
PROTOKOLL  1 (55) 
Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2021-03-17 
 
   

 
 

 
 
Sammanträdesdatum Onsdagen den 17 mars 2021 
 
Sammanträdestid    Kl. 13:05-16:52 
  Sammanträdet ajourneras kl 14:35-14:45 för en 

kortare paus. 
  Sammanträdet ajourneras igen kl 16:10-16:20.  
  Sammanträdet avslutas kl 16:52. 
   
   
Sammanträdesplats    Digitalt samt sammanträdesrum Tallen, Region 

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

 
Paragrafer   §§ 40-44, 46-75 
 
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  2021-03-17 
  
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)  Kl 

13:05 
Kl  
14:45 

Kl  
16:20 

§ 46   

Rickard Carstedt S 1 1 1   Ordförande 

Åsa Ågren Wikström  M 1 1 1 § 46  Vice ordförande, justerare, digitalt 

Ylva Hedqvist 
Hedlund  

V - - -   2:a vice ordförande. Kjell Öjeryd 
(V) tjänstgörande ersättare. 

Marita Fransson  S 1 1 1   Digitalt 

Lars Lilja  S 1 1 1   Digitalt 

Nina Björby S 1 1 1   Digitalt 

Jamal Mouneimne  S 1 1 1   Digitalt 

Ahmed Hersi V 1 1 1   Digitalt 

Anna-Karin Nilsson M 1 1 1 § 46  Digitalt 

Carina Sundbom C 1 1 1 § 46  Digitalt 

Nicke Grahn L 1 1 1 § 46  Digitalt 

Veronica Kerr  KD - - 1   Närvarande §§ 53-75. Digitalt 
Hans-Inge Smetana (KD) 
tjänstgörande ersättare §§ 40-52. 

Zacharias Tjäder  MP 1 1 1    

Ersättare (13)        

Karin Lundström  S 1 1 1   Digitalt 

Mahmoud Al-Turk S - - -    

Maja Lundström S 1 1 1   Närvarande från § 48. Digitalt 

Olov Nilsson S - - -    

Charlotte Lundqvist  S 1 1 1   Digitalt 

Kjell Öjeryd V 1 1 1   Tjänstgör istället för Ylva Hedqvist 
Hedlund (V). Digitalt 

Andreas Löwenhöök M - - -    

Ulf Eriksson C 1 1 1   Digitalt 

Olle Edblom C 1 1 1   Digitalt 

Cecilia Festin 
Stenlund 

L 1 1 1   
Digitalt 

Hans-Inge Smetana KD 1 1 1 § 46  Tjänstgör istället för Veronica Kerr 
(KD §§ 40-52). Digitalt 

Mattias Larsson C 1 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 
Emma C Nord, nämndsekreterare/utredare, digitalt 
Jonas Lundström, chef Näringsliv och samhällsbyggnad/chef kollektivtrafikmyndigheten, 
digitalt 
Eva-Marie Marklund, regional bredbandskoordinator, digitalt, §§ 40-48 
Marta Bahta, samordnare Innovationsledning, digitalt, §§ 40-45 
Lena Nordling, ekonomiansvarig, digitalt, §§ 40-51 
Johan Vikström, verksamhetsutvecklare, digitalt, §§ 40-51 
Veronica Berg, politisk sekreterare, digitalt 
Maria Larsson, politisk sekreterare, digitalt 
Karolina Filipsson, kollektivtrafikstrateg, §§ 40-56 
Katarina Molin, chef Företagsstöd och projektfinansiering, digitalt, §§ 40-69 
Caroline Helmersson, beredskapssamordnare, § 52 
Andrea Kickinger, beredskapssamordnare, § 52 
Irina Bergsten, strateg projektfinansiering, §§ 48-69 
Martin Lundberg, strateg projektstöd, §§ 50-69 
Anna Norin, strateg analys, digitalt, §§ 54-57 
Max Englund, strateg projektfinansiering, §§ 57-69 
Riikka Engman, strateg projektfinansiering, §§ 54-69 
Isak Lundholm, strateg projektfinansiering, §§ 57-69 
Kerstin Hamre, samordnare, §§ 57-70 
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Ärendelista     Sida 
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§ 44.  Miljö- och klimatstrategi Region Västerbotten ..................................................... 10 
§ 45.  Interreg Aurora – Se särskilt upprättat protokoll för omedelbart justerad § 
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§ 74.  Meddelanden ......................................................................................................... 54 
§ 75.  Delegeringsbeslut .................................................................................................. 55 
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§ 40. 
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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§ 41. 
Fastställande av ärendelistan 

 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer upprättad ärendelista med tillägg av ärende 
Revidering av ägardirektiv för AC-Net Externservice AB och AC-Net Internservice AB. 
Ärendet behandlas innan ärendet Information från verksamheten.  
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden har att fastställa ärendelistan. 
 
Förslag lämnas om att lägga till ett ärende Revidering av ägardirektiv för AC-Net 
Externservice AB och AC-Net Internservice AB. Ärendet föreslås behandlas innan ärendet 
Information från verksamheten.  
Inga motförslag lämnas.  
 
_________ 
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§ 42. 
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 2021-03-04 
Kollektivtrafikutskottets protokoll 2021-03-03 
Kollektivtrafikutskottets protokoll 2021-03-09 
 
________ 
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§ 43. 
Verksamhetsmedel för samverkan 2021 
Dnr: RUN 80-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att verksamhetsmedel för samverkan 2021 
fördelas med 105 tkr till Primärkommunala beredningen, 125 tkr till Beredningen för 
utbildning och kompetensförsörjning samt 70 tkr till Beredningen för social välfärd och 
hälsa.  
  
Ärendebeskrivning  
Regionala utvecklingsnämnden har att besluta om verksamhetsmedel för samverkan 2021. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Beredningen för regional utveckling beslutar om användning av 300 tkr i 
verksamhetsmedel för Primärkommunala beredningen (PKB), Beredningen för utbildning 
och kompetensförsörjning (BUK) och Beredningen för social välfärd och hälsa (BSH). 
Medlen kan användas för konsultstöd, tjänstestöd, konferenskostnader, utbildningar eller 
andra mindre och tidsbegränsade aktiviteter av beredningarna. Med anledning av att flera 
aktiviteter har förskjutits på grund av pandemin baseras fördelningen för 2021 baseras på 
den fördelning som gjordes för 2020.   
 
Förslag till fördelning:  
Primärkommunala beredningen (PKB)  
Konferenskostnader för ledamöter 20 000 kr. Samverkan inom samhällsbyggnad 85 000 kr.   
 
Beredningen för utbildning och kompetensförsörjning (BUK)  
Konferenskostnader för ledamöter 10 000 kr. Utbildningsinsatser för anställda i 
kommunerna 115 000 kr. Avser digitala prov, förskolans digitalisering, utvecklingsarbete 
inom vuxenutbildning och gymnasieantagningen.  
 
Beredningen för social välfärd och hälsa (BSH)  
Konferenskostnader för ledamöter 10 000 kr. Kompetensutveckling för anställda 60 000 kr. 
Avser bland annat nära vård och uppdrag psykisk hälsa. 
 
Primärkommunala beredningens behandling av ärendet 
Primärkommunala beredningen föreslår beredningen för regional utveckling 
rekommendera regionala utvecklingsnämnden besluta att verksamhetsmedel för 
samverkan 2021 fördelas med 105 tkr till Primärkommunala beredningen, 125 tkr till 
Beredningen för utbildning och kompetensförsörjning samt 70 tkr till Beredningen för 
social välfärd och hälsa.  
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Primärkommunala beredningens arbetsutskotts behandling av ärendet  
Primärkommunala beredningens arbetsutskott föreslår primärkommunala beredningen 
föreslår beredningen för regional utveckling rekommendera regionala utvecklingsnämnden 
besluta att verksamhetsmedel för samverkan 2021 fördelas med 105 tkr till 
Primärkommunala beredningen, 125 tkr till Beredningen för utbildning och 
kompetensförsörjning samt 70 tkr till Beredningen för social välfärd och hälsa.  
 
Beredningen för utbildnings och kompetensförsörjnings behandling av ärendet  
Beredningen för utbildning och kompetensförsörjning föreslår beredningen för regional 
utveckling rekommendera regionala utvecklingsnämnden besluta att verksamhetsmedel 
för samverkan 2021 fördelas med 105 tkr till Primärkommunala beredningen, 125 tkr till 
Beredningen för utbildning och kompetensförsörjning samt 70 tkr till Beredningen för 
social välfärd och hälsa.  
 
Beredningen för social välfärd och hälsas behandling av ärendet 
Beredningen för social välfärd och hälsa föreslår beredningen för regional utveckling 
rekommendera regionala utvecklingsnämnden besluta att verksamhetsmedel för 
samverkan 2021 fördelas med 105 tkr till Primärkommunala beredningen, 125 tkr till 
Beredningen för utbildning och kompetensförsörjning samt 70 tkr till Beredningen för 
social välfärd och hälsa. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Beredningen för regional utveckling 2021-02-17  
Arbetsutskottet 2021-03-04 § 43 
_________ 
Beslutsexpediering 
Jonas Lundström, chef Näringsliv och samhällsbyggnad 
Lena Nordling, ekonomiansvarig 
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§ 44. 
Miljö- och klimatstrategi Region Västerbotten 
Dnr: RUN 103-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tillstyrker förslag till miljö- och klimatstrategi med tillägg 
om koppling till regional utvecklingsstrategi (RUS) och regional livsmedelsstrategi, och 
bilägger i övrigt de yrkanden som tillkommit vid nämndens behandling av förslag till Miljö- 
och klimatstrategi. 
 
Ärendebeskrivning 
Under 2019 gjordes en kartläggning av Region Västerbottens klimatbelastning, vilken 
visade att verksamhetens utsläpp uppgår till ca 75000 ton CO2e/år. För att minska 
utsläppen gav Regionstyrelsen i uppdrag till regiondirektören att utarbeta förslag till 
långsiktiga klimatmål för regionen (RS 774-2020 §122). Detta har resulterat i ett förslag till 
miljö- och klimatstrategi för Region Västerbotten. Innan ärendet går till beslut i 
regionstyrelsen ska det beredas i regionala utvecklingsnämnden samt i hälso- och 
sjukvårdsnämnden.  
 
Miljö- och klimatstrategin gäller Region Västerbottens interna verksamheter, det vill säga 
de frågor som styrelse/nämnder och verksamheter har direkt rådighet över i rollen som till 
exempel vård- och servicegivare, arbetsgivare, samhällsaktör, ledare och medarbetare. 
Varje verksamhet ansvarar för att arbeta med miljö- och klimatstrategin utifrån sin egen 
verksamhetsstyrning. 
 
Nedan listas några av de föreslagna åtgärder som kan leda till behov av insatser i regionala 
utvecklingsnämndens och regionala utvecklingsförvaltningens verksamheter: 

- Arbete för energieffektivisering och införande av förnybar energi i regionens 
fastigheter och verksamheter. 

- Arbete med fossilfria marktransporter till år 2030 för den trafik som regionen 
bekostar, d.v.s. kollektivtrafik, sjukresor, tjänsteresor och godstransporter. 

- Införande av miljökrav i upphandlingar för att minska klimat- och miljöpåverkan 
från varor och tjänster. 

- Livsmedel som upphandlas till personalmatsalar samt vid arrangemang och 
konferenser ska vara ekologiska och närproducerade. 

- I samband med att fastighetsplaner tas fram tas hänsyn till hur biologisk mångfald 
ska gynnas. 

- Arbete för att minska användningen av förbrukningsmaterial och öka användningen 
av flergångsmaterial. 

- Arbete med att utveckla källsorteringen i regionens verksamheter. 
 
I förslaget till miljö- och klimatstrategi saknas koppling till regional utvecklingsstrategi (RUS) 
och till den livsmedelsstrategi som nu tas fram för Västerbotten. 
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Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
Förslag som lämnas vid sammanträdet 
Yrkande 1  
Carina Sundbom (C) yrkar om ändring av beslutsförslag och text i Miljö- och klimatstrategi: 
1.1 Centerpartiet yrkar att beslutet ska innefatta att ”Livsmedel som upphandlas till 

patienter, personalmatsalar samt vid arrangemang och konferenser ska i första hand 
vara närproducerade, i andra hand ekologiska.” 
 

1.2 Centerpartiet yrkar att text på sid 9 om "Närproducerade och ekologiska livsmedel" 
ändras till ändrad ordning i upphandling så att närproducerade livsmedel prioriteras 
före ekologiska livsmedel. För att uppnå livsmedelsstrategin ska vi upphandla i första 
hand närproducerade livsmedel och i andra hand ekologiska livsmedel till patienter, 
personalmatsalar samt vid arrangemang och konferenser. 

 
Yrkandet biläggs protokollet.  

 
Yrkande 2 
Hans-Inge Smetana (KD) yrkar bifall till miljö- och klimatstrategin,  
bifall till Carina Sundboms (C) ändringsyrkande, samt 
yrkar tillägg enligt följande – ”Att förslagen i åtgärdsprogrammet även ska vägas mot om de 
kostnadsmässigt är rimliga att genomföra i enlighet med miljöbalkens 
rimlighetsavvägning.” 
 
Yrkandet i dess helhet biläggs protokollet.  

 
Yrkande 3 
Åsa Ågren Wikström (M) och Anna-Karin Nilsson (M) yrkar bifall till förslaget,  
yrkar bifall till Carina Sundboms (C) ändringsyrkande, samt 
yrkar bifall till Hans-Inge Smetanas (KD) tilläggsyrkande. 
 
Yrkande 4 
Nicke Grahn (L) yrkar bifall till Carina Sundboms (C) yrkande och Hans-Inge Smetanas (KD) 
tilläggsyrkande. 
 
Beslutsordning 
Ordföranden ställer fråga om nämnden godkänner beslutsordning där fråga ställs om att 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag till yttrande, och att nämnden i övrigt 
bilägger de yrkanden som tillkommit vid nämndens behandling av förslag till Miljö- och 
klimatstrategi. 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner beslutsordningen.  
 
Ordföranden prövar om nämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag till yttrande 
och i övrigt bilägger de yrkanden som tillkommit vid nämndens behandling av förslag till 
Miljö- och klimatstrategi, bifall mot avslag.  
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Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till 
yttrande, och i övrigt bilägger de yrkanden som tillkommit vid nämndens behandling av 
förslag till Miljö- och klimatstrategi.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag Miljö- och klimatstrategi Region Västerbotten 
Arbetsutskottet 2021-03-04 § 63 
Carina Sundbom (C) yrkande 
Hans-Inge Smetana (KD) yrkande 
________ 
Beslutsexpediering 
Regionstyrelsen 
Tf regiondirektör samt miljösamordnare 
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§ 45. 
 
Se särskilt upprättat protokoll för omedelbart justerad § 45. 
 
_________ 
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§ 46. 
Remiss Livsmedelsstrategi för Västerbottens län 
Dnr: RUN 17-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer upprättat remissförslag och uppdrar till 
förvaltningen att rätta till mindre fel och lägga in de bilder och figurer som nu saknas i 
materialet. 
 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Carina Sundbom (C), Åsa Ågren Wikström (M), Anna-Karin Nilsson (M), Nicke Grahn (L) och 
Hans-Inge Smetana (KD) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.  
 
Ärendebeskrivning 
Arbetet med att ta fram en regional livsmedelsstrategi leds av Region Västerbotten och 
sker i nära samverkan med Länsstyrelsen och LRF Västerbotten.  
Ett i tjänstemannamaterial har varit ute på en informell remissrunda och skickats till över 
700 enskilda individer som på olika sätt har varit medverkande i processen eller förväntas 
ha intressen i strategin. Cirka 40 svar har kommit in. Många har läst materialet noga och 
kommit med viktiga och konstruktiva synpunkter och förslag till ändringar. Merparten av 
remissvaren har betonat att man vill se en tydligare viljeinriktning med synligare 
ställningstaganden för maten från Västerbotten med fler beskrivningar av insatser och 
genomförande. Förvaltningen delar remissinstansernas åsikt.  
 
Ett arbete har genomförts för att föra in tydligare syfte, målbilder, insatser och 
ansvarsfördelning i förslaget till strategi.  
I det material som finns utskickat saknas av tekniska skäl bilder och figurer som fanns med i 
tidigare tjänstemannaremissen. Tanken är att dessa ska inarbetas. Det finns också många 
mindre skönhetsbrister, stavfel och ofullständiga meningar och här och där dessa kommer 
att rättas till inför utskick av remissen.  
 
Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
Förslag under sammanträdet 
Yrkande 1 
Carina Sundbom (C) yrkar tillägg enligt följande: 
1.1  Centerpartiet yrkar tillägg i remissförslaget. För att göra remissförslaget tydligare bör 

de insatser och de resurser som ska fördelas brytas ner till konkreta insatser. Vem som 
ska genomföra planen och skarpare formuleringar av mål och delmål bör tilläggas. 
Dessutom bör det framgå vilka aktörer som kan involveras och ta ansvar för strategin. 

 
1.2 Centerpartiet yrkar tillägg i remissförslaget som berör de branschspecifika problem 

inom näringen som hämmar intresset hos blivande nya producenter av livsmedel och 
försvårar generationsskiften. Det saknas diskussion om behovet av höjd lönsamhet i 
näringarna, förenklade regelverk och minskad byråkrati kring företagande. Detta är 
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upplevda problemområden hos näringarna, och de hämmar en ökad produktion av 
livsmedel. 
 

1.3 Centerpartiet yrkar att tillägg görs på sid 18 om fler förnybara energikällor, under 
rubriken "Svensk mat minskar klimatbelastningen" med texttillägg: Jordvärme och 
bergvärme ger också möjligheter att ställa om till fossiloberoende. 

 
1.4 Centerpartiet yrkar att tillägg görs på sid 26 om fungerade underhåll av vägar, under 

rubriken "Service på landsbygden är nödvändig för livsmedelsproduktionen" med 
texttillägg: "Människor som överväger att etablera sig som landsbygdsföretagare 
behöver som alla andra tillgång till bostäder och service som matbutik, bredband, 
förskola, skola" och fungerande underhåll av vägar. 
 

1.5 Centerpartiet yrkar att Norrmejerier och Nyhlens-Hugosson läggs till som remissinstans. 
 

Yrkande 2 
Åsa Ågren Wikström (M), Anna-Karin Nilsson (M), Nicke Grahn (L) och Hans-Inge Smetana 
(KD) yrkar bifall till upprättat remissförslag med Carina Sundboms (C) tilläggsyrkanden. 
 
Yrkande 3 
Ordföranden, Zacharias Tjäder (MP) yrkar avslag på Carina Sundboms (C) tilläggsyrkande.  
 
Yrkande 4 
Jamal Mouneimne (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
 
Beslutsordning 
Ordföranden föreslår beslutsordning där arbetsutskottets förslag till beslut prövas först, för 
att därefter pröva Carina Sundboms (C) tilläggsyrkande mot ordförandens yrkande om 
avslag till tilläggsyrkande.  
Regionala utvecklingsnämnden godkänner beslutsordningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden prövar arbetsutskottets förslag till beslut, bifall mot avslag, och finner att 
regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Ordföranden prövar därefter Carina Sundboms (C) mfl tilläggsyrkanden mot ordförandens 
yrkande om avslag till tilläggsyrkanden, och finner att regionala utvecklingsnämnden 
beslutar avslå tilläggsyrkanden. 
 
Reservationer 
Carina Sundbom (C), Åsa Ågren Wikström (M), Anna-Karin Nilsson (M), Nicke Grahn (L) och 
Hans-Inge Smetana (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
Skriftliga reservationer biläggs protokollet.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till remissversion för livsmedelsstrategi 
Förslag till missiv och sändlista 
Arbetsutskottet 2021-03-04 § 48 
(C) Tilläggsyrkande och reservation 
(M) Reservationer RUN 
_________ 
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§ 47. 
Avsiktsförklaring för en god jämlik och jämställd folkhälsa i Västerbotten 
Dnr: RUN 24-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tillstyrker att Region Västerbotten ställer sig bakom 
avsiktsförklaringen, men önskar tillföra att bredband och digitalisering är en förutsättning 
för en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten. 
 
Ärendebeskrivning 
Avsiktsförklaringen för en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten har tagits fram av 
”Folkhälsoarbetets infrastruktur – pilotprojekt för samordning av Västerbottens 
folkhälsoarbete”. Pilotprojektet utgår från ett regeringsuppdrag till Länsstyrelsen och 
genomförs i samverkan mellan Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten och Umeå 
Universitet. Ett remissvar lämnades under hösten 2020 av regionstyrelsen för Region 
Västerbottens räkning, remissärendet bereddes av regionstyrelsens förvaltning i samråd 
med hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt regionala utvecklingsnämndens förvaltning. 
 
Avsiktsförklaringen syftar till att vara ett verktyg för att integrera folkhälsoperspektiv såväl i 
politiska beslut som i praktisk verksamhet. Genom att underteckna dokumentet bekräftar 
Region Västerbotten sin avsikt att inom sina ansvarsområden och utifrån sina 
förutsättningar leva upp till dess avsikt. Avsiktsförklaringen tar upp viktiga utgångspunkter i 
det gemensamma arbetet för en stärkt folkhälsa i länet. Den bygger på vikten av 
samverkan för att nå gemensam framgång utan att undanta någon aktör det egna ansvaret. 
Avsiktsförklaringen omfattar fem utgångspunkter, tre prioriterade områden, 
huvudaktörernas roller och ansvar samt prioriterade konkreta samverkansfrågor 2020-
2025. 
 
De tre prioriterade områdena utgår från det nationella folkhälsopolitiska målet om god och 
jämlik hälsa samt de prioriterade områdena i det folkhälsopolitiska programmet för de 
norra regionerna. Prioriteringarna stämmer därmed väl överens med regionens inriktning i 
folkhälsofrågor. Avsiktsförklaringen knyter an till det fokus på långsiktig samverkan med 
länets 15 kommuner, näringsliv, universitetet och civilsamhälle som är en starkt bärande 
del i regionplanen. Samverkan över hela länet är centralt för att utjämna geografiska 
skillnader i hälsa. Samverkan med lokalsamhället medger en anpassning till de lokala 
förutsättningarna och en tillämpning av kunskap som blir relevant. Avsiktsförklaringen ger 
också ett tydligt stöd för en utveckling mot hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
arbete. 
 
Avsiktsförklaringen har reviderats utifrån inkomna remissvar genom mindre justering och 
tillägg. Flera av de synpunkter som regionen lyft i sitt remissvar har lett till justeringar i 
avsiktsförklaringen. Statliga myndigheter med regional närvaro har lagts till som viktiga 
aktörer för samverkan. I samma stycke har näringslivet bytts ut mot arbetslivet för att även 
täcka in arbetsmarknadens parter. 
 

Comfact Signature Referensnummer: 1055538



PROTOKOLL  18 (55) 
Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2021-03-17 
 
   

 
 

Synpunkter efter beredning av regionala utvecklingsförvaltningen: 
I avsiktsförklaringens prioriterade områden behöver dock digital infrastruktur och 
digitaliseringen ännu mer lyftas fram. Digitalt utanförskap ger stora skillnader i livsvillkor 
när det gäller tillgång till utbildning, kunskap och möjligheten att delta i samhället.  
 
När det gäller huvudaktörers roller och ansvar finns det behov av att tydliggöra 
kommunernas roll när det gäller bredband och digitalisering, även när det gäller Region 
Västerbotten då regionerna pekas ut som en viktig part för digitalisering utifrån ett 
samverkansperspektiv. Att ta ledarrollen för att alla ska få bredband, stötta och samverka 
med aktörerna i länet däribland kommunerna. 
 
Ärendets tidigare beredning 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Åsa Ågren Wikström (M) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag till beslut. 
Inga motförslag föreligger. 
Arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag till beslut.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Remiss Avsiktsförklaring för en god jämlik och jämställd folkhälsa i Västerbotten 
Arbetsutskottet 2021-03-04 § 45 
 
____ 
Beslutsexpediering 
Regionstyrelsen 
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§ 48. 
Regionala prioriteringar inför utlysning av Post och Telestyrelsens (PTS) 
bredbandsstöd 2021 
Dnr: RUN 100-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar  
Vid kommande regionala prioriteringar inför utlysning av Post och Telestyrelsens (PTS) 
bredbandsstöd 2021 kan hänvisning ske till samtliga åtta kriterier: 

- Främjande av anslutningar till hushåll; det vill säga stadigvarande bostäder där 
minst en person är folkbokförd;  

- Främjande av företagande och näringsliv samt andra verksamheter 
- Främjande av anslutningar till samhällsviktiga funktioner, som till exempel skolor, 

vård- och omsorgsboenden, och allmänna kommunikationer 
- Samordning med andra insatser som till exempel andra regionala initiativ och 

stödinsatser 
- Beaktande av känd efterfrågan från slutanvändare 
- Beaktande av områdesspecifika förutsättningar som innebär sämre förutsättningar 

för bredbandsutbyggnad  
- Beaktande av långa avstånd till närmaste nod i befintligt nät  
- Områden som har utmaningar med postservice, mobiltäckning, eller har sämre 

tillgång till ombud för grundläggande betaltjänster 
 
Regionala utvecklingsnämnden uppdrar till förvaltningen att föreslå prioriterade byggnader 
där ambitionen är att alla kommuner ska få ta del av de fördelar en prioriterad fastighet ger 
i beslutsfasen för bredbandssatsning. Samråd ska ske med kommunerna inför slutligt 
förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
2019 fick PTS i uppdrag av regeringen att konkretisera hur framtida stödinsatser på 
bredbandsområdet skulle kunna utformas på ett effektivt sätt. 
Förslaget skulle utgå ifrån PTS tidigare redovisning från 2017 med förslag på framtida 
stödinsatser på bredbandsområdet. I denna rapport redovisade PTS förslag till 
regeringsuppdrag. 
 
PTS förslag på stödmodell är statsstödsrättsligt utformad i enlighet med 
gruppundantagsförordningen (GBER)2, betyder i korthet att stöd tilldelas på grundval av en 
öppen, transparent, icke-diskriminerande och konkurrensutsatt urvalsprocess, där 
principen om teknikneutralitet iakttas. Investeringsstöd för utbyggnad av 
bredbandsinfrastruktur får lämnas i områden där det saknas tillgång till nästa generations 
accessnät (NGA-nät) (som i korthet betyder ett snabbare bredband än vad kopparnät kan 
ge med en rejält ökad kapacitet som möjliggör tillgång till 1 Gbit/s för slutanvändaren) och 
där utbyggnad på kommersiella villkor av sådan infrastruktur sannolikt inte kommer att ske 
inom de närmaste tre åren. PTS föreslår att stöd ges för utbyggnad av infrastruktur till 
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byggnader (hushåll, arbetsställen och till viss del fritidshus) i områden utanför tätort där 
det saknas sådana befintliga eller planerade NGA-nät.  
Läs mer om PTS uppdrag i bilaga, rapport PTS Förslag till investeringsstöd för bredband. 
 
PTS har tillställt Region Västerbotten att inkomma med regionala prioriteringar i 
kommande utlysning av bredbandsstöd. 
 
Regionala prioriteringar är en möjlighet för regionen att påverka hur bredbandsstödet 
tilldelas. Genom regioners och kommuners lokalkännedom kan hänsyn tas till lokala värden 
vid fördelningen av stödmedel. Om utbyggnadsprojekt väljer att inkludera prioriterade 
byggnader ger det en fördel när PTS rangordnar projekten i den konkurrensutsatta 
urvalsprocessen. Prioriterade byggnader ger ett procentuellt avdrag på det sökta 
stödbeloppet per byggnad för utbyggnadsprojekten. De utbyggnadsprojekt som inkluderar 
regionalt prioriterade byggnader får således en fördel när PTS rangordnar och avgör vilka 
projekt som ska tilldelas stöd.  
 
Regionen tillsammans med kommunerna bestämmer själva vilka av dessa kriterier som ska 
tillämpas. Regionen ska skriftligen motivera valet av kriterier. Utifrån de valda kriterierna 
ska regionen avgöra vilka av byggnaderna i PTS byggnadsförteckning som ska vara 
prioriterade. Regionen har möjlighet att prioritera maximalt 30 procent av byggnaderna 
(exklusive fritidshus) i den slutgiltiga byggnadsförteckningen.  
Övriga förvaltningar inom Region Västerbotten har inbjudits att inkomma med synpunkter 
inför den fortsatta beredningen av ärendet.  
 
Tjänsteskrivelse har upprättats.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Brev Information om regionala prioriteringar för bredbandsstöd 
Bilaga till brev: Information till regioner och regionala bredbandskoordinatorer om 
regionala prioriteringar 
Rapport PTS Förslag till investeringsstöd för bredband 
Arbetsutskottet 2021-03-04 § 46 
 
____ 
Beslutsexpediering 
Eva-Marie Marklund, Regional bredbandskoordinator 
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§ 49. 
Yttrande över remiss Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och 
likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk 
Dnr: RUN 11-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden yttrar sig enligt förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten har givits möjlighet att yttra sig över remiss Samverkande krafter – för 
stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk. 
KLIVA-utredningen redovisar i detta betänkande uppdraget att utreda behovet av 
förändringar när det gä10.ller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) och 
sfi i kombination med annan utbildning inom kommunal vuxenutbildning. I uppdraget har 
ingått att analysera förutsättningarna för att sfi-elever ska kunna erbjudas en utbildning av 
god kvalitet som motsvarar elevernas behov och förutsättningar samt att förbättra 
genomströmningen inom sfi och underlätta övergången till och kombinationer med annan 
utbildning. Utredningen har även haft i uppdrag att föreslå hur huvudmännens styrning och 
ledning kan förbättras inom sfi och sfi i kombination med annan utbildning och föreslå hur 
huvudmännens ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet inom sfi kan förtydligas. 
Utredarna konstaterar att det finns ett mycket stort engagemang inom sfi och många sfi-
verksamheter erbjuder undervisning av hög kvalitet. Generellt i landet finns dock brister i 
kvalitet och likvärdighet och verksamheterna har begränsade förutsättningar för utveckling 
i samklang med forskning, beprövad erfarenhet samt utifrån arbetsmarknadens och 
elevernas behov.  
 
Förslag till remissvar har upprättats. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till yttrande 
Sammanfattning remiss Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom 
komvux för elever med svenska som andraspråk 
Arbetsutskottet 2021-03-04 § 44 
 
Remissen i dess helhet finns att ladda ned och läsa via 
https://www.regeringen.se/4ad508/contentassets/82847c1c20d94fb9973c4cbde06d2b56/
samverkande-krafter--for-starkt-kvalitet-och-likvardighet-inom-komvux-for-elever-med-
svenska-som-andrasprak-sou-202066 
____ 
Beslutsexpediering 
Utbildningsdepartementet 
u.remissvar@regeringskansliet.se, anita.carlstedt@regeringskansliet.se 
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§ 50. 
Ekonomisk rapport för regionala utvecklingsnämnden  
Dnr: RUN 87-2021 

 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen.  
 
Ärendebeskrivning 
Muntlig information lämnas till regionala utvecklingsnämnden om ekonomisk ställning och 
väsentliga ekonomiska händelser inom nämnden under kalenderåret.  
- Ekonomiskt utfall per februari 2021 
- Tilläggsbudget 2021 

 
Beslutsunderlag 
Presentation 
Arbetsutskottet 2021-03-04 § 41 
____ 
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§ 51. 
Information om övergripande process och tidplan för regionala 
utvecklingsnämndens återkoppling på planeringsförutsättningar, 
verksamhetsplan och uppföljning 
Dnr: RUN 167-2020 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen.  
 
Ärendebeskrivning 
Information lämnas om övergripande process och tidplan för nämndens återkoppling på 
planeringsförutsättningar, verksamhetsplan samt uppföljning.   
 
Beslutsunderlag 
Presentation 
Arbetsutskottet 2021-03-04 § 42 
____ 
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§ 52. 
Plan för kris- och katastrofmedicinsk beredskap 
Dnr: RUN 101-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tillstyrker förslag till reviderad plan för kris- och 
katastrofmedicinsk beredskap 2018-2022, för Region Västerbotten. 
 
Inför det fortsatta arbetet med att utveckla kris- och katastrofmedicinsk beredskap inom 
regionen, vill regionala utvecklingsnämnden framhålla vikten av att 
- Belysa regionens myndighetsansvar kopplat till kollektivtrafiken, 
- Ta med fastighet/lokalförsörjning i kommande revidering av risk- och sårbarhetsanalys i 
regionen 
- Förtydliga roll och ansvar för beställningscentralen för Serviceresor som numera finns 
inom det av regionen helägda bolaget Länstrafiken i Västerbotten AB (tidigare Reseservice), 
- Beakta regionens hel- och majoritetsägda bolag som berörs av regionens kris- och 
katastrofmedicinska beredskap, i synnerhet kollektivtrafikbolagen, samt involvera dessa 
bolag i det fortsatta arbetet. Uppföljningen av nämnders och bolags arbete med 
krisberedskap skulle med fördel kunna ske inom ramen för Region Västerbottens ordinarie 
uppföljningsprocess. 
 
Ärendebeskrivning 
Plan för kris- och katastrofmedicinsk beredskap lägger grunden för regionens arbete med 
krisberedskap och civilt försvar. Syftet med planen är att beskriva regionens kris- och 
katastrofmedicinska beredskapsorganisation med dess roller, ansvar och uppgifter före, 
under och efter en särskild händelse eller samhällsstörning.  
 
Region Västerbotten har att tillämpa gällande lagar, föreskrifter och andra krav inom 
området så att den kris- och katastrofmedicinska beredskapen kan upprätthållas. Detta 
regleras bland annat i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk 
beredskap (SOSFS 2013:22) samt i lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH, 2006:544). Denna plan gäller 
för mandatperioden 2018-2022 och omfattar hela händelseskalan, både hanteringen av 
särskilda händelser samt extraordinära händelser. Därmed svarar planen upp mot ovan 
nämnda lag och föreskrift.  
 
Planen beslutas i regionstyrelsen (RS), men bereds innan dess i hälso- och 
sjukvårdsnämnden samt regionala utvecklingsnämnden. Den har även förankrats hos 
tjänstepersonledningen vid regional utveckling. Planen har utarbetats av den regionala och 
lokala beredskapsfunktionen i samråd med bland annat TiB-funktionen (tjänsteperson i 
beredskap), KiB-funktionen (kommunikatör i beredskap) och Ambulanssjukvården 
Västerbotten. De har involverats och delgett sina synpunkter baserade på erfarenhet och 
expertis.  Arbetet har fokuserat på att utforma planen så att den föreslagna 
krisberedskapsorganisationen har förutsättningar att fungera för hela regionen i ett 
långsiktigt perspektiv. 
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Tjänsteskrivelse har upprättats.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till Plan för kris- och katastrofmedicinsk beredskap 
Regional och lokal kris- och katastrofplan, 2016 (240158) 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap (SOSFS 
2013:22) 
Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap (LEH, 2006:544) 
Arbetsutskottet 2021-03-04 § 47 
____ 
Beslutsexpediering 
Regionstyrelsen 
Stabsdirektör, enhetschef vid enheten för juridik och säkerhet, beredskapssamordnare 
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§ 53. 
Kollektivtrafikplan 2022-2024 
Dnr: KTM 12-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar Kollektivtrafikplan 2022 – 2024 för Region 
Västerbotten innehållande beställning av den regionala kollektivtrafik som Region 
Västerbotten finansierar, med det tillägg som nämnden kommit överens om.  

Ärendebeskrivning 
Kollektivtrafikplanen 2022 – 2024 utgår från de av regionfullmäktige beslutade Planerings-
förutsättningar 2022 – 2024 för kollektivtrafik som finansieras av Region Västerbotten. 

I planeringsförutsättningarna finns trafikpolitiska prioriteringar och mål kopplat till den 
trafik som regionen ansvar för. Dessa prioriteringar och mål ligger till grund för planering 
och utformning av det kollektivtrafikuppdrag som finansieras av Region Västerbotten. 

Region Västerbottens kollektivtrafikplan för 2022 – 2024 innehåller trafikbeställning för 
trafikåret 2022. Region Västerbotten finansierar sedan delskatteväxlingen 2020-01-01 de s. 
k. gemensamma kostnaderna hos Länstrafiken. Sedan 2021-01-01 så finns 
beställningscentralen för Serviceresor hos Länstrafiken och budget för denna tas fram av 
bolaget. Kollektivtrafiken utgör underlag för budget för 2022 från Norrtåg AB respektive 
Länstrafiken i Västerbotten AB. Bolagens budgetar för trafikåret 2022 utgör underlag för 
Region Västerbottens anslag för kollektivtrafik avseende 2022. 

Trafikpolitiska prioriteringar i planeringsförutsättningarna: 
Samordningen av anslutningar med angränsande trafiksystem är betydelsefull för 
tillgängligheten till och från länet och därmed också betydelsefull för länets tillväxt och 
utveckling. 

Vid utformning av den regionfinansierade kollektivtrafiken ska prioritet ges åt 
kollektivtrafik som knyter samman två eller helst fler kommuncentra i syfte att skapa god 
tillgänglighet och livsmiljö i länets olika delar. Detta gäller regionens egna verksamheter 
som sjukresor, tjänsteresor och arbetspendling, men även resor för att stimulera övrig 
arbetspendling och vardagsresande.  

Genom ovanstående medverkar Region Västerbotten till en god tillgänglighet för utbildning 
med möjlighet till pendling till och från länets större gymnasie- och högskoleorter. 
Besöksnäringen främjas genom att förutsättningar skapas för resande till viktiga turistmål 
under högsäsong, där så är möjligt utifrån regionens övriga prioriteringar. Detta sker bland 
annat genom samordning av region- och kommunalt finansierad trafik, men även genom 
samplanering mot trafik med andra finansiärer, inklusive kommersiell trafik. 

Vid behovskonflikter mellan inomkommunalt och regionalt resande bör prioritet ges 
långväga resande som förbättrar tillgängligheten i länet före resande inom ramen före 
kommunernas ansvar.  

Comfact Signature Referensnummer: 1055538



PROTOKOLL  27 (55) 
Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2021-03-17 
 
   

 
 

Inom norra regionen har regionerna genom sitt Regionförbund en prioritet att stimulera 
utvecklingen av den norrländska universitetssjukvården. Detta innebär att resmöjligheter 
med kollektivtrafik mellan sjukhusen inom regionen måste säkerställas.  

Region Västerbotten ska medverka till att de samhällsbetalda resorna inom Norra Regionen 
och inom länet kan samordnas- och optimeras både vad gäller upphandlingsförutsättningar 
och avrop. Samordningen avser förutom buss- och tågtrafik även färdtjänst, sjukresor, 
skolskjutsar, anropsstyrd kollektivtrafik m.m. 

Mål för kollektivtrafiken i planeringsförutsättningarna: 
Utifrån det regionala trafikförsörjningsprogrammets mål för all kollektivtrafik inom 
Västerbotten och regionens övriga prioriteringar har ett övergripande mål och fyra delmål 
formulerats för den regionfinansierade kollektivtrafiken. 

Övergripande mål 
Regionfinansierad kollektivtrafik stärker den egen verksamhet och möjliggör ett hållbart 
regionalt och interregionalt resande som stärker länets tillväxt och utveckling 

Delmål 1 
Ökat resande och ökad marknadsandel 

Delmål 2 
Kollektivtrafiken bidrar till minskad energi- och miljöbelastning och en ökad trafiksäkerhet 

Delmål 3 
Kollektivtrafiken har en bibehållen eller utvecklad nivå mellan länets kommuncentra samt 
till och från strategiska knutpunkter i norra Sverige (jämfört med 2022) 

Delmål 4 
Kollektivtrafik har en god tillgänglighet och funktionalitet för de flesta personer med 
funktionsnedsättningar år 2030 

 
Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
Förslag under sammanträdet 
Yrkande 1 
Ordföranden, med stöd av Nicke Grahn (L), Marita Fransson (S), Jamal Mouneimne (S), Lars 
Lilja (S) yrkar om tillägg på sid 9, stycke 3.5.2 Tågtrafik enligt följande: 
”Tvärbanan trafikerar sträckan Umeå – Lycksele. Linjen trafikeras med fyra dubbelturer på 
vardagar och helgtrafik. Umeå–Lycksele är den enda sträckan i Norrtågssystemet som har 
en 77 kilometer lång, ej elektrifierad sträcka där hela sträckan framförs med ett 
dieselfordon. Under vinterkvartalet 2020 hade fordonet problem med dieselmotor och 
värme ombord och det fanns perioder av längre stillastående av olika orsaker. Följden blir 
att turerna mellan Lycksele och Hällnäs med återkommande intervaller blir inställda och 
bussersatta, vilket påverkar regulariteten, framför allt under december månad då 
motorproblem skapade en 14 dagar lång underhållsperiod och delinställda avgångar mellan 
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Hällnäs-Lycksele. För att möta dessa utmaningar så förändrades trafiken inför 2021 för att 
fordonet ska få förbättrade underhållsmöjligheter i Umeå under kväll och natt under 
vardagar. Sista avgång till Lycksele har därmed utgått och ersatts av en avgång upp tidig 
morgon till Lycksele. Lördag morgon utgår på samma sätt avgången mellan Lycksele och 
Hällnäs för att fordonet ska kunna underhållas och för att regulariteten därmed ska kunna 
förbättras. Det är av stor vikt att fortsätta arbetet mot att få tvärbanan elektrifierad för att 
uppnå högre funktionalitet och för fortsatt utveckling av tågtrafiken.”  
 
Inga motförslag lämnas. 
 
Beslutsunderlag 
Kollektivtrafikplan 2022 – 2024 för Region Västerbotten 
Kollektivtrafikutskottet 2021-03-03 § 19 
 
_________ 
Beslutsexpediering 
Regionala kollektivtrafikmyndigheten 
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§ 54. 
Svar på remiss – Kollektivtrafikprogram, Umeå kommun  
Dnr: KTM 8-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar upprättat förslag till remissvar på 
Kollektivtrafikprogram för Umeå kommun. 

 
Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten har inbjudits att avlämna yttrande över remissversion av 
Kollektivtrafikprogram för Umeå kommun. Nedan följer de synpunkter som Region 
Västerbotten lyft i yttrandet. 

Det finns en viss otydlighet om programmet avser hela Umeå kommun. Programmet är 
starkt präglat av analyser och planer kopplat till Umeå tätort. I vissa delar så finns även en 
otydlighet kring vilken tätort det är som avses eller om det i vissa fall är Umeå kommun 
som avses. 

Programmets innehåll skulle kunna och bör utvecklas både med den inomkommunala 
linjetrafikens och den kommungränsöverskridande trafikens betydelse för såväl umeåbor 
som besökare och inpendlare. Detta speciellt mot bakgrund av att många invånare i Umeå 
arbetar i Umeåregionens andra kommuner samt att det även finns en stark arbetspendling 
till Umeå. Vidare finns både offentlig och kommersiell service lokaliserad i Umeå som 
innebär såväl långväga som mer korta, inomkommunala resor med kollektivtrafik. Den 
inomkommunala och mer långväga kollektivtrafiken har betydelse för Umeås utveckling 
och för kommunens miljömål. 

Region Västerbotten anser att regionbusstrafik som idag angör Vasaplan, Vasagatan även 
fortsättningsvis ska göra det och att en förflyttning till Umeå C inte är önskvärd. Dessa 
synpunkter har framförts även i samband med översiktsplaneringen ”Översiktsplan – 
Fördjupning för Umeå”. 

Kollektivtrafikprogrammet adresserar inte biltrafiken efter bussgatan vid Norrlands 
Universitetssjukhus. Detta har varit och är en aktuell fråga.  

Kollektivtrafikprogrammet skulle stärkas av om det fanns en sammanställning av de frågor 
som kommunen själv har rådighet över när det gäller kollektivtrafikens utformning och 
vilka frågor som kommunen kan påverka genom samverkan med andra. Vissa av de 
åtgärder som finns redovisade i bilagan med åtgärdsplan bygger på att externa såsom 
Region Västerbotten är delaktiga i samverkan. 

Eftersom kollektivtrafikens miljöer ofta är allmänna platser så skulle regelverket kring ALM 
och HIN kunna beskrivas och hur de behöver beaktas i arbetet. 

 
 

Comfact Signature Referensnummer: 1055538



PROTOKOLL  30 (55) 
Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2021-03-17 
 
   

 
 

Beslutsunderlag 
Remissvar – Kollektivtrafikprogram för Umeå kommun 
Kollektivtrafikutskottet 2021-03-03 § 20 
_________ 
Beslutsexpediering 
Umeå kommun, Gator och parker 
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§ 55. 
Borgensåtagande vid refinansiering av Itino-fordon 1429 
Dnr: KTM 13-2021 
 
Regionala utvecklingsnämndens förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar föreslå regionfullmäktige besluta att Region 
Västerbotten, organisationsnummer 232100-0222, går i borgen såsom för egen skuld för 
AB Transitio upp till ett belopp om 27 248 000 kronor avseende finansiering av 1 st. Itino 
regionaltågsfordon vilket hyrs från AB Transitio. 
 
Regionstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna borgensförbindelse för Itino 
fordon 1429. 
  
Ärendebeskrivning 
Landstingsfullmäktige beslutade den 22 juni 2011 att ingå borgensåtagande för ett lån med 
Svensk Exportkrediter (SEK) avseende finansiering av bl. a. ett Itinofordon till landstinget i 
Västerbotten.  
 
Spårfordon Itino 1429 köptes av AB Transitio under 2010, varefter upphandling av 
finansiering slutfördes under 2011. Finansieringen genomfördes genom lån med SEK. Detta 
lån förföll den 30 juni 2016. Landstingsfullmäktige fattade 2016-02-16 beslut om förnyat 
borgensåtagande avseende spårfordon Itino 1429. Finansieringen har genomförts genom 
lån med SEK. Lånet förfaller juni 2021. 
 
Itinofordon 1429 enligt ovan, som Region Västerbotten tidigare gett Transitio i uppdrag att 
anskaffa och hyra ut till Region Västerbotten, behöver ånyo refinansieras då nuvarande 
finansiering löper ut. För att AB Transitio skall ha möjlighet att refinansiera fordonet 
behöver regionen förnya sitt borgensåtagande. 
 
Region Västerbotten behöver fatta beslut om att gå i borgen såsom för egens skuld för AB 
Transitio upp till ett belopp om 27 248 000 kronor avseende finansiering av Itinofordon 
1429, vilket hyrs av AB Transitio. 
 
Beslutet avser proprieborgen för refinansiering av lån vilken ersätter tidigare 
borgensåtagande. 
 
Refinansieringen avser avtal SEK 35 M 20210617 enligt engagemangsbesked från AB 
Transitio. Beslutet ersätter tidigare beslut fattat av Landstingsfullmäktige 2016-02-16, §21 
AB Transitio. Förnyat borgensåtagande avseende spårfordon Itino 1429. 
 
Beslutsunderlag 
Engagemangsbesked Region Västerbotten 2020-12-31 
Kollektivtrafikutskottet 2021-03-03 § 21 
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_________ 
Beslutsexpediering 
Regionala utvecklingsnämnden 
Regionfullmäktige 
AB Transitio 
Norrtåg AB 
Regionala kollektivtrafikmyndigheten 

  

Comfact Signature Referensnummer: 1055538



PROTOKOLL  33 (55) 
Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2021-03-17 
 
   

 
 

§ 56. 
Samverkansavtal med Trafikverket avseende trafik inom Norrtåg AB 
Dnr: KTM 21-2020 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Region Västerbotten såsom regional 
kollektivtrafikmyndighet ska ingå samverkansavtal med Trafikverket avseende tågtrafik 
inom Norrtåg enligt bilagt avtal. 
 
Protokollsanteckning 
Protokollsanteckning redovisas under rubrik nedan.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket kan Trafikverket göra insatser 
för att komplettera trafik som i huvudsak faller under de regionala kollektivtrafik-
myndigheternas ansvar om det bedöms viktigt för den interregionala kollektivtrafiken, och 
under förutsättning att sådana insatser inte ersätter det ansvar de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna har enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.  
 
Trafikverkets engagemang i Norrtågsförsöket under perioden 2011-08-01 – 2021-07-31 är 
reglerat i Avtal om utvecklingsprojekt Norrtåg. Vid försökets upphörande övergår 
Trafikverkets engagemang till att istället utgå från de kriterier som gäller utifrån 
Trafikverkets ordinarie uppdrag. 
 
För trafiken på sträckan Sundsvall-Umeå finns särskilt avtal, Huvudavtal om byggande av 
Botniabanan som gäller till 31 juli 2025. Trafikverkets åtagande regleras med grund i 
Botniabaneavtalet. Trafikverkets utredning TRV 2020/25574 visar att det finns 
tillgänglighetseffekter i stora delar av Norrtågs trafik som motiverar ett avtal. Trafikverket 
svarar för en ekonomisk ersättning till RKM, genom att Trafikverket finansierar del av 
nettokostnaden för den trafik som ingår i avtalet. Samverkansavtalet gäller trafik från 1 
augusti 2021 till och med den 9 december 2023, med möjlighet till förlängning ett plus ett 
år, som längst till och med den 13 december 2025. 
 
Bedömda resultat och konsekvenser 
Beslutet innebär utökad finansiering från Trafikverket för Norrtågstrafiken och därmed 
lägre nettokostnad att fördela mellan Norrtågs delägare. 
 
Beslutsunderlag 
Samverkansavtal Norrtåg 2021-2023 
Kollektivtrafikutskottet 2021-03-09 § 28 
 
Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
Förslag under sammanträdet 
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Protokollsanteckning 
Ordföranden och Nicke Grahn (L) föreslår en protokollsanteckning: 
”Regionala utvecklingsnämnden anser att stöd bör kunna uppbäras för tågtrafik på de 
sträckor där stöd utgår för busstrafik.” 
Inga motförslag lämnas. 
Regionala utvecklingsnämnden ställer sig bakom protokollsanteckning. 
 
_________ 
Beslutsexpediering 
Kollektivtrafikmyndigheten  
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§ 57. 
Agenda för strategiskt lärande 
Dnr: RUN 126-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden informeras vid sammanträdet om agenda för strategiskt 
lärande.  
 
Det gemensamma lärandet är utgångspunkt för formulerandet av ett systematiskt 
arbetssätt för att följa upp och utvärdera den regionala utvecklingsstrategins mål, 
inriktningar och prioriteringar. I det gemensamma lärandet kan goda resultat och gjorda 
lärdomar omsättas till nya idéer och insatser som kraftfullt bidrar till att nå de gemensamt 
framtagna ambitionerna i den regionala utvecklingsstrategin. 
 
Beslutsunderlag 
Agenda för strategiskt lärande – beskrivning av uppdraget, RUN 17 mars 2021 
_________ 
Beslutsexpediering 
Anna Norin, strateg Analys och hållbar utveckling 
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§ 58. 
Information om utfallet av det regionala tillväxtanslaget – anslag 1:1 
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.   
Kort lägesrapport lämnas även om företagsstöd riktat till företag för att möta pandemins 
konsekvenser.  
 
Beslutsunderlag 
Presentation 
Arbetsutskottet 2021-03-04 § 50 
_________ 
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§ 59. 
Projektbeslut: Europa Direkt Västerbotten 2021-2023 
Dnr: RUN 88-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Skellefteå kommun 904 000 kr, dock högst 31,30 % 
av godkända kostnader uppgående till 2 888 000 kr för projektet Europa Direkt 
Västerbotten 2021-2023 för projektperioden 2021-05-01 - 2023-12-31 under förutsättning 
att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur RUM anslaget (regionala 
utvecklingsmedel). 
 
Ärendebeskrivning 
Det övergripande målet med Europa Direkt Västerbotten 2021-2023 är att stärka individer 
och lokala aktörer genom att belysa vilka EU-medel, -initiativ och resurser som finns att 
erhålla för individuell utveckling respektive för skolors, kommuners och föreningars 
utvecklingsarbete gentemot ökad jämställdhet, mångfald och minskad miljö- och 
klimatpåverkan. Syftet med projektet är att öka delaktigheten i den svenska demokratin 
bland länets invånare med fokus på EU-nivån och att vara en stödstruktur för att fånga upp 
och utveckla det samhällsengagemang som finns i länet. 
 
Beslutsunderlag 
PM tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet 2021-03-04 § 51 
________ 
Beslutsexpediering 
Martin Lundberg, strateg projektfinansiering 
Katarina Molin, chef Företag- och projektfinansiering 
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§ 60. 
Projektbeslut: CyberGrass I 
Dnr: RUN 89-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar LUKE Luonnonvarakeskus 632 100 kr, dock högst 
20,00 % av godkända kostnader uppgående till 3 160 501 kr för projektet 'CyberGrass I' 
Introduction to remote sensing and artificial intelligence assisted silage production för 
projektperioden 2021-04-30 - 2022-10-30 under förutsättning att all övrig medfinansiering 
beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Projektet utvecklar en ny metod för att beräkna grovfodrets avkastning och kvalitet före 
skörd, genom att använda data från fjärranalys och tillämpa modeller för valltillväxt. 
Projektet syftar till att utveckla en ny och omfattande metod som ska ingå i utbudet av de 
digitala tjänsterna som rådgivningsorganisationer och jordbruksföretag använder. 
Därigenom ska den nya metoden tillhandahålla viktig information för beslutsfattandet i 
lantbruksföretagen. Metoden kommer därmed att hjälpa till att förbättra lönsamheten i 
mjölk- och köttproduktionen i Interreg Botnia Atlantica-regionen. Den kommer också att 
bidra till att effektivisera arbetet på de expanderande gårdarna med ett stort antal fält som 
ofta ligger långt från brukningscentrum. Projektet ska leda till ökad användning av digitala 
prognostjänster inom jordbruket. De tidigare projekten och jordbrukarna har identifierat 
bristen på fältspecifika uppgifter om kvantitet och kvalitet på skörden som en flaskhals i 
förbättringsprocessen av ensilage. Detta projekt demonstrerar en lösning genom att 
erbjuda en ny metod för att skapa en prognos för skördekvalitet och -kvantitet, baserad på 
drönar- och satellitdata. Metoden har validerats i såväl labbmiljö som på försöksfält och 
ska nu överföras och tillämpas på verkliga produktionsförhållanden i fält.  
Metoden möjliggör analysen och prognos av fältspecifikt utbyte, avkastningsmängd och 
kvalitetsbedömning inför skörden. Projektet har gemensam expertis från fem 
organisationer för att kunna tillämpa metoder för fjärranalys i syfte att förutsäga 
avkastningen i grovfoderproduktionen. SLU och Luke har expertis inom vallodling, forskning 
och SLU är dessutom specialiserat på vallobservationer genom satellitövervakning. FGI har 
expertis inom tillämpning av fjärranalysmetoder för drönare i forskning om vall. 
Rådgivningsorganisationerna i Sverige (Hushållningssällskapet Västerbotten Norrbotten) 
och Finland (ProAgria Etelä-Pohjanmaa) har nära kontakt med gårdar och deras behov när 
det gäller att utveckla sin mjölk- och köttproduktion. 
 
Beslutsunderlag 
PM tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet 2021-03-04 § 52 
________ 
Beslutsexpediering 
Irina Bergsten, strateg projektfinansiering 
Katarina Molin, chef Företag- och projektfinansiering 
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§ 61. 
Projektbeslut: Fermentering av rågkli – ett effektivt verktyg för mikrobiell 
kontroll 
Dnr: RUN 90-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden avslår Sveriges Lantbruksuniversitets ansökan om 1 727 180 
kr för projektet Fermentering av rågkli - ett effektivt verktyg för mikrobiell kontroll, 
ansökan avslås i konkurrens med andra projekt då tillgången till medel är begränsad. 
 
Ärendebeskrivning 
Projektets mål är att utveckla en metod/teknik för att utnyttja restflöden från industriella 
processer och omvandla dessa till mer värdefulla produkter. Tidigare forskning har visat att 
kombinationen av en specifik laktobacill och rågkli (restprodukt vid malning av råg till mjöl) 
genom fermentering kan ha flera olika användningsområden med positiva resultat. 
Då tidigare studier mestadels gjorts i laboratoriemiljö behövs också produktion i större 
pilotskala genomföras för att kunna utvärdera fermentatets effekter i stora och komplexa 
system. En pilotanläggning skall därför konstrueras vid Norrmejeriers biogasanläggning. En 
pilotanläggning kräver förutom plats och tekniska resurser även teknisk kompetens för att 
underhålla anläggningen. I projektet ingår även att utreda andra potentiella applikationer 
för en biocidersättning baserad på fermenterat rågkli, exempelvis vid bekämpning av 
mikrobiell pålagring och uppkomst av illaluktande gaser i avloppssystem (Norrmejerier, 
VAKIN). Vid fermenteringen uppstår, förutom de antimikrobiella ämnena, en restprodukt 
bestående av bland annat av fermenterat rågkli och vasslerester. En möjlig användning av 
denna rest är som functional food för djur, t ex fjäderfä. Förekomst av Campylobacter i 
kycklingbesättningar är ett stort bekymmer för både uppfödare (sjuka kycklingar) och 
konsumenter (magsjuka). Fermenterat rågkli i hönsfoder skulle kunna begränsa problemet. 
Avsikten är också att framöver inventera andra restprodukter än rågkli och vassle som 
råvaror för fermentering.  
 
Beslutsunderlag 
PM tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet 2021-03-04 § 53 
________ 
Beslutsexpediering 
Max Englund, strateg projektfinansiering 
Katarina Molin, chef Företag- och projektfinansiering 

  

Comfact Signature Referensnummer: 1055538



PROTOKOLL  40 (55) 
Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2021-03-17 
 
   

 
 

§ 62.  
Projektbeslut: InnoWood 
Dnr: RUN 91-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden avslår Centria-ammattikorkeakoulu Oys ansökan gällande 
projekt Innowood Region utifrån konkurrens med andra prioriterade projekt. 
 
Ärendebeskrivning 
Projektet InnoWood syftar bland annat till att lösa ett antal utmaningar som 
träkomponenttillverkare och träbyggnadsföretagen inom Botnia-Atlanticas (BA) 
upptagningsområde har men även att stärka samarbetet mellan Botnia-Atlanticas SMF, 
Universitet och Forskningsinstitut. Sökanden kommer främst att fokusera på att hitta nya 
innovativa metoder för träindustrin att detektera och mäta främst fukt och men även 
andra kritiska tillstånd direkt i en produktionslinje för att säkerställa att träindustrin kan dra 
ekonomiska fördelar av lösningen.   
 
Arbetet har delats upp i två olika snarlika delar. För det första vill man hitta en metod eller 
teknik för att upptäcka ”ytdefekter” främst fukt på bearbetad eller inköpt komponent som 
är kostnadseffektiv, stabil, lätt att använda och stödja under dess livstid, men viktigast, den 
måste visa fördelarna för den industriella partnern som ska användas som en on-line 
mätmetod eller teknik. Den vanligaste metoden för att upptäcka ytfel i 
produktionsprocesser är genom visuell inspektion eller manuella metoder, som är 
funktionell men inte rationell och varierar mellan individer. Med online-mätmetoder och 
tekniker implementerade blir varje företag mer konkurrenskraftigt på grund av förbättrad 
tillverkningsprocess och minskade kundkrav. Deras processer blir också mer stabila och 
kontrollerbara. För det andra vill man tillhandahålla lösningar för lösa fuktutmaningar i 
träprodukter. Trämaterial binder och släppa ut fukt i enlighet med luftens relativa 
fuktighet, vilket så småningom kommer att orsaka ”deformation” av träet genom 
exempelvis sprickor i träet. Genom att industriellt använda Centrias innovativa 
beläggningsteknik kan denna deformation ske i mycket långsammare takt. Sökanden har 
även för avsikt inom projektets tidsram att försöka monitorera och mäta fuktproblem som 
uppkommer under byggprocessen genom att använda IoT-sensorer under husets livscykel. 
Detta kommer att säkerställa att träprodukten i huset hålls under korrekta förhållanden 
under en längre period.  
 
Beslutsunderlag 
PM tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet 2021-03-04 § 54 
 
Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
I samband med regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet, föreslår 
ordföranden att tid avsätts vid kommande nämndsammanträde för information om 
projektfinansiering, förutsättningar och möjligheter genom olika program.  

Comfact Signature Referensnummer: 1055538



PROTOKOLL  41 (55) 
Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2021-03-17 
 
   

 
 

Regionala utvecklingsnämnden avsätter tid vid kommande sammanträde för sådan 
information.  
 
________ 
Beslutsexpediering 
Irina Bergsten, strateg projektfinansiering 
Katarina Molin, chef Företag- och projektfinansiering 

  

Comfact Signature Referensnummer: 1055538
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Regionala utvecklingsnämnden  2021-03-17 
 
   

 
 

§ 63. 
Projektbeslut: Kulturplan Region Västerbotten 
Dnr: RUN 92-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten 750 000 kr, dock högst 50,00 
% av godkända kostnader uppgående till 1 500 000 kr för projektet Kulturplan Region 
Västerbotten för projektperioden 2021-03-01 - 2023-12-31 under förutsättning att all övrig 
medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur RUM, regionala utvecklingsmedel. 
 
Ärendebeskrivning 
Projektet ska bidra till att Region Västerbotten på ett kvalitativt och förtroendefullt sätt 
leder arbetet med att ta fram och implementera den regionala kulturplanens 
viljeriktningar. Kulturplanen är ett styrdokument för regional kulturutveckling och 
samverkan i Västerbottens län. 
 
Planen är både ett planeringsverktyg och ett underlag i dialogen om de statliga anslagen till 
de regionala kulturverksamheterna som inryms i kultursamverkansmodellen. Regionen 
ansvarar för att den regionala kulturplanen utarbetas i samverkan med länets kommuner 
och efter samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället.  
 
Med kulturplanen som grund beslutar Statens kulturråd om det statsbidrag som regionen 
ska fördela Regionen beslutar i sin tur hur det statliga anslaget ska fördelas mellan de 
regionala kulturverksamheterna. Fördelningen av statsbidraget ska bidra till att de 
nationella kulturpolitiska målen uppnås samt ge ökade möjligheter till regionala 
prioriteringar och variationer. 
 
Beslutsunderlag 
PM tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet 2021-03-04 § 55 
________ 
Beslutsexpediering 
Riikka Engman, strateg projektfinansiering 
Katarina Molin, chef Företag- och projektfinansiering 
 

  

Comfact Signature Referensnummer: 1055538
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§ 64. 
Projektbeslut: Leader Lappland 2020 
Dnr: RUN 93-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Leader Lappland 2020, Ideell Förening, 1 452 000 kr 
som tillägg till pågående projekt, dock högst 12,68 % av godkända kostnader uppgående till 
10 014 996 kr för projektet Leader Lappland 2020 för projektperioden 2021-03-01 - 2023-
06-30 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur 
anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Projektet Leader Lappland 2020 har tidigare beviljats stöd från Länsstyrelsen i Västerbotten 
och projektet lämnas över till Region Västerbotten vid regionbildning i årsskiftet 2019.  Den 
totala projekttiden är 2015-07-01 – 2023-11-15. 
 
Projektet har tidigare beviljats  6 097 216 kr av Länsstyrelsen i Västerbotten och Region 
Västerbotten sammanlagt. Jordbruksverket har möjlighet att utöka projektets budget i 
slutet på programperioden förutsatt att medfinansiering beviljas av projektets övriga 
medfinansiärer och därför söker man om ett tillägg på 1 452 000 kr. 
 
Ansökan avser tillägg till ett tidigare beviljat projekt. Satsningen inom Leader Lappland har 
tre övergripande mål: - Främja utvecklingen av fysiska och sociala miljöer där människor vill 
leva och bo. - Stärka människors kompetens och samhällsengagemang - Främja utveckling 
av regionens näringsliv och breddning av den lokala arbetsmarknaden De horisontella 
målen omfattar jämställdhet, mångfald och icke-diskriminering, miljö och klimat och 
ungdomars delaktighet. 
 
Leader Lappland 2020 finansieras av Jordbruksverket. Programmet ska genom olika 
insatser arbeta för att förverkliga visionen "Lappland 2020 är en internationell och attraktiv 
del av Europa där stolta, kompetenta och engagerade människor och företag vill bo, arbeta 
och utvecklas i nära samspel med natur, kultur, idéburen sektor och modern teknik" 
 
Beslutsunderlag 
PM tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet 2021-03-04 § 56 
________ 
Beslutsexpediering 
Riikka Engman, strateg projektfinansiering 
Katarina Molin, chef Företag- och projektfinansiering 

  

Comfact Signature Referensnummer: 1055538
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§ 65. 
Projektbeslut: Leader Skellefteå Älvdal 
Dnr: RUN 94-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Skellefteå Älvdal Ideell Förening 696 862 kr som 
tillägg till pågående projekt, dock högst 12,03 % av godkända kostnader uppgående till 5 
807 188 kr för projektet Leader Skellefteå Älvdal för projektperioden 2020-03-01 - 2022-12-
31 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 
1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Projektet Leader Skellefteå Älvdal har tidigare beviljats stöd från Länsstyrelsen i 
Västerbotten och vid regionbildning, i årsskiftet 2019, lämnade Länsstyrelsen över 
projektet till Region Västerbotten.  Den totala projekttiden är 2015-07-01 – 2022-12-13.  
 
Projektet har tidigare beviljats 4 090 197 kr av Länsstyrelsen i Västerbotten och Region 
Västerbotten sammanlagt. Jordbruksverket har möjlighet att utöka projektets budget i 
slutet på programperioden förutsatt att medfinansiering beviljas av projektets övriga 
medfinansiärer och därför söker man om ett tillägg på 696 862 kr, som motsvarar Region 
Västerbottens tidigare andel av projektfinansiering. 
 
Projektet stödjer även fortsättningsvis lokala insatser och utvecklingsprojekt enligt ”lokalt 
ledd utveckling genom Leader”–metoden. Insatserna bidrar till genomförandet av 
utvecklingsstrategin för leaderområdet Skellefteå Älvdal där kommunerna Malå, Norsjö 
och Skellefteå ingår. 
 
Projektets verksamhet ska bidra till att skapa förutsättningar för bra livskvalité i form av 
innovativ lokal service, möjligheter till en aktiv fritid, fungerande logistik, bra 
kommunikationer och nya sociala mötesplatser. Dessutom ska projektet leda till en levande 
landsbygd där det skapas nya arbetstillfällen, nya produkter och besöksanledningar. Leader 
Skellefteå Älvdal riktar sig till breda målgrupper inom offentlig, privat och ideell sektor. 
 
Beslutsunderlag 
PM tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet 2021-03-04 § 57 
________ 
Beslutsexpediering 
Riikka Engman, strateg projektfinansiering 
Katarina Molin, chef Företag- och projektfinansiering 

  

Comfact Signature Referensnummer: 1055538



PROTOKOLL  45 (55) 
Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2021-03-17 
 
   

 
 

§ 66. 
Projektbeslut: Mervärde från värdefulla avverkningsrester 
Dnr: RUN 95-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Biofuel Region Bfr AB 700 620 kr, dock högst 11,00 
% av godkända kostnader uppgående till 6 369 272 kr för projektet Mervärde från 
värdefulla avverkningsrester för projektperioden 2021-05-01 - 2022-10-31 under 
förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Syftet med ansökan är att hitta nya lösningar för att ta fram ämnen ur avverkningsrester 
och på så sätt öka värdet på det som idag ses som ett avfall. Projektet vill ta tillvara på 
avverkningsrester inom Botnia Atlantica området, där finns en stor mängd biomassa i form 
av grenar och toppar (grot) som är dåligt utnyttjade. Vid tidigare kemiska studier 
inkluderande kemiska analyser av grot har det framkommit att barren innehåller en 
intressant och värdefull kemi. Samtidigt finns det en växande global marknad för 
extraktbaserade produkter och andra biobaserade produkter. Tillvaratagande av dessa 
kemikalier skulle väsentligen kunna höja betalförmågan för grot så hanteringen får bättre 
lönsamhet. Projektet syftar till att demonstrera och kommunicera en hel leveranskedja av 
grot från skog till färdiga kemikalier från barr. Kemikalierna kan i stället för fossilbaserade 
kemikalier användas för produktion av en mängd produkter, till exempel läkemedel eller 
kosmetiska ingredienser, plattformskemikalier och specialkemikalier, kosttillskott, 
biopolymerer, bioplast, skum/emulsioner och beläggningar. Det som inte används för 
högvärdiga kemikalier kan användas för olika bioraffinaderiprocesser eller förbränning. 
 
Beslutsunderlag 
PM tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet 2021-03-04 § 58 
________ 
Beslutsexpediering 
Isak Lundholm, strateg projektfinansiering 
Katarina Molin, chef Företag- och projektfinansiering 

  

Comfact Signature Referensnummer: 1055538
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§ 67. 
Projektbeslut: Naturbaserad rehabilitering för unga 
Dnr: RUN 96-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten 499 418 kr, dock högst 50,00 
% av godkända kostnader uppgående till 998 837 kr för projektet Naturbaserad 
rehabilitering för unga för projektperioden 2021-04-01 - 2022-03-31 under förutsättning 
att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Det finns goda erfarenheter av naturunderstödd rehabilitering (NUR) inom andra regioner i 
Sverige, men sådan verksamhet finns ännu inte i Västerbotten. I den här förstudien prövas 
möjligheten att starta upp NUR för unga personer med psykisk ohälsa som har kontakt med 
sin hälsocentral. I dagsläget saknas ofta lämpliga initiala åtgärder för dessa personer, som 
har nedsatt funktion och inte klarar av studier eller arbete.  
 
Målet med projektet är att utveckla och prova NUR i ett samarbete mellan Ålidhems 
hälsocentral och ett landsbygdsföretag utanför Umeå under en försöksperiod på 9 
månader. Unga personer med psykisk ohälsa får möjlighet att under 2-3 månader vistas på 
en lantgård med fin natur och möjlighet att umgås med djur. Deltagarna får välja mellan 
olika aktiviteter som är relativt kravlösa och kända för att ge förbättrat mående, t ex att 
vandra, vila i naturen, sköta om djuren, odla m.m. Målet med denna rehabilitering är att 
deltagarna ska få en ökad känsla av sammanhang och mer struktur i vardagslivet, vilket 
leder till bättre mående och förberedelse till fortsatta aktiviteter som studier och andra 
arbetslivsinriktade åtgärder. Under den senare delen av projektet sprids kunskap och 
erfarenheter från projektet till primärvården och till landsbygdsföretagare i hela regionen.  
 
Ett långsiktigt mål är att utveckla NUR inom regionen och bidra till en ökad jämlikhet och 
en regional hållbar utveckling både stadsnära vid kusten och i glesbygdsområden. 
 
Beslutsunderlag 
PM tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet 2021-03-04 § 59 
________ 
Beslutsexpediering 
Max Englund, strateg projektfinansiering 
Katarina Molin, chef Företag- och projektfinansiering 

  

Comfact Signature Referensnummer: 1055538
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§ 68.  
Projektbeslut: Nordiskt Berättarcentrum 2021-2023 
Dnr: RUN 97-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Västerbottensteatern AB 1 500 000 kr, dock högst 
15,17 % av godkända kostnader uppgående till 11 251 500 kr för projektet Nordiskt 
Berättarcentrum 2021-2023 för projektperioden 2021-01-01 - 2023-12-31 under 
förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel, 500 000kr per projektår, 
disponeras ur regionala utvecklingsmedel, RUM. 
 
Villkor: 
För att beslutet ska fortsätta gälla efter år 1 ska projektets budget stämmas av med och 
godkännas av Region Västerbotten inför verksamhetsår 2022 och 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Nordiskt Berättarcentrum i Skellefteå (NBC) är ett tillvaratagande och förverkligande av 
insatser inom området muntligt berättande under många år. En viktig verksamhet för 
utveckling av konstformen och tillämpningar inom forskning, utbildning, kulturarv och 
metodutveckling. 
 
Nordiskt berättar centrum fortsätter utveckling av bland annat en metod för integration 
och språkutveckling, arrangerar en berättarfestival samt skapar och upprätthåller  
inomregionala, nationella samt internationella nätverk inom konstområdet. 
 
Projektets form för samverkan mellan konstformen och övriga ämnesområden, skapar 
mervärden och synergier både inom och utanför regionen. Verksamheten profilerar 
Skellefteå som Berättarnas stad och Västerbotten som Berättarregion på ett unikt sätt.  
 
Projektet bidrar till genomförande av mål 5. Kulturen spelar en avgörande roll för 
samhället och regional utveckling i Region Västerbottens kulturplan. 
 
Beslutsunderlag 
PM tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet 2021-03-04 § 60 
________ 
Beslutsexpediering 
Riikka Engman, strateg projektfinansiering 
Katarina Molin, chef Företag- och projektfinansiering 

  

Comfact Signature Referensnummer: 1055538
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§ 69. 
Projektbeslut: North Sweden 2021-2023 
Dnr: RUN 98-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten 2 839 200 kr, dock högst 9,06 
% av godkända kostnader uppgående till 31 958 448 kr för projektet North Sweden 2021-
2023 för projektperioden 2021-01-01 - 2023-12-31 under förutsättning att all övrig 
medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
North Sweden är en plattform för regionens närvaro i Bryssel, såväl genom specifika 
arrangemang inklusive studiebesök, som genom kontinuerlig löpande bevakning och 
intressepåverkan och att kunna ge strategiskt stöd för regionens aktörer gentemot EU i det 
som har betydelse för regionens långsiktiga utveckling. Fokus är den strategiska 
intressebevakningen. North Sweden medverkar med sina kunskaper för insatser som 
stödjer hemmaaktörernas möjligheter till EU-finansiering och ska till regionens aktörer 
kunna visa på hur EU:s instrument hänger ihop i samklang med intentionerna från EU. 
North Sweden ska också arbeta för att regionens aktörer får attraktiva och relevanta 
förfrågningar att ingå in konsortier och projekt genom att marknadsföra regionen mot 
Brysselarenan som en attraktiv projektpartner inom prioriterade områden. För 
projektperioden fram till 2023 med sikte på norra Sveriges förutsättningar att också för 
framtiden erhålla EU:s intresse och anpassade stöd, är fokus att bereda mark för att genom 
särskilt de regionala nätverken Europaforum Norra Sverige och Northern Sparsely 
Populated areas för hela norra Sverige, Finland och Norge, ta fram underlag och etablera 
processer som engagerar EU i regionens fortsatta utvecklingsarbete. Detta för att kunna 
erhålla fortsatta anpassade stöd för regionens utveckling också i nästkommande 
programperiod 2028 och framåt. Förberedelserna för det har redan börjat i EU och där 
måste norr Sverige vara med som en aktiv partner till EU. Det innebär exempelvis att skapa 
samverkan kring studier och aktiviteter som lyfter fram norra Europas specifika utmaningar 
och stora potentialer, givet fortsatt stöd från EU. Det i sin tur styrs av EU:s initiativ och 
policyutveckling att haka på för att nå fram i en växelverkan mellan regionens intressen och 
behov och EU:s pågående och prioriterade policyprocesser. 
 
Beslutsunderlag 
PM tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet 2021-03-04 § 61 
________ 
Beslutsexpediering 
Irina Bergsten, strateg projektfinansiering 
Katarina Molin, chef Företag- och projektfinansiering 

  

Comfact Signature Referensnummer: 1055538
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§ 70. 
Fullmäktigeberedningarna för folkhälsa och demokrati – rapporter från 2020 
Dnr: RUN 99-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och ställer sig positiv till att 
samverkan utvecklas och stärks med civilsamhällets organisationer och med 
funktionsrättsrörelsen i Västerbotten i frågor med koppling till folkhälsa och demokrati. 
Samverkan sker genom att politiker och tjänstepersonsstöd från och med 2020 finns 
representerade i det sedan tidigare etablerade samrådet – ”Samråd Region Västerbotten 
och funktionshinder- och patientrörelsen” rörande hälso- och sjukvårdsfrågor. Samrådet 
fungerar framledes även som plattform till regionala utvecklingsnämndens 
ansvarsområden. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeberedningarna för folkhälsa och demokrati har i uppdrag att arbeta med 
regionplanens fastställda teman. Dessa redovisas årligen till fullmäktige i en rapport där de 
även har möjlighet att lyfta övriga behov som uppmärksammas med koppling till folkhälsa 
och demokratifrågor. Beredningarnas uppgift är att verka för folkhälsa och demokrati med 
målsättningen att medborgare ska känna förtroende för den representativa demokratin. 
Detta innebär i sin tur att medborgare i regionen ska ges goda förutsättningar till dialog 
med den politiska organisationen och dess förtroendevalda och på så vis kunna medverka 
till och påverka det regionala beslutsfattandet. Beredningarna ska föra dialog med 
kommuner, samhällsorgan, frivilligorganisationer och andra olika intressenter vilka är eller 
kan vara verksamma inom folkhälsoområdet. Syftet är att dels få ett bra underlag för 
bedömningar av olika behov, dels skapa en bredare delaktighet i arbetet med 
hälsofrämjande insatser.   
 
Fullmäktigeberedningarna för folkhälsa och demokrati fick under 2020, utöver uppdraget 
kring folkhälsa enligt sitt reglemente, ett särskilt riktat uppdrag rörande barn och ungas 
psykiska hälsa. Regionfullmäktige beslutade att överlämna rapporterna för fortsatt 
beredning till regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden samt hälso- och 
sjukvårdsnämnden. Tjänsteskrivelse har upprättats.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Utdrag regionfullmäktige 2020-11-24 – fullmäktigeberedningarna 
Rapport Beredning för folkhälsa och demokrati Skellefteå Norsjö 
Rapport Beredning för folkhälsa och demokrati Södra Lappland 
Rapport Beredning för folkhälsa och demokrati Umeåregionen 
Arbetsutskottet 2021-03-04 § 62 
 
________ 
Beslutsexpediering 
Regionfullmäktige 
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Regionala utvecklingsnämnden  2021-03-17 
 
   

 
 

§ 71. 
Extraärende: Revidering av ägardirektiv för AC-Net Externservice AB och AC-
Net Internservice AB 
Dnr: RUN 136-2021 
 
Regionala utvecklingsnämndens förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta om revidering av AC-Net 
Externservice ABs ägardirektiv samt AC-Net Internservice ABs ägardirektiv enligt följande: 
 
I ägardirektiv för AC-Net Externservice AB, under rubrik 7.2 ändras text till: 
7.2 I avtalet om fiberanvändning ska det framgå att AC-Nets Internservice behov av 

kapacitet ska gå före Bolagets behov av kapacitet. 
 
I ägardirektiv för AC-Net Internservice AB, under rubrik 7.2 ändras text till: 
7.2  I avtalet om fiberanvändning ska det framgå att Bolagets behov av kapacitet ska gå 

före AC-Net Externservice behov av kapacitet. 
 
Regionfullmäktiges beslut överlämnas till ägarombud för AC-Net Externservice AB samt AC-
Net Internservice AB inför kommande bolagsstämma. 
 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Åsa Ågren Wikström (M), Anna-Karin Nilsson (M), Carina Sundbom (C), Nicke Grahn (L) och 
Veronica Kerr (KD) avstår från att delta i beslutet.  
Protokollsanteckning redovisas under särskild rubrik.  
 
 
Ärendebeskrivning 
Det finns behov av att revidera ägardirektiv för AC-Net Externservice AB och AC-Net 
Internservice AB, avseende del av vad som anges under punkt 7.2 i respektive ägardirektiv.  
 
I punkten anges instruktioner för utformningen av nyttjanderättsavtal mellan bolagen 
inklusive specifika instruktioner om ersättning. Bolagens revisor, PWC, har i en rapport den 
14 januari 2021 anfört att affärshändelserna mellan bolagen som följer av 
nyttjanderättsavtalet bör faktureras, bokföras och momsbeläggas. Frågan har därefter 
utretts vidare av advokatfirman Kahn Pedersen. Advokatfirman har rekommenderat att 
instruktionerna om ersättning utgår ur ägardirektiven.  
 
Vid ägarsamråd den 12 mars 2021, har ägarna kommit överens om att stryka text i 
ägardirektiv enligt nedan (genomstruken text föreslås strykas):  
 
AC-Net Externservice AB: 
Under rubrik 7. Avtal om uppdelning av fiberanvändning, punkt 7.2: 
I avtalet om fiberanvändning ska det framgå att AC-Nets Internservice behov av kapacitet 
ska gå före Bolagets behov av kapacitet. Vidare ska det framgå i avtalet att Bolagets 
nyttjande av överkapacitet inte får ske genom betalning till AC-Net Intern-service AB utan 
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Regionala utvecklingsnämnden  2021-03-17 
 
   

 
 

att reglering ska ske genom att Bolaget tar ansvar för kostnader rörande service och 
underhåll i det regionala nätet. 
 
AC-Net Internservice AB : 
Under rubrik 7. Avtal om uppdelning av fiberanvändning, punkt 7.2: 
 
I avtalet om fiberanvändning ska det framgå att Bolagets behov av kapacitet ska gå före AC-
Net Externservice behov av kapacitet. Vidare ska det framgå i avtalet att AC-Net 
Externservice ABs nyttjande av överkapacitet inte får ske genom betalning till Bolaget utan 
att reglering ska ske genom att AC-Net Extern-service AB tar ansvar för kostnader rörande 
service och underhåll i det regionala nätet. 
 
 
Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
Protokollsanteckning 
Åsa Ågren Wikström (M), Anna-Karin Nilsson (M), Carina Sundbom (C), Nicke Grahn (L) och 
Hans-Inge Smetana (KD) avstår från att delta i beslutet genom följande 
protokollsanteckning: 
Ärende 32 gällande AC NET, på grund av att handlingarna delgavs på eftermiddagen dagen 
innan nämnden går det inte att ta ställning till ärendet och med anledning av det väljer vi 
att avstå från att delta i beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag revidering av Ägardirektiv AC-Net Externservice AB 
Förslag revidering av Ägardirektiv AC-Net Internservice AB 
Protokollsanteckning 
________ 
Beslutsexpediering 
Regionstyrelsen 
Regionfullmäktige 
Ombud för AC-Net Externservice AB 
Ombud för AC-Net Internservice AB 
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§ 72. 
Information från verksamheten 
Dnr: RUN 5-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägga den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Muntlig information delges regionala utvecklingsnämnden från regionala 
utvecklingsdirektören Anna Pettersson om aktuella händelser från verksamheten, 
däribland 

- EU:s program och fonder 
- RUS 2021-2030 
- Strategiprocesser inom Regional utveckling – regional livsmedelsstrategi, regional 

strategi för besöksnäringen samt regional innovationsstrategi 
- Samhällsomställning vid större etableringar 
- Elektrifieringskommissionen 
- Nationellt stöd till kulturen via Kulturrådet 
- Industridagen, digital kickoff 22 mars 
- Regionala utvecklingsnämndens yttrande över planeringsförutsättningarna samt 

nämndens verksamhetsplan 2022 
- Uppdrag administrativ översyn. Slutrapport överlämnades i december 2020. 

Riskbedömningar utifrån arbetsmiljö inför beslut är genomförda. Centrala 
samverkansgruppen behandlar samverkan inför beslut den 8 april. 

- Ledardag för Region Västerbotten den 26 mars 
 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 2021-03-04 § 64 
Presentation RUN 2021-03-18 
_________ 
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§ 73.  
Kurser och konferenser 
Dnr: RUN 4-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar om deltagande vid kurser och konferenser enligt följande: 

- Arbetsutskottet representerar regionala utvecklingsnämnden vid konferensen 
Regional utveckling den 5 maj 2021. 

 
Ärendebeskrivning 
Här behandlas aktuella kurser och konferenser och det beslutas om deltagande i de fall 
som det behövs.  
 
Regional utveckling 2021, den 5 maj 2021  
Den återkommande konferensen Regional utveckling, som anordnas av Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR), SCB samt Tillväxtverket. År 2021 temat regionalt 
utvecklings- och tillväxtarbete kopplat till näringsliv och omställning.  
Deltagaravgift 1 200 kr exkl moms. 
https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/regionalutveckling2021.3
5695.html  
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Förslag lämnas att arbetsutskottet utses representera regionala utvecklingsnämnden vid 
konferensen.  
Inga motförslag lämnas. 
Arbetsutskottet beslutar att regionala utvecklingsnämnden representeras av 
arbetsutskottet vid konferensen Regional utveckling 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 2021-03-04 § 65 
 
Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
Vid nämndens sammanträde informeras om Mötesplats Lycksele år 2021 kommer att 
genomföras digitalt, under förmiddagen den 20 maj.  
 
Inbjudan till Mötesplats Lycksele kommer att skickas ut, regionala utvecklingsnämnden 
uppmanas att delta om möjligt.  
_________ 
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§ 74.  
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 
AB Transitio. Anteckningar vid ägarrådsmöte nr 17, 2021-02-11  
AB Transitio. Styrelseprotokoll nr 167, 2021-02-11  
Västerbottens museum AB. Styrelseprotokoll 1-2021, 2021-01-26  
Sveriges Kommuner och Regioner. Ansvarsprövningen i fullmäktige  
Sveriges Kommuner och Regioner. På gång inom EU. Våren 2021  
 
Sedan arbetsutskottets sammanträde har ytterligare meddelanden inkommit att delges 
nämnden: 

- Revisionsplan för år 2021 
- Samlat missiv till regionala utvecklingsnämnden, Fördelningen av ansvar behöver 

tydliggöras (rapport nr 11/2020 och 12/2020) 
- Fördjupad granskning nr 11/2020 Ansvar och befogenheter år 2020. Granskning om 

reglering av ansvar och befogenheter gällande regionstyrelsen, hälso- och 
sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden 

- Fördjupad granskning nr 12(2020 Ansvar och befogenheter mellan 
förvaltningschefer år 2020 

- Beredningen för regional utveckling – minnesanteckningar 2021-02-17 
- Region Västerbotten – Återrapportering av villkorsbeslut 2020 

 
Beslutsunderlag 
Postlista 2021-01-27 till och med 2021-02-23 
Arbetsutskottet 2021-03-04 § 66 
_________ 
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§ 75.  
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 

Ändringsbeslut för projektet 
Testbädd Smart 
Kompetensförsörjning gällande 
förlängning av projekttid, 
projektägare Region 
Västerbotten. 

Katarina Molin, chef 
för Enheten för 
Företag- och 
projektfinansiering 

5.6.2 Ändring av beslut av 
projektmedel som 
innebär förändring upp 
till 25 %. av totala 
finansiering. 

2021-02-01 

Ändringsbeslut för projektet 
"Prehospital resursoptimering 
(PR)" gällande förlängd projekttid 
t.o.m. 2021-05-31 till följd av 
COVID-19 samt omfördelning 
mellan kostnadsslag och 
projektparter inom beviljad 
budget, projektägare Region 
Västerbotten, Hälsa och sjukvård. 

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. 

2021-02-12 

Upprätthållande av skoterled 
mellan fastlandet och Holmön 
vintersäsongen 2020/2021 

Rickard Carstedt, 
ordförande 
regionala 
utvecklingsnämnden 

1.1 Beslut i brådskande 
ärenden som inte kan 
invänta nämndens 
avgörande 

2021-02-18 

Ändringar RUN jan 2021 
beslutsattestanter 

Jonas Lundström, 
chef Näringsliv och 
samhällsbyggnad  

3.2 Utse utanordnare, 
attestanter 

2021-01-11 

Ändringar RUN feb 2021 
Beslutsattestanter 

Joakim Sandberg, 
regionkulturchef 

3.2 Utse utanordnare, 
attestanter 

2021-02-23 

Revidering av regionala 
utvecklingsnämndens 
sammanträdesplan år 2021 

Rickard Carstedt, 
ordförande 
regionala 
utvecklingsnämnden 

1.1 Beslut i brådskande 
ärenden som inte kan 
invänta nämndens 
avgörande 

2021-03-08 

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 2021-03-04 § 67 
_________ 
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Yrkanden Centerpartiet i RUN      2021-03-16 
 

Yrkanden Centerpartiet i RUN 210317 

Yrkande Centerpartiet ärende 5 Miljö- och klimatstrategi 

Centerpartiet yrkar ändring av beslutsförslag och text i Miljö- och 

klimatstrategi. 

• C yrkar att beslutet ska innefatta att: Livsmedel som 
upphandlas till patienter, personalmatsalar samt vid 

arrangemang och konferenser ska i första hand vara 

närproducerade, i andra hand ekologiska. 

• C yrkar att text på sid 9 om "Närproducerade och ekologiska 

livsmedel" ändras till ändrad ordning i upphandling så att 

närproducerade livsmedel prioriteras före ekologiska 
livsmedel. För att uppnå livsmedelsstrategin ska vi 

upphandla i första hand närproducerade livsmedel och i 
andra hand ekologiska livsmedel till patienter, 

personalmatsalar samt vid arrangemang och 

konferenser. 

 

 

Yrkande Centerpartiet ärende 7 Livsmedelsstrategi Västerbottens 

län 2021–2030 

• Centerpartiet yrkar tillägg i remissförslaget. För att göra 

remissförslaget tydligare bör de insatser och de resurser som 

ska fördelas brytas ner till konkreta insatser. Vem som ska 
genomföra planen och skarpare formuleringar av mål och 

delmål bör tilläggas. Dessutom bör det framgå vilka aktörer 

som kan involveras och ta ansvar för strategin. 

 

• Centerpartiet yrkar tillägg i remissförslaget som berör de 
branschspecifika problem inom näringen som hämmar 

intresset hos blivande nya producenter av livsmedel och 
försvårar generationsskiften. Det saknas diskussion om 

behovet av höjd lönsamhet i näringarna, förenklade regelverk 
och minskad byråkrati kring företagande. Detta är upplevda 

problemområden hos näringarna, och de hämmar en ökad 
produktion av livsmedel. 
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• Centerpartiet yrkar att tillägg görs på sid 18 om fler förnybara 

energikällor, under rubriken "Svensk mat minskar 

klimatbelastningen" med texttillägg: Jordvärme och 
bergvärme ger också möjligheter att ställa om till 

fossiloberoende. 

 

• Centerpartiet yrkar att tillägg görs på sid 26 om fungerade 

underhåll av vägar, under rubriken "Service på landsbygden 
är nödvändig för livsmedelsproduktionen" med texttillägg: 

"Människor som överväger att etablera sig som 
landsbygdsföretagare behöver som alla andra tillgång till 

bostäder och service som matbutik, bredband, förskola, skola" 

och fungerande underhåll av vägar. 

 

• Centerpartiet yrkar att Norrmejerier och Nyhlens-Hugosson 

läggs till som remissinstans. 
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17 mars 2021

Tilläggsyrkande 

Västerbotten

Miljö och klimatstrategin på RUN:s sammanträde 210317

Vill först yrka bifall till Miljöstrategin med bifall till yrkande från C gällande 
närproducerat och nedanstående tilläggsýrkande.  

Ur tjänsteskrivelsen i ärendet kan vi läsa några av de föreslagna åtgärder som kan leda till behov av 
insatser i regionala utvecklingsnämndens och regionala utvecklingsförvaltningens verksamheter:
‐ Arbete för energieffektivisering och införande av förnybar energi i regionens fastigheter och 
verksamheter.
‐ Arbete med fossilfria marktransporter till år 2030 för den trafik som regionen bekostar, d.v.s. 
kollektivtrafik, sjukresor, tjänsteresor och godstransporter.
‐ Införande av miljökrav i upphandlingar för att minska klimat‐ och miljöpåverkan från varor och 
tjänster.
‐ Livsmedel som upphandlas till personalmatsalar samt vid arrangemang och konferenser ska vara
ekologiska och närproducerade.
‐ I samband med att fastighetsplaner tas fram tas hänsyn till hur biologisk mångfald ska gynnas. ‐
Arbete för att minska användningen av förbrukningsmaterial och öka användningen av 
flergångsmaterial.
‐ Arbete med att utveckla källsorteringen i regionens verksamheter. I förslaget till miljö‐ och 
klimatstrategi saknas koppling till regional utvecklingsstrategi (RUS) och till den livsmedelsstrategi 
som nu tas fram för Västerbotten.
Genom att arbeta med miljö‐ och klimatfrågan påverkas alltså även människors hälsa positivt. Vissa 
av de i miljö‐ och klimatstrategin föreslagna åtgärder kan komma att innebära ökade kostnader. 
/slut citat/ 

Med tanke på det sistnämnda i ovanstående skrivning är det viktigt att vårt miljöarbete sker på ett 
effektivt sätt och även med omsorg om skattemedel.  Därför yrkar Kristdemokraterna på följanden 
tilläggsyrkande.  

Tilläggsyrkandet lyder: ‐ Att förslagen i åtgärdsprogrammet även ska vägas mot om de 
kostnadsmässigt är rimliga att genomföra i enlighet med miljöbalkens rimlighetsavvägning.

(Rimlighetsavvägningen eller skälighetsregeln i Miljöbalkens 2 kap. 7 § innebär att en verksamhets 
kostnader för skyddsåtgärder ska vägas mot de skador i miljön och hälsan som uppstår om 
åtgärderna inte vidtas.)

Hans-Inge Smetana (KD) 
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Katrine K Andersson

Från: Carina Sundbom <carina_sundbom@telia.com>
Skickat: den 17 mars 2021 14:06
Till: Katrine K Andersson
Ämne: Reservation ärende7 från Centerpartiet

Uppföljningsflagga:Följ upp
Flagga: Slutfört

Hej Katrine. 

Hälsningar Carina Sundbom 

Centerpartiet reserverar sig mot beslut ärende 7  till förmån för egna 
förslag: 

        Centerpartiet yrkar tillägg i remissförslaget. För att göra remissförslaget 
tydligare bör de insatser och de resurser som ska fördelas brytas ner till 
konkreta insatser. Vem som ska genomföra planen och skarpare 
formuleringar av mål och delmål bör tilläggas. Dessutom bör det framgå 
vilka aktörer som kan involveras och ta ansvar för strategin. 

  

        Centerpartiet yrkar tillägg i remissförslaget som berör de 
branschspecifika problem inom näringen som hämmar intresset hos 
blivande nya producenter av livsmedel och försvårar generationsskiften. 
Det saknas diskussion om behovet av höjd lönsamhet i näringarna, 
förenklade regelverk och minskad byråkrati kring företagande. Detta är 
upplevda problemområden hos näringarna, och de hämmar en ökad 
produktion av livsmedel. 
 
 

  

        Centerpartiet yrkar att tillägg görs på sid 18 om fler förnybara 
energikällor, under rubriken "Svensk mat minskar klimatbelastningen" 
med texttillägg: Jordvärme och bergvärme ger också möjligheter att 
ställa om till fossiloberoende. 

  

        Centerpartiet yrkar att tillägg görs på sid 26 om fungerade underhåll av 
vägar, under rubriken "Service på landsbygden är nödvändig för 
livsmedelsproduktionen" med texttillägg: "Människor som överväger att 
etablera sig som landsbygdsföretagare behöver som alla andra tillgång till 
bostäder och service som matbutik, bredband, förskola, skola" och 
fungerande underhåll av vägar. 
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        Centerpartiet yrkar att Norrmejerier och Nyhlens-Hugosson läggs till som 
remissinstans. 
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Katrine K Andersson

Från: Åsa Ågren Wikström
Skickat: den 18 mars 2021 09:49
Till: Katrine K Andersson
Ämne: Reservationer M RUN

Hej, 
• Meddelar reservation från Åsa Ågren Wikström och Anna‐Karin Nilsson, båda M, till förmån för eget yrkande 
gällande bifall till C yrkande om tillägg till ärende 7 Remiss Livsmedelsstrategi för Västerbotten.  
 
Önskar bifoga anteckning till protokollet ärende 32: 
• Ärende 32 gällande AC NET, på grund av att handlingarna delgavs på eftermiddagen dagen innan nämnden går det 
inte att ta ställning till ärendet och med anledning av det väljer vi att avstå från att delta i beslutet.  
Åsa Ågren Wikström (M) 
Anna‐Karin Nilsson (M) 
Carina Sundbom (C) 
Nicke Grahn (L) 
Veronica Kerr (KD) 
 
Vänliga hälsningar/Best Regards 
 
Åsa Ågren Wikström 
 
Vice ordförande (M) Regionala Utvecklingsnämnden 
Region Västerbotten 
Vice gruppledare (M) Moderaterna Region Västerbotten 
 
www.agrenwikstrom.com 
+46 70 382 29 72 
asa.agren.wikstrom@regionvasterbotten.se 
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