som brukligt gällande 
statliga anslaget. 
 
Beslutsordning 
Ordföranden ställer kulturutskottets förslag till beslut mot Carina Sundboms (C) mfl 
tilläggsyrkande. 
 
Ordföranden finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt kulturutskottets 
förslag till beslut. 
 
Reservationer 
Carina Sundbom (C), Åsa Ågren Wikström (M), Anna-Karin Nilsson (M) och Nicke Grahn (L) 
reserverar sig till förmån för eget förslag.  
 
______ 
Beslutsexpediering 
Regionkulturchef 
Regionala utvecklingsnämnden 
Lena Nordling, ekonomiansvarig 
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§ 34.  
Motion nr 15-2020 Begränsa kulturverksamheten 
Dnr: RUN 374-2020 

 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden yttrar sig enligt yttrande 2020-10-17. 

Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit till Region Västerbotten från Sverigedemokraterna om att begränsa 
kulturverksamheten. 

Motionsställarna yrkar att regionfullmäktige beslutar dels att samråd ska genomföras med 
kommuner för att ställa in samtliga offentliga verksamheter inom kultur, dels att arbeta för 
att minska regionens kulturverksamhet samt att rekommendera fria kulturutövare att 
begränsa sin verksamhet. 

Motionsställarna lyfter nuvarande ekonomiska förutsättningar i Region Västerbotten och 
eventuella kommande konsekvenser av pågående Coronapandemi. Motionsställarna anser 
att det är av största vikt att ombesörja god vård för de som drabbats illa. Motionsställarna 
beskriver att kulturbolagens verksamheter innebär att människor samlas och att det inte är 
önskvärt ur ett smittspridningsperspektiv. 

Ett förslag till yttrande har upprättats. 

Ärendets tidigare behandling 
Kulturutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden yttra sig enligt yttrande 2020-10-17. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande 2020-10-17 
Motion nr 15-2020 Begränsa kulturverksamheten 
 
______ 
Beslutsexpediering 
Regionstyrelsen 
Regionfullmäktige 
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§ 35. 
Västerbottensmodellen 2021 
Dnr: KTM 55-2020 
 
Regionala utvecklingsnämndens förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige att fastställa organisation och 
finansiering av kollektivtrafiken enligt förslag Västerbottensmodellen 2021. 
  
Ärendebeskrivning 
Västerbottensmodellen har funnits sedan 2005. Modellen har tidigare utvärderats en gång 
2009. Organisatoriska förändringar av kollektivtrafik har skett i samband med 
ikraftträdandet av den nya kollektivtrafiklagstiftningen 2012, den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten, med ansvar för länets kollektivtrafik, inrättades på 
kommunalförbundet, Region Västerbotten.  

Inför regionbildningen 2019 så påbörjades arbetet med att se över hur kollektivtrafiken 
skulle organiseras och finansieras. Beslut om en övergångslösning med organisering inom 
Region Västerbotten men med oförändrad finansieringsmodell fattades. Arbetet med en 
långsiktig modell för organisering och finansiering fortsatte, vilket 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 att beslut fattades om delskatteväxling och organisation fattade 
regionfullmäktige även beslut om att Västerbottensmodellen skulle utvärderas av Region 
Västerbotten och kommunerna gemensamt. 

Utvärderingen av Västerbottensmodellen har genomförts dels genom framtagande av ett 
kunskapsunderlag, inhämtande av inspel och synpunkter från kommunerna och Region 
Västerbotten utifrån kunskapsunderlaget. Primärkommunala beredningen önskade, vid 
redovisning av kunskapsunderlag och inkomna synpunkter i februari 2020, att en 
gemensam hearing skulle genomföras. Hearingen genomfördes 2021-01-13 och 
resulterade i att konsensus uppnåddes avseende att: 

− Utvärderingen av Västerbottensmodellen är slutförd genom genomförandet av 
hearingen 

− Västerbottensmodellen förändras inte 

− En enkel och tydlig dokumentation som beskriver Västerbottensmodellen per 2021 
tas fram som rapport till regionfullmäktige 

− Dokumentationen ska innehålla en beskrivning av Västerbottensmodellen samt de 
tre överenskommelser som idag finns utöver Västerbottensmodellen 

− Dokumentationen av Västerbottensmodellen till Regionfullmäktige sänds även ut 
till länets kommuner 

− Dokumentationen redovisas i Primärkommunala beredningen 

− Regionfullmäktiges beslut fastställer Västerbottensmodellen 2021 såsom underlag 
för beställaransvar och finansiering för allmän kollektivtrafik i Västerbotten. 
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Ärendets tidigare behandling 
Kollektivtrafikutskottet behandlade ärendet 2021-01-27. 
Primärkommunala beredningen behandlade ärendet 2021-02-04, och beslutade att föreslå 
beredningen för regional utveckling rekommendera regionala utvecklingsnämnden föreslå 
regionfullmäktige fastställa organisation och finansiering av kollektivtrafiken enligt förslag 
Västerbottensmodellen 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Västerbottensmodellen 2021 
Kollektivtrafikutskottet 2021-01-27 § 7 
Primärkommunala beredningen 2021-02-04 § 10 – ej signerat vid tidpunkten för kallelsens 
utskick.  
 
Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
Nicke Grahn (L) yrkar bifall till kollektivtrafikutskottets förslag till beslut. 
Inga motförslag finns. 
 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med kollektivtrafikutskottets förslag till 
beslut.  
 
_________ 
Beslutsexpediering 
Regionala utvecklingsnämnden 
Regionfullmäktige 
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§ 36. 
Information om återrapportering av beslut om villkor för budgetåret 2020 
för regionerna samt Gotlands kommun inom utgiftsområdena 1 Rikets 
styrelse, 19 Regional tillväxt och 22 Kommunikationer 
Dnr: RUN 5-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Information lämnas om huvudsakligt innehåll i den återrapportering av villkorsbeslut för år 
2020 som kommer att lämnas in från Region Västerbotten avseende villkor för budgetåret 
2020 för regionerna samt Gotlands kommun inom utgiftsområdena 1 Rikets styrelse, 19 
Regional tillväxt och 22 Kommunikationer.  
 
Informationen beskriver ett uppdrag i förändring, de olika återrapporteringar som 
inhämtas. Återrapportering av beslut om villkor för budgetåret 2020 för regionerna samt 
Gotlands kommun kommer att delges regionala utvecklingsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Presentation 
_________ 
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§ 37. 
Information från verksamheten 
Dnr: RUN 5-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägga den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Muntlig information till arbetsutskottet och regionala utvecklingsnämnden från regionala 
utvecklingsdirektören Anna Pettersson om aktuella händelser från verksamheten.  
 
- Strategisk dialog med Luleå Tekniska Universitet 
- Funktionsrätt Västerbotten 
- Elektrifieringskommissionen 
- Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 5 februari 
- Pågående strategiprocesser: Regional livsmedelsstrategi, regional strategi för 

besöksnäringen, regional innovationsstrategi 
- EU:s program och fonder 
- Årsrapport 2020 
- Budget och planering 2022- 
- Översyn administration: Slutrapport överlämnades till regiondirektören i december 

2020. Regiondirektören planerar den fortsatta processen, riskbedömningar behöver 
genomföras inför beslut. 

- Funktionsrätt Västerbotten. Frågor inom nämndens ansvarsområde hanteras i 
befintliga samverkansforum. Information lämnas även om tjänstepersonstöd i detta 
arbete.  

- Samhällsomställning vid större etableringar. Dialog är etablerad med den av regeringen 
utsedde samordnaren. 

- Luleå Tekniska Universitet. En strategisk dialog har genomförts den 4 februari. 
- Elektrifieringskommissionen. Dialoger pågår med aktörer i Västerbotten med stark 

koppling till energiförsörjning och elektrifiering 
- Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft den 5 februari 

 
Beslutsunderlag 
Presentation regionala utvecklingsnämnden  
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2021-02-04 § 35 
Presentation arbetsutskottet 
_________ 
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§ 38. 
Meddelanden 
Dnr: RUN 1-2021 
 
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 
SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) Det förstärkta 
folkinitiativet 

 

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) Driftformer Kommuner 
och regioner 

 

Styrelseprotokoll Norrlandsoperan 2020-12-04   

Styrelseprotokoll Västerbottens museum AB 5-2020  

Styrelseprotokoll Västerbottens museum AB 6-2020  

Europaforum Norra Sveriges synpunkter om översynen av 
direktivet 2003/87/EC om Systemet för 
handel med utsläppsrätter för växthusgaser (EU ETS) 

 

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på konsultation inför 
omarbetning av 
förordningen om markanvändning, förändrad markanvändning 
och skogsbruk 
(LULUCF) 

 

 
Beslutsunderlag 
Postlista 2021-01-04 till och med 2021-01-26 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2021-02-04 § 37 
_________ 
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§ 39. 
Delegeringsbeslut 
Dnr: RUN 2-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 
meddelats nämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till delegat i enlighet med 
delegeringsordningen. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte 
att nämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får nämnden återta 
lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått 
beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.   
 

Beslut Delegat 
(beslutsfattare) 

Typ av beslut Beslutsdatum 

Bifallsbeslut projekt SKBIC 2021-
2022 projektägare Länsstyrelsen 
Västerbotten 

Anna Pettersson, 
regional 
utvecklingsdirektör 

5.6.1 Beslut om 
projektmedel för hela 
projektperioden upp till 
500 000 kr. 

2021-01-07 

Nationellt nätverk för 
gruvkommuner 

Anna Pettersson, 
regional 
utvecklingsdirektör 

5.6.1 Beslut om 
projektmedel för hela 
projektperioden upp till 
500 000 kr. 

2021-01-08 

Ändringsbeslut - flexibla 
transparenta elektroder 

Katarina Molin, 
chef för Enheten 
för Företag- och 
projektfinansiering 

5.6.3 Ändring av beslut 
om projektmedel i 
samband med att projekt 
avbryts, försenas eller 
väsentligen förändras. 

2020-11-27 

Ändringsbeslut – noICE Katarina Molin, 
chef för Enheten 
för Företag- och 
projektfinansiering 

5.6.3 Ändring av beslut 
om projektmedel i 
samband med att projekt 
avbryts, försenas eller 
väsentligen förändras. 

2021-01-13 

Beslut om Bifall-Akademi Norr Anna Pettersson, 
regional 
utvecklingsdirektör 

5.6.1 Beslut om 
projektmedel för hela 
projektperioden upp till 
500 000 kr. 

2020-12-07 

Region Västerbotten - 
Delegeringsbeslut Yttrande 
Inriktningsunderlag för 
transportinfrastrukturplaneringen 
perioden 

Rickard Carstedt, 
ordförande RUN 

1.8 Beslut om deltagande 
i konferenser, studieresor, 
kurser och utbildningar 
vid brådskande fall 

2021-01-25 

Delegeringsbeslut - 
Avsiktsförklaring - Samarbetsavtal 
mellan Västerbottens län och 
republiken Karelen 

Rickard Carstedt, 
ordförande RUN 

1.8 Beslut om deltagande 
i konferenser, studieresor, 
kurser och utbildningar 
vid brådskande fall 

2021-01-25 
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Yttrande över utkast till 
partnerskapsöverenskommelsen 
för perioden 2021-2027 

Rickard Carstedt, 
ordförande RUN 

1.8 Beslut om deltagande 
i konferenser, studieresor, 
kurser och utbildningar 
vid brådskande fall 

2021-01-29 

 
Beslutsunderlag 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2021-02-04 § 38 
_______ 
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