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Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2021-05-19 

 

   

 

 

 

Sammanträdesdatum Onsdagen den 19 maj 2021 
 
Sammanträdestid    Kl. 13:05-16:40 
  Sammanträdet ajourneras kl 13:55-14:05 för en 

kortare paus. 
  Sammanträdet ajourneras igen kl 14:25-14:35  
  Sammanträdet avslutas kl 16:40 
 
Sammanträdesplats   Sammanträdet leds från ordförandens hem i  

Ljusvattnet, Burträsk/digitalt. 
Uppkopplingsmöjlighet erbjuds i 
sammanträdesrum Tallen, Region Västerbotten, 
Västra Norrlandsgatan 13, Umeå 

   
Beslutande         Enligt närvarolista sidan 2-3 
       
Övriga närvarande  Enligt närvarolista sidan 3  

 
Paragrafer   §§ 109-148 
 
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  2021-05-19 
  
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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Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2021-05-19 

 

   

 

 

Närvarolista 

Namn Par
ti 

Närvaro Reservation 
 

Anteckningar/ 
Tjänstgörande 
Ersättare 

§ § §  

Ledamöter (13)  Kl 13:00 Kl 14.05 Kl 15.35 118 130 144  

Rickard Carstedt S 1 1 1    Ordförande, digitalt 

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

Ylva Hedqvist 
Hedlund  

V - - -    2:a vice ordförande. Mahmoud Al-
Turk (S) tjänstgör. 

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   1 Digitalt. 

Carina Sundbom C 1 1 1 1 1 1 Digitalt. 

Nicke Grahn L - - 1    Närvarande från och med § 145. 
Digitalt. Tjänstgörande ersättare §§ 
109-144: Cecilia Festin Stenlund (L) 

Veronica Kerr  KD 1 1 1   1 Digitalt. 

Zacharias Tjäder  MP 1 1 1    Digitalt. 

Ersättare (13)         

Karin Lundström  S 1 - -    Närvarande §§ 112-126, digitalt. 

Mahmoud Al-Turk S 1 1 1    Digitalt. Tjänstgör istället för Ylva 
Hedqvist Hedlund (V).  

Maja Lundström S - - -     

Olov Nilsson S - - -     

Charlotte Lundqvist  S - - -     

Kjell Öjeryd V - - -     

Andreas Löwenhöök M 1 1 1    Digitalt. 

Ulf Eriksson C 1 1 1    Digitalt. 

Olle Edblom C 1 1 1    Digitalt. 

Cecilia Festin 
Stenlund 

L 1 1 1    Digitalt. Tjänstgör istället för Nicke 
Grahn (L) §§ 109-144. 

Hans-Inge Smetana KD 1 1 1    Digitalt. 

Mattias Larsson C 1 1 1    Digitalt. 

Christer Rönnlund  M 1 1 1    Digitalt. 
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Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2021-05-19 

 

   

 

 

 

Övriga närvarande 

Anna Pettersson, regiondirektör 

Rachel Nygren, stabschef, digitalt, §§ 109-145 

Katrine Andersson, nämndsekreterare/utredare 

Mona-Lisa Fjellström, nämndsekreterare/utredare, digitalt 

Lena Nordling, ekonomiansvarig, §§ 109-127 

Emma C Nord, nämndsekreterare/utredare, digitalt 

Jonas Lundström, chef Näringsliv och samhällsbyggnad/chef kollektivtrafikmyndigheten, 
digitalt, §§ 109-146 

Johan Vikström, verksamhetsutvecklare, digitalt, §§ 109-114 

Maria Larsson, politisk sekreterare, digitalt, §§ 109-115 

Niklas Gandal, strateg samhällsbyggnad, telefon, §§ 109-114 

Anna Norin, strateg analys, digitalt, §§ 114-116 

Thomas Hartman, chef externa relationer och strategisk platsutveckling, digitalt, §§ 118-127 

Joakim Sandberg, regionkulturchef, §§ 118-140 

Karolina Filipsson, kollektivtrafikstrateg, §§ 109-130 

Richard Ström, samordnare kultur, §§ 118-134 

Katarina Molin, chef Företagsstöd och projektfinansiering, digitalt, §§ 109-127 

Maud Ericsson, strateg infrastruktur, §§ 118-141  

Mårten Edberg, strateg infrastruktur, §§ 112-145 

Irina Bergsten, strateg projektfinansiering, telefon, §§ 118-127 

Martin Lundberg, strateg projektfinansiering, digitalt, §§ 109-127  

Helena Björnwall Åström, regional bibliotekschef, digitalt, §§ 118-131 

Tobias Thomson, strateg utbildning och kompetensförsörjning, digitalt, §§ 142-143 

Max Englund, strateg projektfinansiering, telefon, §§ 117-125 

Lena Friborg, strateg samhällsbyggnad, §§ 145-146 

Bengt Strömgren, samordnare innovationsledning, digitalt, §145 
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§ 109. 
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 tillsammans 
med ordföranden.  
____ 
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Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2021-05-19 

 

   

 

 

§ 110. 
Fastställande av ärendelistan 

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

Regionala utvecklingsnämnden  2021-05-19 

 

   

 

 

§ 111. 
Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per april 2021 
Dnr: RUN 212-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer delårsrapport 1.  
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämndens genomförande av verksamhetsplanen följs upp tre gånger 
per år och rapporteras i form av två delårsrapporter och en årsrapport. Regionala 
utvecklingsförvaltningen har genomfört årets första uppföljning och berett ett förslag till 
delårsrapport 1 från nämnden. Delårsrapport 1 är för året en förenklad version som 
innehåller en summering av väsentliga händelser hittills under året och en ekonomisk 
analys, uppföljningen avser nämnden och dess bolag. 
 
Väsentliga händelser beskrivs kort utifrån rubrikerna:  

- Insatser till följd av Covid-19 
- Arbetsmarknad och näringslivsutveckling för ett växande Västerbotten 
- Digital utveckling 
- Kollektivtrafik 
- Regionala trafikförsörjningsplanen 
- Infrastruktur 
- Samverkan och partnerskap 
- Fortsatt strategiarbete  
- En regional röst i världen       

 
Den ekonomiska analysen visar en positiv budgetavvikelse för nämnden på 8,5 miljoner 
kronor, det avser huvudsakligen kollektivtrafik och beror på att nämnden fick med sig ett 
överskott från årsbokslut 2020. Ovissheten är stor när det gäller kollektivtrafikens 
resultatutfall för 2021, utfallet beror på hur stort det statliga stödet blir samt 
resandeutvecklingen under året, vilket påverkar nämndens årsprognos, som läggs med en 
budgetavvikelse om 0 kronor. Kulturbolagen har haft stora intäktsbortfall under 
inledningen av året, men även kostnadsreduceringar, och börjar successivt öppna sina 
verksamheter för fysiska besök. Årsprognoserna i samtliga bolag är positiva eller uppvisar 
nollresultat.  
 
Ärendets tidigare behandling 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 2021-05-10: 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas information om förslag till delårsrapport per 
april, exklusive ekonomisk uppföljning. Vid sammanträdet lämnas även muntlig information 
om den ekonomiska uppföljningen så här långt. Förslag till delårsrapport kommer att 
kompletteras med text om ekonomi inför nämndens behandling av ärendet. 
 
Arbetsutskottet tackar för informationen och överlämnar till regionala utvecklingsnämnden 
att fastställa delårsrapport 1. 
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Regionala utvecklingsnämnden  2021-05-19 

 

   

 

 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag delårsrapport per april 2021 
Presentation 
Arbetsutskottet 2021-05-10 § 103 
____ 
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Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2021-05-19 

 

   

 

 

§ 112. 
Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2022 
Dnr: RUN 210-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen. 

 
Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten har en ny planerings- och budgetprocess. Nämndernas 
verksamhetsplanering startade med att återkoppla på dokumentet 
Planeringsförutsättningar 2022-2025. Med denna återkoppling som grund fortsätter sedan 
arbetet med nämndens verksamhetsplan och budget. I oktober ska beslut fattas om en 
reviderad verksamhetsplan för regionala utvecklingsnämnden. Regionala 
utvecklingsförvaltningen har tagit fram ett förslag till vad som behöver ses över och 
revideras i verksamhetsplanen inför 2022.  
Ärendet avser att informera om förändringsbehov som förvaltningen identifierat så här 
långt, och att ge regionala utvecklingsnämnden möjlighet till inspel inför det fortsatta 
arbetet med verksamhetsplanen. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 2021-05-10: 
Arbetsutskottet tar del av information om förslag till inriktning för revidering av 
verksamhetsplan. Vid arbetsutskottets behandling av ärendet lämnas synpunkter inför den 
fortsatta processen. 
Bland annat nämns: 
- Nämndens och förvaltningens roll i hållbarhetsarbetet  
- Indikatorernas uppföljningsbarhet  
- Förtydligande av vilken typ av inspel som önskas från regionala utvecklingsnämnden vid 

kommande sammanträde. 
 
Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
Vid sammanträdet redovisas en översiktlig tidplan för det fortsatta arbetet. Vid 
sammanträdet lämnas inga särskilda inspel från nämnden inför den fortsatta processen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
PPT –Förslag till inriktning för revidering av VP – RUN 19 maj 
Arbetsutskottet 2021-05-19 § 104 

 
____ 
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§ 113. 
Information om regional innovationsstrategi (RIS) 
Dnr: RUN 5-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen. 
 
Ärendebeskrivning  
Information lämnas om vid arbetsutskottets och regionala utvecklingsnämndens 
sammanträde om den fortsatta processen med regional innovationsstrategi.  
 
En övergripande tidplan presenteras. I slutet av året kommer regionala 
utvecklingsnämnden att behandla ett remissförslag. Därefter följer en remissperiod, varpå 
förslag till regional innovationsstrategi kommer att presenteras för beslut vid regionala 
utvecklingsnämnden under 2022.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 2021-05-10 § 105 

 
_________ 
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§ 114. 
Agenda för strategiskt lärande 
Dnr: RUN 126-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att anta Agenda för strategiskt lärande. 
 
Ärendebeskrivning 
Agenda för strategiskt lärande har tagits fram för att visa regionala 
utvecklingsförvaltningens arbetssätt med uppföljning, utvärdering och läran6de av den 
regionala utvecklingsstrategin, Västerbotten – en attraktiv region där olikheter skapar 
utvecklingskraft. Agendan visar hur Region Västerbotten kommer att arbeta för att leva 
upp till uppföljningsuppdraget i Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Agenda för strategiskt lärande 
Arbetsutskottet 2021-05-10 § 111 
 
_________ 
Beslutsexpediering 
Anna Norin, strateg analys och hållbar utveckling 
Jonas Lundström, chef Näringsliv och samhällsbyggnad 
Stina Karlgren, verksamhetsansvarig Näringsliv och samhällsbyggnad 
Övriga verksamhetschefer inom regionala utvecklingsförvaltningen 
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§ 115. 
Information om 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.   
Vid sammanträdet lämnas uppdaterad information om projektmedel inom det regionala 
tillväxtanslaget per den 19 maj 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Presentation 
Arbetsutskottet 2021-05-10 § 112 
_________ 
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§ 116. 
Projektbeslut: Stärkt samverkan för mänskliga rättigheter 
Dnr: RUN 215-2021 
 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten 500 000 kr, dock högst 50,00 
% av godkända kostnader uppgående till 1 000 000 kr för projektet Stärkt samverkan för 
mänskliga rättigheter för projektperioden 2021-10-01 - 2022-09-30. Beslutet har fattats 
med stöd av förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala 
tillväxtpolitiken. Medel disponeras ur anslaget 1:1. Detta förutsatt att all övrig 
medfinansiering beviljas.  
 

Region Västerbotten beviljar stöd av följande skäl:  
Projektet följer främst de intentioner som finns under RUS prioritering 6 Västerbotten en 
region rik på kompetenser samt delprioritering 6.1 Kapacitet för samverkan och 
samhandling. Projektet uppfyller också kraven fastställda i Region Västerbottens Agenda 
för hållbar finansiering och bidrar i mycket hög grad till prioritetshöjande aspekten 
Sammanhållen region och i hög grad till prioritetshöjande aspekten Positiva 
hållbarhetseffekter. Projektet bidrar delvis också till en Hållbar regional tillväxt som 
prioritetshöjande aspekt.   
 
Ärendebeskrivning  
Med utgångspunkt i Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
är målsättningen med projektet att uppnå jämlika levnadsvillkor, tillgänglighet och full 
delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Reformtempot och 
förverkligandet av genomförandet av konventionen går för långsamt. Politiken behöver 
effektiviseras för att öka takten i genomförandet. Frågor som rör funktionshinder är 
tvärsektoriella och berör samtliga verksamheter inom kommuner och regioner, det vill 
säga, inte enbart hälso- och sjukvårdsfrågor. Funktionshinder är en bred samhällsfråga. För 
att lyckas nå målsättningen och säkerställa likvärdiga förutsättningar krävs att samverkan 
breddas, utvecklas och stärks mellan olika sektorer samt inkluderar fler centrala aktörer. 
Projektet Stärkt samverkan för mänskliga rättigheter i Västerbotten har målsättningen att 
bidra till väsentliga och kapacitetstärkande förändringar på dessa områden vilket ska ge 
ökade möjligheter för personer med funktionsnedsättning att utbilda sig, få ett arbete, 
driva företag, delta i förenings- och samhällslivet och ha en god hälsa. Projektets 
målsättning ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin, RUS 2020-2030 samt i 
linje med målen i Agenda 2030 och de åtta folkhälsopolitiska målen. 
 
Beslutsunderlag 
PM tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet 2021-05-10 § 113 

_________ 
Beslutsexpediering 
Martin Lundberg, strateg projektfinansiering 
Katarina Molin, chef Företag- och projektfinansiering 
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§ 117. 
Projektbeslut: Växtkraft Sorsele 
Dnr: RUN 216-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden avslår ansökan från Sorsele kommun, om stöd till ovan 
angivet projekt. Beslutet har fattats med stöd av förordning (2003:596) om bidrag för 
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken.  

 
Ärendebeskrivning  
Projektet har två huvudmål som genom aktiviteter ska lösas på olika sätt. Första 
huvudmålet är att minska utflyttningen i Sorsele kommun med 25 invånare årligen baserat 
på ett genomsnitt, och det andra att bibehålla invånare baserat på medelvärdet för de 
senaste tio årens inflyttning (142 individer/år). Projektet kommer specifikt att arbeta med 
fem delmål:  
Delmål 1. Öka projektägaren och regionens kunskap om individers ställningstagande att 
flytta från kommunen, stanna kvar eller flytta till kommun.  
Delmål 2. Ökad attraktivitet av platsen för målgruppen 16 - 35 år (indirekt målgrupp 11-15 
år).  
Delmål 3. Utveckla intern samordningsprocessen kring in- och utflyttarfrågor för att 
undanröja hinder som påverkar möjligheterna att flytta till kommunen eller orsakar att 
individer flyttar.  
Delmål 4. Utveckla platsvarumärket genom kampanjer, utskick, utveckling av erbjudande 
från kommunen, inflyttningsbroschyrer och riktad reklam.  
Delmål 5. Förbättra kommunens mottagande/öka den sociala tillgängligheten för inflyttare. 
Samordning av attraktiva inflyttnings-erbjudanden, Inflyttarträffar, nätverkande med 
föreningslivet, resor för personliga besök till inflyttare. 
 
Beslutsunderlag 
PM tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet 2021-05-10 § 114 
_________ 
Beslutsexpediering 
Martin Lundberg, strateg projektstöd 
Katarina Molin, chef Företag- och projektfinansiering 
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§ 118. 
Projektbeslut: Ung Företagsamhet stöttar SYV, SSA och entreprenörskap i 
skolan 
Dnr: RUN 217-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden avslår ansökan från Ung Företagsamhet i Västerbotten, om 
stöd till ovan angivet projekt. Beslutet har fattats med stöd av förordning (2003:596) om 
bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. 
 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Carina Sundbom (C) reserverar sig till förmån för eget förslag.  
 
Ärendebeskrivning  
Projektet syftar till att tydligt visa på vikten och värdet av att samverka med skola och 
arbetsliv (SSA) kopplat mot SYV och entreprenöriellt lärandet. Målet är att få 
styrdokumentet Systematiskt arbete med entreprenörskap och omvärldskunskap till ett 
levande dokument som får fäste i kommunerna långsiktiga och viktiga kvalitetsarbete för 
grundskolan. I dokumentet ska alla tre skoluppdragen ingå. Projektet startar med att UF 
kartlägger hur uppdragen SYV och SSA utförs idag i varje kommun och vilka behov och 
önskemål som finns. Genom förankring i alla kommuner i Västerbotten, såväl på 
förvaltnings- som på skolnivå, kommer UF därefter erbjuda processtöd i förändringsarbetet 
med att skapa syvplaner/årshjul samt styrdokument för ett systematiskt arbete med detta 
genom hela grundskolan. 
 
Med verktyg och läromedel kommer man att inspirera, informera och utbilda skolpersonal. 
Man kommer även organisera nätverkande insatser för att möjliggöra ett gott 
erfarenhetsutbyte mellan kommuner. Samtliga 15 kommuner i Västerbotten ska innan 
projektets slut fått ta del av ett erbjudande och förhoppningen är att de förvaltar 
kompetensförsörjningsfrågan långsiktigt. I dialog med både lärare och studenter vid Umeå 
Universitet framgår tydligt att det finns stora brister inom det här området idag på samtliga 
högskoleutbildningar. Utifrån detta kommer man därför att arbeta för att årligen anordna 
utbildning och workshops för studenter - framtiden skolpersonal - för att de ska få med sig 
värdefull kompetens under sin utbildning inom det här området. 
 
Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
Förslag under sammanträdet 
Yrkande 1 
Carina Sundbom (C) yrkar bifall till projektansökan.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag om avslag mot Carina Sundboms (C) förslag 
om bifall till projektansökan, och finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut att avslå projektansökan.  
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Reservationer 
Carina Sundbom (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Beslutsunderlag 
PM tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet 2021-05-10 § 115 
(C) Reservationer 
_________ 
Beslutsexpediering 
Martin Lundberg, strateg projektstöd 
Katarina Molin, chef Företag- och projektfinansiering 
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§ 119. 
Projektbeslut: Regional Exportsamverkan 2021 
Dnr: RUN 219-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten 899 558 kr, dock högst 50,00 
% av godkända kostnader uppgående till 1 799 116 kr för projektet Regional 
Exportsamverkan 2021 för projektperioden 2021-06-01  - 2023-08-31. Beslutet har fattats 
med stöd av förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala 
tillväxtpolitiken. Medel disponeras ur anslaget 1:1.  
 
Region Västerbotten beviljar stöd av följande skäl:  
Projektet uppfyller kraven fastställda i Region Västerbottens Agenda för hållbar finansiering 
och bidrar i mycket hög grad till prioritetshöjande aspekten Sammanhållen region. I hög 
grad till prioritetshöjande Hållbar regional tillväxt samt delvis till positiva 
hållbarhetseffekter. 
 
Ärendebeskrivning  
Syftet med Regional exportsamverkan - RES 2021 är att: - Genom en ökad koordinering och 
samverkan mellan aktörerna i RES säkersställa att företag ska erbjudas stöd i sin 
internationalisering eller exportsatsning oberoende av var i regionen de är verksamma. - 
Genom ökad koordinering mellan aktörerna i RES säkerställa att SMF hittar rätt bland de 
offentliga främjandeaktörer som på olika sätt ger stöd till affärsutveckling syftande till ökad 
exportmognad. (En väg in, alt. No wrong door) - Erbjuda stöd som är relevant och aktuellt 
för det behov som föreligger hos SMF. - Att exportsamverkan ingår i en strategisk helhet 
för internationaliseringsfrämjande Syftet uppnås genom ett antal aktiviteter under 2021: - 
Nära samverkan med övriga RES-aktörer i regionen för att maximera effekten av de 
internationaliserings-insatser som görs. - Regionala seminarier och workshops - Utveckling 
av gemensamma kundmöten - Implementering och samverkan mellan RES och "Gateway 2 
export" samt "Stärk export hos Sverige SMEföretag genom samarbete" - 
 
Beslutsunderlag 
PM tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet 2021-05-10 § 117 
_________ 
Beslutsexpediering 
Isak Lundholm, strateg projektfinansiering 
Katarina Molin, chef Företag- och projektfinansiering 
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§ 120. 
Projektbeslut: Etableringsprojekt Digital Impact North 
Dnr: RUN 221-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Science Park i Umeå AB 900 000 kr, dock högst 
50,00 % av godkända kostnader uppgående till 1 800 000 kr för projektet 
Etableringsprojekt DIN för projektperioden 2021-03-25 - 2021-12-31 under förutsättning 
att all övrig medfinansiering beviljas.  
Beslutet har fattats med stöd av förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet 
inom den regionala tillväxtpolitiken. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Region Västerbotten beviljar stöd av följande skäl:  
Projektet uppfyller kraven fastställda i Region Västerbottens Agenda för hållbar finansiering 
och bidrar i mycket hög grad till prioritetshöjande aspekten Sammanhållen region och 
delvis till prioritetshöjande aspekterna Positiva hållbarhetseffekter samt Hållbar regional 
tillväxt. 
 
Ärendebeskrivning  
Digital Impact North (DIN) är ett initiativ för att Västerbotten och norra Sverige ska bli en av 
Europas ledande regioner inom IT, AI och digitalisering inom gränsöverskridande 
samverkan. Initiativet är taget av Umeå universitet, Region Västerbotten, Umeå kommun, 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), RISE och Umeå Science Park. DIN skall utgöra en 
regional kraftsamling som samordnar, stödjer, driver och accelererar existerande 
satsningar inom området Smart Sustainable Society, och syftar till att skapa nya satsningar 
inom AI, IT- och digitaliseringsområdet utifrån en gränslös samverkan mellan sektorer, 
branscher, organisationer och kunskapsområden. DIN avser vara en regional Digital 
Innovations Hub där regionens styrkor och möjligheter samlas genom samverkan och 
koordinering. Sökanden menar på att man nu befinner sig i en etableringsfas där tid, 
kompetens och samverkan behövs för att lägga grunden för att kunna starta upp DIN samt 
genomföra en ansökan om att få bli en EDIH (European Digital Innovation Hub). 
Tillsammans med alla samverkansparter inom DIN avser projektet skapa förutsättningar för 
att bli en ledande region inom digitalisering och AI. 
 
Beslutsunderlag 
PM tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet 2021-05-10 § 119 
_________ 
Beslutsexpediering 
Irina Bergsten, strateg projektfinansiering 
Katarina Molin, chef Företag- och projektfinansiering 
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§ 121. 
Projektbeslut: FInest 
Dnr: RUN 222-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar RISE Research Institutes of Sweden AB 1 200 000 kr, 
dock högst 24,34 % av godkända kostnader uppgående till 4 450 625 kr för projektet FInest 
för projektperioden 2021-04-01 - 2024-12-31. Beslutet har fattats med stöd av förordning 
(2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. Medel 
disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Region Västerbotten beviljar stöd av följande skäl:  
Projektet uppfyller kraven fastställda i Region Västerbottens Agenda för hållbar finansiering 
och bidrar delvis till prioritetshöjande aspekt Sammanhållen region samt i mycket hög grad 
till aspekterna Positiva hållbarhetseffekter och Hållbar regional tillväxt. 
 
Ärendebeskrivning  
Projektet är ett underprojekt till FINEST, ett av FORMAS fyra beviljade kompetenscentra för 
den svenska livsmedelsindustrins omställning. FINEST övergripande syfte är att undersöka 
hur livsmedelssystemet kan omställas till ett mer hållbart system. Projektet har valt ut tre 
livsmedelsvärdekedjor, en av dessa är produktionen av skogsbär, som uppvisar en stor 
potential för Västerbottens län.  
 
Projektet syftar till att bygga upp kunskap och en plattform för att skapa en innovativ och 
långsiktigt hållbar industriell utveckling, med skogsbär från Västerbotten som råvara. 
Projektet kommer att genomföras i en så kallad testarena, och använda denna kunskap för 
att göra det möjligt att skapa ett bioraffinaderi för skogsbär. Projektet ska också vara ett 
nav för lokal bärproduktion som kan leva vidare efter projektets slut. 
 
Beslutsunderlag 
PM tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet 2021-05-10 § 120 
_________ 
Beslutsexpediering 
Max Englund, strateg projektfinansiering 
Katarina Molin, chef Företag- och projektfinansiering 
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§ 122. 
Projektbeslut: North Sweden Stockholm Office 
Dnr: RUN 223-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten 3 054 311 kr, dock högst 45,49 
% av godkända kostnader uppgående till 6 714 311 kr för projektet North Sweden 
Stockholm office för projektperioden 2021-11-01 - 2024-10-31. Beslutet har fattats med 
stöd av förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala 
tillväxtpolitiken. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Region Västerbotten beviljar stöd av följande skäl:  
Projektet uppfyller kraven fastställda i Region Västerbottens Agenda för hållbar finansiering 
och bidrar i hög grad till prioritetshöjande aspekten Sammanhållen region och delvis till 
prioritetshöjande aspekterna Hållbar regional tillväxt och Positiva hållbarhetseffekter. 
 
Ärendebeskrivning  
North Sweden Stockholm Office är en samordnande funktion för norra Sverige som 
nationell opinionsbildare. Genom projektet avses gemensamma intressen kanaliseras från 
de fyra nordligaste regionerna mot nationell nivå för att stärka förutsättningarna för 
statliga och andra investeringar i norra Sverige. North Sweden Stockholm Office är ett 
fysiskt kontor i Stockholm där aktörer från de fyra nordligaste länen avser möta sina 
målgrupper för påverkansinsatser. Kontoret används för påverkansinsatser som seminarier, 
möten, event m.m. På kontoret finns även arbetsplatser för att anställda hos projektets 
finansiärer ska ha en alternativ arbetsplats i Stockholm vid tjänsteresor. Vid kontoret finns 
personalresurser placerade för att planera och utföra löpande påverkansinsatser på plats i 
Stockholm, t.ex. delta vid konferenser och arrangemang där norrländska intressen behöver 
bevakas, arrangera påverkansinsatser på kontoret m.m. Personalresurserna sköter 
omvärldsbevakning och är projektfinansiärernas garant för ett värdskap på plats i 
Stockholm. 
 
Huvudaktiviteterna består av Påverkansagenda innebärande att löpande bedriva 
opinionsbildande arbete genom, påverkansinsatser utifrån Västerbottens och de fyra 
nordliga länens påverkansagendor, men även Omvärldsrapportering innebärande att skriva 
omvärldsrapport kopplat till påverkansagendan och distribuera till projektpartners. 
 
Beslutsunderlag 
PM tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet 2021-05-10 § 121 
_________ 
Beslutsexpediering 
Irina Bergsten, strateg projektfinansiering 
Katarina Molin, chef Företag- och projektfinansiering 
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§ 123. 
Projektbeslut: TRUE 
Dnr: RUN 224-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten 3 150 000 kr, dock högst 49,61 
% av godkända kostnader uppgående till 6 350 000 kr för projektet TRUE för 
projektperioden 2022-01-01 - 2022-12-31. Beslutet har fattats med stöd av förordning 
(2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. Medel 
disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Region Västerbotten beviljar stöd av följande skäl: 
Projektet uppfyller kraven fastställda i Region Västerbottens Agenda för hållbar finansiering 
och bidrar i mycket hög grad till prioritetshöjande aspekten Sammanhållen region och i hög 
grad till prioritetshöjande aspekten Hållbar regional tillväxt. 
 
Ärendebeskrivning  
Utfallet av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) avgörs av hur väl man på kort och lång 
sikt lyckas konkretisera vad som är prioriterat och i vilken utsträckning implementeringen 
av styrinstrumenten förmår samla regionens aktörer till samhandling kring prioriteringarna. 
Om regionens olika aktörer ska kunna synkroniseras på en gemensam arena där olikheter 
kan skapa utvecklingskraft måste regionen tillhandahålla och erbjuda en infrastruktur och 
verktyg som systematiserar och stimulerar till interaktion och som ökar förmågan att samla 
aktörer till samverkan och samhandling utifrån RUS:ens prioriteringar. 
TRUE (Tillsammans för regional utveckling) vidareutvecklar en samhandlingskultur i 
regionen som är missionsdriven och som kopplar samman aktörer med gemensamma 
målbilder i ett pentahelixperspektiv - i dialog mellan det offentliga, företagen, akademin, 
civilsamhället och enskilda eldsjälar. Det sker bland annat genom att skapa överblick, följa 
upp, initiera och bygga vidare på tidigare framsteg och värden som skapats. Projekten 
Fördjupad samverkan och samhandling (FSS) och Mötesplatsutveckling (MPU) avslutas vid 
årsskiftet 2021 och integreras därefter i TRUE. MPU har i sitt huvudsakliga fokus på att 
utveckla Västerbottens framtidsdagar som årligen förläggs till maj till Lycksele. FSS i sin tur 
rymmer aktiviteter spridda över året som Västerbotten i Almedalen, Regionresan, 
Biblioteksmässan m fl. Aktuell ansökan avser ett ettårigt projekt och en ny ansökan 
kommer att göras för en fortsättning av projektet. Indelningen i två etapper skapar 
möjlighet och utrymme att utveckla fortsättningen utifrån de nya förutsättningar och 
möjligheter som kommer att finnas i post-coronasamhället. 
 
Beslutsunderlag 
PM tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet 2021-05-10 § 122 
_________ 
Beslutsexpediering 
Max Englund, strateg projektfinansiering 
Katarina Molin, chef Företag- och projektfinansiering 
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§ 124. 
Projektbeslut: Utbildningscenter 
Dnr: RUN 225-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden avslår ansökan från Region Västerbotten om stöd till 
utbildningscenter.  
Beslutet har fattats med stöd av förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet 
inom den regionala tillväxtpolitiken. 
 
Ansökan avslås med motiveringen: 
Projektet uppfyller kraven fastställda i Region Västerbottens Agenda för hållbar regional 
finansiering, men bidrar i låg grad till prioritetshöjande aspekt Hållbar regional tillväxt och 
avslås därför i konkurrens med andra projekt. 
 
Ärendebeskrivning  
Projektet syftar till att förebygga psykisk ohälsa hos barn i familjer där en förälder har en 
svår fysisk sjukdom. Idag glöms barnen bort inom sjukvården: Ingen pratar med barnen och 
informerar om vad som händer med dennes förälder. Föräldrarna tvingas istället hantera 
detta på egen hand. Forskning visar att detta inte fungerar och att barnen oftast lämnas 
själva att hantera den svåra situationen som familjen hamnat i. Detta kan bero på att 
föräldrarna inte orkar prata om sjukdomen eller att föräldrarna tänker att de ska skydda 
barnen genom att inte prata om det som är svårt. För att ändra på detta vill projektet via 
utbildning öka sjukvårdspersonalens kunskaper i hur de kan stötta familjer med barn som 
har en närstående med svår fysisk sjukdom. 
 
Beslutsunderlag 
PM tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet 2021-05-10 § 123 
_________ 
Beslutsexpediering 
Max Englund, strateg projektfinansiering 
Katarina Molin, chef Företag- och projektfinansiering 
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§ 125. 
Projektbeslut: Genomförande av Västerbottens regionala skogsstrategi 
Dnr: RUN 226-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Länsstyrelsen i Västerbottens län 797 930 kr, dock 
högst 48.50 % av godkända kostnader uppgående till 1 645 112 kr för projektet 
Genomförande av Västerbottens regionala skogsstrategi för projektperioden 2021-03-12 – 
2021-12-31. Detta under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. 
Beslutet har fattats med stöd av förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet 
inom den regionala tillväxtpolitiken. Medel disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Region Västerbotten beviljar stöd av följande skäl:  
Projektet uppfyller kraven fastställda i Region Västerbottens Agenda för hållbar finansiering 
och bidrar i mycket hög grad till prioritetshöjande aspekten Sammanhållen region och i hög 
grad till prioritetshöjande aspekterna Hållbar regional tillväxt samt Positiva 
hållbarhetseffekter. 
 
Ärendebeskrivning  
2020 antogs den regionala skogsstrategin och tillhörande handlingsplan. Strategin för 
Västerbottens regionala skogsprogram pekar ut en färdplan mot en framtid där den 
biobaserade ekonomin i länet är stark, spännande och innovativ. 
 
Skogsprogrammet Västerbotten är processen och det långsiktiga arbetet för att förverkliga 
de ambitioner som beskrivs i strategin. Skogsstrategin har identifierat vägar framåt som 
bedöms viktiga för att i ännu större utsträckning kunna ta tillvara och stärka de olika 
värden som de västerbottniska skogarna erbjuder.  
 
Till den regionala skogsstrategin finns en handlingsplan med ett antal prioriterade åtgärder 
som ska genomföras för att bidra till att målen med det regionala skogsprogrammet nås. 
Dessa åtgärder ska genomföras 2020-2021. Denna projektansökan avser genomförande av 
strategi och handlingsplanen. Mycket fokus kommer att läggas på kommunikation för att 
berätta och informera vad arbetet med skogsstrategin avser.  

 
Beslutsunderlag 
PM tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet 2021-05-10 § 124 
_________ 
Beslutsexpediering 
Martin Lundberg, strateg projektfinansiering 
Katarina Molin, chef Företag- och projektfinansiering 

  

Comfact Signature Referensnummer: 14237SE



PROTOKOLL  24 (61) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2021-05-19 

 

   

 

 

§ 126. 
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.1 
 
Beslutsunderlag 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-05-10 
Kollektivtrafikutskottets protokoll 2021-05-05 
Kulturutskottets protokoll 2021-04-29 

 
 
________ 
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§ 127. 
Behandling av årsredovisning och revisionsberättelse 2020 – Region 
Västerbottens hel- och delägda bolag 
Dnr: RUN 150-2021, RUN 151-2021, RUN 152-2021, RUN 153-2021, RUN 154-2021, RUN 
158-2021, RUN 159-2021, RUN 162-2021, RUN 161-2021, RUN 155-2021, RUN 156-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden har tagit del av årsredovisning samt revisionsberättelse för 
år 2020 avseende  
- AB Transitio 
- AC Net Externservice AB,  
- AC Net Internservice AB, 
- Almi Företagspartner Nord AB, 
- Länstrafiken i Västerbotten AB (inkl Norrtåg AB samt Bussgods i Norr AB) 
- Norrlandsoperan AB, 
- Skogsmuseet i Lycksele AB, 
- Västerbottensteatern AB, 
- Västerbottens museum AB,  
- Skellefteå museum AB, samt 
- Norrbotniabanan AB. 
Inkomna årsredovisningar och revisionsberättelser föranleder inga behov av ytterligare 
ombudsinstruktioner utöver redan beslutade instruktioner. Om behov skulle uppstå efter 
nämndens sammanträde den 19 maj att utfärda kompletterande ombudsinstruktioner som 
föranleds av kallelse till årsstämma hanteras detta som brådskande ärende. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden har vid nämndens sammanträde den 15 april 2021 
behandlat bolagsspecifika ombudsinstruktioner inför årsstämma för de bolag vars 
verksamhet faller inom nämndens ansvarsområde, att komplettera Region Västerbottens 
generella ombudsinstruktion.  
I samband med regionfullmäktiges beslut om generell ombudsinstruktion, har uppdragits 
till regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden att komplettera 
ombudsinstruktionen när kallelse till årsstämma inkommer. Om behov finns, kan regionala 
utvecklingsnämnden utfärda ytterligare instruktioner utifrån vad som framkommit i 
årsredovisning och revisionsberättelse avseende bland annat ansvarsprövning, samt i 
övriga ärenden som kan ha tillkommit inför årsstämman, utöver de ärenden som enligt 
bolagsordning, aktiebolagslag eller annan tillämplig lagstiftning ska behandlas.  
 
I de årsredovisningar och revisionsberättelser som inkommit, har inte framkommit något 
som bedöms föranleda kompletterande ombudsinstruktioner från Region Västerbottens 
sida. Samtliga revisionsberättelser tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkning 
och balansräkning enligt förslag, disponerar vinst/förlust enligt förslag i 
förvaltningsberättelse, samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör 
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ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  Se närmare rekommendationer avseende respektive 
bolag i bilaga tjänsteskrivelse. 
 
Vid tidpunkten för kallelsens utskick till arbetsutskottet hade årsredovisningar för Uminova 
Innovation AB, Västerbottens museum AB, Skellefteå museum AB samt Norrbotniabanan 
AB ännu ej inkommit. Kallelse till bolagsstämmor inkommer fortlöpande. Ärendet kan 
därför komma att kompletteras inför regionala utvecklingsnämndens behandling av 
ärendet om behov skulle uppstå med anledning av tillkommande underlag. 
Om behov skulle uppstå efter nämndens sammanträde den 19 maj att utfärda 
kompletterande ombudsinstruktioner som föranleds av kallelse till årsstämma, föreslås att 
detta hanteras som brådskande ärende. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 2021-05-10: 
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att komplettera ärendet 
med de årsredovisningar och granskningsrapporter som inkommer inför regionala 
utvecklingsnämndens behandling av ärendet.  
Inga motförslag lämnas.  
 
Inför regionala utvecklingsnämndens sammanträde har underlag kompletterats avseende 
Västerbottens museum AB, Skellefteå museum AB samt Norrbotniabanan AB, se bilagor.  

 
Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde noteras att det inkommit årsredovisning 
och granskningsrapport för Västerbottens museum AB, Skellefteå museum AB samt 
Norrbotniabanan AB efter arbetsutskottets behandling av ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
AB Transitio – årsredovisning 2020 samt revisionsberättelse 
AC Net Externservice AB – årsredovisning 2020 samt revisionsberättelse 
AC Net Internservice AB – årsredovisning 2020 samt revisionsberättelse 
Almi Företagspartner Nord AB – årsredovisning 2020 samt revisionsberättelse 
Länstrafiken i Västerbotten AB – årsredovisning 2020 samt revisionsberättelse  
Norrlandsoperan AB – årsredovisning 2020 samt revisionsberättelse 
Skogsmuseet i Lycksele AB – årsredovisning 2020 samt revisionsberättelse  
Västerbottensteatern AB – årsredovisning 2020 samt revisionsberättelse 
Kompletterande skrivelse efter arbetsutskottet 2021-05-10 
Skellefteå museum AB – årsredovisning 2020 samt revisionsberättelse 
Västerbottens museum AB – årsredovisning 2020 samt revisionsberättelse 
Norrbotniabanan AB – årsredovisning 2020 samt revisionsberättelse 
Arbetsutskottet 2021-05-10 § 126 
_________ 
Beslutsexpediering 
Berörda ombud för Region Västerbotten 
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§ 128. 
Inriktningsbeslut inför upphandling av serviceresor 
Dnr: KTM 26-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att i kommande upphandling av transporter 
avropade av den gemensamma beställningscentralen för serviceresor rekommendera 
Länstrafiken:  
- att upphandla per primärområde, med minst ett primärområde per kommun 
- att ställa krav på lokal stationering av fordon per primärområde 
- att ställa krav på att alla fordon ska redovisas i fordonsdatabasen FRIDA 
- att upphandla med lokala anpassningar per geografiskt område, med möjlighet att 

reglera viss ersättning per volym för att få en mer rättvis ersättning avseende 
specialfordon/bår utifrån nyttjandet 

- att upphandla med möjlighet till olika km-ersättningar per fordonstyp 
 

Ärendebeskrivning 
Sedan 2021-01-01 har Länstrafiken i Västerbotten AB ansvar för den gemensamma 
beställningscentralen för serviceresor. Nuvarande trafikavtal som har övertagits från 
Region Västerbotten löper ut i november 2022. Ett arbete inför upphandling av nya 
trafikavtal har inletts. Länstrafiken i Västerbotten AB är upphandlade enhet och har för 
arbetet inför upphandling skapat en projektgrupp där representant från Region 
Västerbotten ingår. 
 
För att kunna maximera samordningen i beställningscentralen så är det viktigt att fler 
kommuner önskar ansluta sig till beställningscentralen. Detta innebär att både 
kommunernas och regionens perspektiv behöver beaktas vid utformningen av kraven i den 
kommande upphandlingen. 
 
Beställningscentralen har som mål för verksamheten 2021 att 39 % av alla resor som bokas 
i beställningscentralen ska vara samordnade. Ökad samordningsgrad gynnar de som är 
anslutna till beställningscentralen genom att det minskar trafikkostnaderna för 
finansiärerna. 
 
Utifrån arbetsgruppens omvärldsbevakning och analyserat av olika parametrar har 
Länstrafiken följande förslag på utformning inför kommande upphandling av särskild 
kollektivtrafik. Länstrafikens förslag är: 
- att upphandla per primärområde, med minst ett primärområde per kommun 
- att ställa krav på lokal stationering av fordon per primärområde 
- att ställa krav på att alla fordon ska redovisas i fordonsdatabasen FRIDA 
- att upphandla med lokala anpassningar per geografiskt område, med möjlighet att 

reglera viss ersättning per volym för att få en mer rättvis ersättning avseende 
specialfordon/bår utifrån nyttjandet 

- att upphandla med möjlighet till olika km-ersättningar per fordonstyp 
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Beslutsunderlag 
Kollektivtrafikutskottet 2021-05-05 § 41 
_________ 
 
Beslutsexpediering 
Länstrafiken i Västerbotten AB 
Kollektivtrafikmyndigheten 
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§ 129. 
Ställningstagande gällande öppna framdörrar i kollektivtrafiken 
Dnr: KTM 3-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att ställa sig bakom ställningstagandet att 
upphandlad allmän kollektivtrafik i Västerbotten bör ha öppna framdörrar när smittoläget 
så medger. 
 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med att covid-19 bröt ut 2020 kom krav om att framdörrarna på bussar i allmän 
kollektivtrafik skulle vara stängda och att påstigning för resenärer skulle ske i bakre 
dörr/dörrar.  
 
Stängningen av framdörrarna genomfördes som en arbetsmiljöåtgärd för att skydda 
förarna mot smitta och har hanterats av respektive arbetsgivare (trafikföretag). I vissa fall 
har det skett genom ett formellt skyddsstopp från Arbetsmiljöverket och i andra fall genom 
”hot” om skyddsstopp, vilket föranlett att framdörrana har stängts. De främre stolsraderna 
spärrades av med samma motivering. Detta har fått till följd att det idag är ett relativt stort 
avstånd mellan förare och passagerare. 
 
Stängningen av framdörrarna har påverkat servicen till resenärerna negativt, framför allt till 
resenärsgrupper som är i behov av stöd i sitt resande, men även generellt genom 
försämrade möjligheter till information. Stängda framdörrar har även inneburit ökat 
biljettfusk vilket påverkat intäkterna i trafiken negativt.  
 
För att hitta lösningar som innebär att framdörrarna åter kan öppnas utan att det föreligger 
en risk för smittspridning så har s.k. ”smittskyddsbarriärer” i plexiglas utarbetats. Dessa 
används nu bland annat i Uppsala och i delar av Stockholm.  
 
Vissa förare upplever att öppna framdörrar innebär en ökad risk för hot och våld. Under de 
senaste åren har ett aktivt arbete bedrivits från Länstrafiken i Västerbottens sida för att 
minska risken för hot och våld i trafiken. Idag finns ingen kontaktförsäljning ombord vare 
sig i Ultra eller i regiontrafiken. I Ultra kan dessutom endast enkelbiljett köpas ombord och 
då till ett högre pris än om förköp sker. Alla fordon i Ultra-trafiken är dessutom utrustade 
med kameraövervakning. Under natt mot lördag och natt mot söndag så finns även 
biljettkontrollanter på Vasaplan för att ytterligare höja tryggheten. 

 
Efter pandemin så kommer arbetet som redan pågår med att marknadsföra 
förköpskanalerna ytterligare intensifieras för att stärka den positiva trenden med ökat 
antal förköpta biljetter. Nya fordon kommer även med stor sannolikhet att vara utrustade 
med skyddsbarriär vilket ytterligare kommer att förbättra tryggheten.  
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För att fortsatt ha en god servicenivå gentemot resenärer så bör framdörrarna, när 
smittoläget medger, vara öppna i den upphandlade allmänna kollektivtrafiken i 
Västerbotten. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kollektivtrafikutskottets behandling av ärendet 2021-05-05 
Förslag under sammanträdet 
Christer Rönnlund (M) och Lars Lilja (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Ordförande finner att kollektivtrafikutskottet godkänner förvaltningens förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Underlag från Länstrafiken avseende stängda framdörrar 
Kollektivtrafikutskottet 2021-05-05 § 43 
 
_________ 
 
Beslutsexpediering  
Länstrafiken i Västerbotten AB 
Kollektivtrafikmyndigheten 
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§ 130. 
Yttrande över remiss SOU 2021:3 Skolbibliotek för bildning och utbildning 
Dnr: RUN 131-2021 

 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden yttrar sig i enlighet med yttrande 2021-04-21. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Carina Sundbom (C) reserverar sig till förmån för eget förslag.  
Carina Sundbom (C) lämnar protokollsanteckning som biläggs protokollet.  
 
Ärendebeskrivning 
SOU 2021:3 Skolbibliotek för bildning och utbildning föreslår bland annat att skollagen ska 
definiera att skolbibliotek ska vara en gemensam och ordnad resurs med ett utbud av 
digitala och analoga medier som ska präglas av allsidighet och kvalitet och ställas till 
elevernas och lärarnas förfogande. Skolbibliotekets syfte ska vara att främja elevernas 
läsande och medie- och informationskunnighet.  
 
Det ska framgå av skollagen att skolbibliotek ska vara bemannade. Huvudmannen ska 
sträva efter att i första hand anställa personal som har en examen inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. Det ska tydliggöras i läroplanerna att rektor ska ansvara för att 
samarbetsformer utvecklas mellan skolbibliotekarier och lärare.  
 
Skolbiblioteket ska i första hand finnas på den egna skolenheten. Om det finns särskilda 
skäl kan skolbiblioteksverksamheten i stället organiseras genom att skolan samverkar med 
ett folkbibliotek eller med ett skolbibliotek på en annan skolenhet. Det gäller om 
biblioteket ligger i skolans direkta närhet eller om skolan har få elever. 
 
Utredningen föreslår att Skolverket ska få i uppdrag att utarbeta allmänna råd om 
skolbibliotek, då behovet av vägledning och stöd för skolhuvudmännen är stort. 
 
Idag får skolbibliotek i relativt liten utsträckning ta del av den regionala 
biblioteksverksamhetens arbete, trots att många skolbibliotekarier efterfrågar 
kompetensutveckling och andra insatser. Utredningen föreslår mot denna bakgrund att 
bibliotekslagen ska ange att den regionala biblioteksverksamheten i sitt arbete även ska 
främja skolbibliotek som är verksamma i länet, när det är lämpligt. För detta ändamål 
föreslår utredningen att kultursamverkansmodellen ska tillföras utökade medel.  
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Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
Förslag under sammanträdet 
Yrkande 1 
Carina Sundbom (C) yrkar ändring enligt nedan: 
Centerpartiet yrkar att avslå punkt 2 under vad RV håller särskilt med om: ”Att elever på 
alla nivåer ska ha tillgång till ändamålsenliga skolbibliotek på den egna skolenheten som 
ska främja både läsande och medie- och informationskunskap med hjälp av i första hand 
fackutbildad personal.” 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kulturutskottets förslag till beslut 
samt Carina Sundboms (C) förslag till beslut. 
Förslagen ställs mot varandra. 
Ordföranden finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt kulturutskottets 
förslag till beslut.  

 
Reservationer 
Carina Sundbom (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Protokollsanteckning 
Carina Sundbom (C) protokollsanteckning biläggs protokollet.  
 
Beslutsunderlag  
Yttrande 2021-04-21 
Missiv SOU 2021:3 
Remiss SOU 2021:3 
Kulturutskottet 2021-04-29 § 45 
(C) Reservation och protokollsanteckning 
 
_________ 
 
Beslutsexpediering  
Kulturdepartementet 
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§ 131. 
Kulturutskottets prioriteringsordning för förstärkningsmedel från 
Kulturrådet 
Dnr: RUN 63-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att fastställa följande prioriteringsordning gällande 
fördelning av förstärkningsmedel från Kulturrådet:  
- Utveckling och omställning  
- Samverkansinsatser med fria kulturskapare och arrangörsled. 

 
Regionala utvecklingsnämnden delegerar till regionala utvecklingsnämndens ordförande 
att besluta om fördelning av förstärkningsmedel genom ordförandebeslut efter dialog med 
kulturutskottets ordförande och i enlighet med den fastställda prioriteringsordningen. 
 
Ärendebeskrivning 
I februari informerade Kulturrådet regionerna om att ytterligare ett statligt krisstöd skulle 
komma verksamheter inom kultursamverkansmodellen till del med anledning av 
pandemin.  
 
Fördelning av tillfällig förstärkning 2021 innefattar två stödformer, Särskilt utsatta 
verksamheter 2021 samt Generell tillfällig förstärkning 2021. Aktuella verksamheter och 
fördelningen av det stöd som riktas mot särskilt utsatta verksamheter beslutas av 
Kulturrådet. Den generella tillfälliga förstärkningen beslutas av Region Västerbotten.  
 
Kulturrådets styrelse väntas fatta beslut om medelstilldelning till alla regioner inom 
kultursamverkansmodellen den 31 maj mot bakgrund av utveckling och omställning, 
samverkan (med det fria professionella kulturlivet och arrangörsledet), intäktsbortfall eller 
framskjuten ordinarie verksamhet enligt grunduppdrag samt övriga insatser (som finns 
förankrade i den regionala kulturplanen). 
 
Kulturverksamheten vid Region Västerbotten har samlat in behovsunderlag från berörda 
verksamheter. En initial bedömning har gjorts utifrån tidigare synliggjorda regionala behov 
samt en nationell omvärldsanalys. Insatser inom nedanstående områden föreslås 
prioriteras: 

• Utveckling och omställning  

• Samverkansinsatser med fria kulturskapare och arrangörsled.  
 
Beslut om medelstilldelning väntas expedieras av Kulturrådet 1 juni och medlen betalas ut 
snarast möjligt därefter. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kulturutskottets behandling av ärendet 2021-04-29: 
Förslag under sammanträdet 
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Mattias Larsson (C), Veronica Kerr (KD) och Olov Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut. 
Ordförande finner att kulturutskottet godkänner förvaltningens förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Generell tillfällig förstärkning med anledning av Covid 
Information om underlag inför tillfällig förstärkning 2021 
Kulturutskottet 2021-04-29 § 46 
_________ 
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§ 132. 
Beslut om bildkonststipendium 
Dnr: RUN 446-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tilldelar följande stipendiat bildkonststipendium på 150 000 
kronor: Alex(andra) Backlund 
 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att utdelning av bildkonststipendiet ska ske i 
samband med Regionfullmäktige 22-23 juni 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten fördelar årligen bildkonst-, kultur- samt hederstipendium. 
Stipendierna regleras av Reglemente för Region Västerbottens kulturstipendium och 
bildkonststipendium samt Stadgar för Region Västerbottens kulturfond. Bildkonst- och 
kulturstipendierna är av karaktären arbets-, rese- eller studiestipendium och är avsedda för 
att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete. Stipendierna delas ut till sökande 
som är som är verksamma i Västerbottens län.  
 
Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 2 december, i enlighet med kulturutskottets 
förslag, att kvarstående medel inom kulturbudgeten för 2020 skulle omdisponeras och 
användas för att lindra effekterna av pandemin för länets kulturskapare.  
 
Region Västerbottens bildkonststipendium uppgår 2021 till 150 000kr. Bildkonststipendiet 
fördelas till en stipendiat. 
 
Marknadsföring av kulturstipendierna har skett via lokala medier, via Region Västerbottens 
webb, regionala kulturkonsulenter och Facebook. Vid ansökningstidens utgång den 12 
februari 2021 hade följande stipendieansökningar inkommit:  
 

Konstform Kvinnor Män Geografisk hemvist Antal ansökningar 
totalt 

Bildkonst 22 7 Umeå (16) 
Dorotea (1) 
Fredrika (1) 
Holmsund (2) 
Hörnefors (1) 
Lycksele (1) 
Lögdeå (2) 
Skellefteå (3) 
Sävar (1) 
Uppsala (1) 

29 

 
Beredningen av ansökningarna har genomförts av sakkunniggrupper inom respektive 
konstområde. Grupperna har bland annat bestått av representanter från regionala 
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kulturverksamheter och haft i uppdrag att ta fram förslag på stipendiater, med tillhörande 
motiveringar. Förslagen som tagits fram presenteras för kulturutskottet vid sittande möte.  
 
Utdelning av bildkonst-, kultur- och hederstipendium sker i samband med 
Regionfullmäktige 22-23 juni 2021. Formerna för utdelning av stipendierna beslutas av 
regionala utvecklingsnämnden på förslag av kulturutskottet.  
 
Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
Vid sammanträdet presenteras det förslag till bildkonststipendiat som har beretts via 
kulturutskottet: 
 
Alex(andra) Backlund (Alex Rosa) 
Motivering: 
Med ett inkluderande och lekfullt uttryck undersöker Alex Rosa frågor om identitet och 
tillhörighet. Material och tekniker blandas på ett gränsöverskridande arbetssätt i verk som 
berör kommunikation och mänskliga relationer till omgivningen. 
 
Inga motförslag lämnas. 
 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning bildkonststipendium 
Kultur- och hedersstipendium 1963-2020 
Reglemente kulturstipendium 
Stadgar kulturfond 
Ordförandebeslut 
Kulturutskottet 2021-04-29 § 47 
_________ 
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§ 133. 
Beslut om kulturstipendium 
Dnr: RUN 446-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tilldelar följande stipendiater kulturstipendier: 
 
Film à 87 500 kronor – Fredrik Oskarsson och Anna Brodin  
 
Slöjd à 58 000 kronor– Molly Sjöstam, Ola Ling och Stefan Markström 
 
Musik à 87 500 kronor – Mikko Savela och Frida Johansson 
 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att utdelning av kulturstipendierna ska ske i 
samband med Regionfullmäktige 22-23 juni 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten fördelar årligen bildkonst-, kultur- samt hederstipendium. 
Stipendierna regleras av Reglemente för Region Västerbottens kulturstipendium och 
bildkonststipendium samt Stadgar för Region Västerbottens kulturfond. Bildkonst- och 
kulturstipendierna är av karaktären arbets-, rese- eller studiestipendium och är avsedda för 
att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete. Stipendierna delas ut till sökande 
som är som är verksamma i Västerbottens län.  
 
Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 2 december, i enlighet med kulturutskottets 
förslag, att kvarstående medel inom kulturbudgeten för 2020 skulle omdisponeras och 
användas för att lindra effekterna av pandemin för länets kulturskapare. En utökad 
stipendiefördelning inom redan antagna områden för 2021, slöjd och film gjordes, 
tillsammans med ett tillägg av området musik.  
 
Region Västerbotten kulturstipendier uppgår till 175 000kr vardera. Kulturstipendierna kan 
fördelas på högst tre stipendiater inom respektive kulturområde.  
 
Marknadsföring av kulturstipendierna har skett vi lokala medier, via Region Västerbottens 
webb, regionala kulturkonsulenter och Facebook. Vid ansökningstidens utgång den 12 
februari 2021 hade följande stipendieansökningar inkommit: 
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Konstform Kvinnor Män Geografisk hemvist Antal 
ansökningar 
totalt 

Musik 15 19 Umeå (22) 
Örträsk (1) 
Östersund (1) 
Skellefteå (3) 
Hägersten (1) 
Dorotea (1) 
Hörnefors (2) 
Vännäs (2) 
Lycksele (1) 

34 

Film 10 18 Bjurholm (1) 
Bygdeå (1) 
Umeå (15) 
Åsele (1) 
Skellefteå (5) 
Lycksele (1) 
Skärholmen (1) 
Nordmaling (1) 
Göteborg (1) 
Holmsund (1) 

28 

Slöjd 6 3 Bureå (1) 
Umeå (5) 
Skellefteå (1) 
Jörn (1) 
Lögdeå (1) 

9 

Beredningen av ansökningarna har genomförts av sakkunniggrupper inom respektive 
konstområde. Grupperna har bland annat bestått av representanter från regionala 
kulturverksamheter och haft till uppdraget att ta fram förslag på stipendiater, med 
tillhörande motiveringar. Förslagen som tagits fram presenteras för kulturutskottet vid 
sittande möte.  
 
Utdelning av bildkonst-, kultur- och hederstipendium sker i samband med 
Regionfullmäktige 22-23 juni 2021. Formerna för utdelning av stipendierna beslutas av 
regionala utvecklingsnämnden på förslag av kulturutskottet.  
 
Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
Vid sammanträdet presenteras de förslag till kulturstipendiater som har beretts via 
kulturutskottet: 
 
Film 
Fredrik Oskarsson 
Motivering: 
Med djupa rötter i den västerbottniska dokumentärfilmsmyllan tar han de lokala 
historierna till resten av världen. Allt präglat av en stark kärlek till Västerbotten. 
Engagemang, lugn och långsiktighet präglar hans arbete som spänner sig över flera 
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årtionden. Med karaktäristisk ödmjukhet har han utöver sitt eget skapande även kommit 
att betyda mycket för nya filmskapare i Västerbotten. 
 
Anna Brodin 
Motivering: 
Ett mångfacetterat arbete med film präglar denna persons arbetsliv. Föreningar, 
filmfestivaler, kursverksamhet, radio, biografarbete samt ett årligt sommarläger är några 
av delarna. Utöver detta har hon även regisserat egen prisbelönt film likväl som arbetat 
med andras filmproduktioner. En filmare vars drivkraft betyder mycket för Västerbottens 
filmliv helt enkelt. 
 
Slöjd 
Molly Sjöstam 
Motivering: 
Molly Sjöstams träslöjd är rättfram, glad och lekfull. Hennes uttryck är starkt, med en 
blandning av humor, tradition och färgsprakande upptäckarlust. Genom stipendiet ges hon 
möjlighet att arbeta vidare på den barnbok som hon har påbörjat, för att inte enbart i trä 
utan också på papper sprida sitt uppsluppna slöjdevangelium. 
 
Ola Ling 
Motivering: 
Ola Ling svarvar skålar med en precis form och lätt silhuett. I en tid där många andra rusar 
mellan ständigt nya hållpunkter, väljer han att stanna kvar vid skålen och borra sig djupare 
in i dess universum. Genom att förändra en yta, experimentera med en teknik eller 
finjustera ett mönster tar han sina kärl vidare med eftertänksamma, målmedvetna och 
nyfikna steg. Så kan handfast slöjdforskning ta sig ut. 
 
Stefan Markström 
Motivering: 
En visuell tolkning av det talade ordet kan hjälpa vissa människor med funktionsvariation 
att både själva göra sig förstådda – och att bättre förstå andra. Det tar Stefan Markström 
fasta på när han i samråd med pedagoger inom särskolan vill undersöka vilken roll slöjden 
kan ha för att underlätta kommunikation. Genom stipendiet ges han möjlighet att bredda 
sin kompetens inom området. Efter pandemin är planen att låta projektet möta vardagen i 
särskolan. Utgångspunkten är viktig: Alla människors rätt till en röst. 
 
Musik 
Mikko Savela 
Motivering: 
En modig musiker som genom sitt utforskande på gitarren tagit sin musik till nya 
dimensioner och utvecklat den med ljudkällor på ej konventionella instrument och 
tillbehör. Med det rytmiska som grund improviserar han och utvecklar soundet så att ingen 
konsert låter den andra lik. Hela världen är hans arbetsfält och från basen i Umeå 
samarbetar Mikko kontinuerligt med etablerade artister inom genren. Genom stipendiet 
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vill vi ge Mikko möjlighet att fördjupa sitt konstnärskap då han är en målmedveten musiker 
som vet vikten av koncentrerat arbete. 
 
Frida Johansson 
Motivering: 
Frida blir alltmer en nod vilket delar av musiklivet i Västerbotten kretsar kring. Med en bas i 
traditionsmusiken bjuder hon in till samarbeten och projekt inom många områden. Då hon 
dessutom skriver egen musik och får uppdrag att komponera till dramaturgi blir hennes 
verksamhetsområde än mer omfattande. En driven musiker som sätter guldkant på det 
mesta hon jobbar med, där hon verkar för en mer mångfacetterad och inkluderande 
musikbransch. Genom stipendiet vill vi skapa förutsättningar för Frida att fortsätta verka 
och utvecklas som den begåvade heltidsmusiker hon är. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning Musik 2021 
Sammanställning Film 2021 
Sammanställning Slöjd 2021 
Kultur- och hedersstipendium 1963-2020 
Reglemente kulturstipendium 
Stadgar kulturfond 
Ordförandebeslut 
Kulturutskottet 2021-04-29 § 48 
_________ 
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§ 134. 
Beslut om hedersstipendium 
Dnr: RUN 446-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att tilldela följande stipendiat hedersstipendium: 
Ella Nilsson. 
 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att utdelning av kulturstipendierna ska ske i 
samband med Regionfullmäktige 22-23 juni 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten fördelar årligen bildkonst-, kultur- samt hederstipendium. 
Stipendierna regleras av Reglemente för Region Västerbottens kulturstipendium och 
bildkonststipendium samt Stadgar för Region Västerbottens kulturfond. Bildkonst- och 
kulturstipendierna är av karaktären arbets-, rese- eller studiestipendium och är avsedda för 
att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete. Stipendierna delas ut till sökande 
som är som är verksamma i Västerbottens län.  
 
Hederstipendiet utgörs av en gåva och utses av kulturutskottet. 
 
Utdelning av bildkonst-, kultur- och hederstipendium sker i samband med 
Regionfullmäktige 22-23 juni 2021. Formerna för utdelning av stipendierna beslutas av 
regionala utvecklingsnämnden på förslag av kulturutskottet.  
 
Kulturutskottets behandling av ärendet  
Förslag under sammanträdet 
Nina Björby (S) yrkar att föreslå regionala utvecklingsnämnden att utse Förnamn Efternamn 
som mottagare av hedersstipendiet.  
Veronica Kerr (KD) yrkar bifall till Björbys (S) yrkande. 
 
Ordförande finner att kulturutskottet godkänner Björbys (S) yrkande att föreslå regionala 
utvecklingsnämnden att utse Förnamn Efternamn som mottagare av hedersstipendiet och 
att i övrigt föreslå regionala utvecklingsnämnden att utdelning av hedersstipendiet ska ske i 
samband med Regionfullmäktige 22-23 juni 2021. 
 
Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
Vid sammanträdet presenteras de förslag till kulturstipendiater som har beretts via 
kulturutskottet: 
 
Ella Nilsson 
Motivering: 
Under mer än 50 år har Ella Nilsson spridit kunnandet om Västerbottens unika råvaror och 
lokalt förankrade mathantverk. I radio, TV och böcker har Ella under åren genom sin varma 
personlighet och pedagogiska förmåga väckt intresse för Västerbottnisk mat, såväl i Sverige 
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som utomlands. Hon har även hållit i otaliga matlagningskurser i länet i syfte att bevara och 
utveckla den Västerbottniska matkonsten. För inte länge sen var detta kulturarv, ofta 
kvinnornas kulturarv, hotat av masskonsumtion och glömska. I dag är lokalt Västerbottniskt 
mathantverk en av regionens viktigaste tillgångar. För det kan vi tacka Ella Nilsson. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och hedersstipendium 1963-2020 
Reglemente kulturstipendium 
Stadgar kulturfond 
Kulturutskottet 2021-04-29 § 49 
 
_________ 
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§ 135. 
Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Norrlandsoperan AB  
Dnr: RUN 134-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige fastställa förslagen till ny 
bolagsordning och nya ägardirektiv för Norrlandsoperan AB. 
     
Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten äger 60 % av aktierna i Norrlandsoperan AB. Resterande aktier ägs av 
Umeå kommun. Umeå kommunföretag (UKF) utövar ägarrollen för kommunens räkning. I 
dialog med företrädare för bolaget och UKF har bilagda förslag till revideringar av 
bolagsordning och ägardirektiv tagits fram under hösten 2020 - vintern 2021. I den mån det 
innan arbetet påbörjades har framförts synpunkter från lekmannarevisorer har även dessa 
beaktats.   
 
Bolagsordningen reglerar aktiebolagets grundläggande förhållanden. Innehållet styrs till 
stor del av aktiebolagslagen (2005:551, ABL) och 10 kap. kommunallagen (2017:725, KL). 
Utgångspunkten vid översynen har varit att bolagsordningen ska vara flexibel och inte 
innehålla fler, eller mer detaljerade, bestämmelser än nödvändigt för att uppfylla 
lagkraven. Bolagsordningen antas av bolagsstämman och registreras därefter hos 
Bolagsverket och blir tillgänglig för allmänheten. 
  
Ägardirektiven är aktieägarnas instruktioner till bolagsledningen. De antas av 
bolagsstämman och blir då bindande för bolagsledningen samt revisor och 
lekmannarevisor. I ägardirektiv bör ägarna bl.a. ange den övergripande inriktningen för 
bolaget. Dessa har samlats under punkt 3 i förslagen. Utgångspunkten har varit att 
uppdatera inriktningen med hänsyn till hur bolaget faktiskt bedriver sin verksamhet. De 
övriga punkterna syftar huvudsakligen till att klargöra hur bolagsledningen ska agera med 
hänsyn till bestämmelserna i kommunallagen och hur information ska tillhandahållas 
ägarna för deras lagstadgade uppsiktsskyldigheter.  
  
Förslag till bolagsordning och ägardirektiv har behandlats vid ägarsamråd. 
 
Beslutsunderlag  
Norrlandsoperan förslag ny bolagsordning ver 3 
Norrlandsoperan förslag nya ägardirektiv ver 4 
Kulturutskottet 2021-04-29 § 51 
_________ 
Beslutsexpediering 
Ägarombud 
Umeå kommunföretag samt Umeå kommun 
Norrlandsoperan AB 
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§ 136. 
Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Skellefteå museum AB 
Dnr: RUN 130-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige fastställa ny bolagsordning och 
nya ägardirektiv för Skellefteå museum AB. 
     
Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten äger 40 % av aktierna i Skellefteå Museum AB. Resterande aktier ägs 
av Skellefteå Stadshus AB som i sin tur ägs av Skellefteå kommun. I dialog med företrädare 
för bolaget och Skellefteå Stadshus har bilagda förslag till revideringar av bolagsordning 
och ägardirektiv tagits fram under hösten 2020 - vintern 2021. I den mån det innan arbetet 
påbörjades har framförts synpunkter från lekmannarevisorer har även dessa beaktats.   
  
Bolagsordningen reglerar aktiebolagets grundläggande förhållanden. Innehållet styrs till 
stor del av aktiebolagslagen (2005:551, ABL) och 10 kap. kommunallagen (2017:725, KL). 
Även museilagen (2017:563, ML) innehåller bestämmelser som har beaktats. 
Utgångspunkten vid översynen har varit att bolagsordningen ska vara flexibel och inte 
innehålla fler, eller mer detaljerade, bestämmelser än nödvändigt för att uppfylla 
lagkraven. Bolagsordningen antas av bolagsstämman och registreras därefter hos 
Bolagsverket och blir tillgänglig för allmänheten 
  
Ägardirektiven är aktieägarnas instruktioner till bolagsledningen. De antas av 
bolagsstämman och blir då bindande för bolagsledningen samt revisor och 
lekmannarevisor. I ägardirektiv bör ägarna bl.a. ange den övergripande inriktningen för 
bolaget. Dessa har samlats under punkt 3 i förslagen. Utgångspunkten har varit att 
uppdatera inriktningen med hänsyn till hur bolaget faktiskt bedriver sin verksamhet. De 
övriga punkterna syftar huvudsakligen till att klargöra hur bolagsledningen ska agera med 
hänsyn till bestämmelserna i kommunallagen och hur information ska tillhandahållas 
ägarna för deras lagstadgade uppsiktsskyldigheter.  
  
Förslag till bolagsordning och ägardirektiv har behandlats vid ägarsamråd.  
 
Beslutsunderlag  
Skellefteå museum förslag ny bolagsordning ver 4 
Skellefteå museum förslag ägardirektiv ver 4 
Kulturutskottet 2021-04-29 § 52 
_________ 
Beslutsexpediering 
Ägarombud 
Skellefteå stadshus AB, Skellefteå kommun 
Skellefteå museum AB 
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§ 137. 
Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Skogsmuseet i Lycksele AB 
Dnr: RUN 133-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige fastställa förslagen till ny 
bolagsordning och nya ägardirektiv för Skogsmuseet i Lycksele AB. 
     
Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten äger 49 % av aktierna i Skogsmuseet i Lycksele AB. Resterande aktier 
ägs av Lycksele kommun. I dialog med företrädare för bolaget och kommunen har bilagda 
förslag till revideringar av bolagsordning och ägardirektiv tagits fram under hösten 2020 - 
vintern 2021. I den mån det innan arbetet påbörjades har framförts synpunkter från 
lekmannarevisorer har även dessa beaktats. 
   
På initiativ från bolaget och kommunen föreslås att bolagets företagsnamn ändras till 
Skogs- och samemuseet i Lycksele AB, för att bättre återspegla den verksamhet som 
faktiskt bedrivs idag. Namnförslaget ska, enligt uppgift från bolaget och kommunen, ha 
förankrats med relevanta företrädare för samiska intressen.  
 
Bolagsordningen reglerar aktiebolagets grundläggande förhållanden. Innehållet styrs till 
stor del av aktiebolagslagen (2005:551, ABL) och 10 kap. kommunallagen (2017:725, KL). 
Även museilagen (2017:563, ML) innehåller bestämmelser som har beaktats. 
Utgångspunkten vid översynen har varit att bolagsordningen ska vara flexibel och inte 
innehålla fler, eller mer detaljerade, bestämmelser än nödvändigt för att uppfylla 
lagkraven. Bolagsordningen antas av bolagsstämman och registreras därefter hos 
Bolagsverket och blir tillgänglig för allmänheten. 
 
Ägardirektiven är aktieägarnas instruktioner till bolagsledningen. De antas av 
bolagsstämman och blir då bindande för bolagsledningen samt revisor och 
lekmannarevisor. I ägardirektiv bör ägarna bl.a. ange den övergripande inriktningen för 
bolaget. Dessa har samlats under punkt 3 i förslagen. Utgångspunkten har varit att 
uppdatera inriktningen med hänsyn till hur bolaget faktiskt bedriver sin verksamhet. De 
övriga punkterna syftar huvudsakligen till att klargöra hur bolagsledningen ska agera med 
hänsyn till bestämmelserna i kommunallagen och hur information ska tillhandahållas 
ägarna för deras lagstadgade uppsiktsskyldigheter.  
 
Förslag till bolagsordning och ägardirektiv har behandlats vid ägarsamråd.  

 
 

Beslutsunderlag  
Skogsmuseet förslag ny bolagsordning ver 3 
Skogsmuseet förslag ägardirektiv ver 4 
Kulturutskottet 2021-04-29 § 53 
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_________ 
Beslutsexpediering 
Ägarombud 
Lycksele kommun 
Skogsmuseet i Lycksele AB 
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§ 138. 
Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Västerbottens museum AB 
Dnr: RUN 132-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige fastställa förslag till ny 
bolagsordning och nya ägardirektiv för Västerbottens museum AB. 
     
Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten äger 40 % av aktierna i Västerbottens Museum AB. Resterande aktier 
ägs av Umeå kommun. Umeå kommunföretag (UKF) utövar ägarrollen för kommunens 
räkning. I dialog med företrädare för bolaget och UKF har bilagda förslag till revideringar av 
bolagsordning och ägardirektiv tagits fram under hösten 2020 - vintern 2021. I den mån det 
innan arbetet påbörjades har framförts synpunkter från lekmannarevisorer har även dessa 
beaktats.   
  
Bolagsordningen reglerar aktiebolagets grundläggande förhållanden. Innehållet styrs till 
stor del av aktiebolagslagen (2005:551, ABL) och 10 kap. kommunallagen (2017:725, KL). 
Även bestämmelser i Museilagen (2017:563) har beaktats. Utgångspunkten vid översynen 
har varit att bolagsordningen ska vara flexibel och inte innehålla fler, eller mer detaljerade, 
bestämmelser än nödvändigt för att uppfylla lagkraven. Bolagsordningen antas av 
bolagsstämman och registreras därefter hos Bolagsverket och blir tillgänglig för 
allmänheten 
 
Ägardirektiven är aktieägarnas instruktioner till bolagsledningen. De antas av 
bolagsstämman och blir då bindande för bolagsledningen samt revisor och 
lekmannarevisor. I ägardirektiv bör ägarna bl.a. ange den övergripande inriktningen för 
bolaget. Dessa har samlats under punkt 3 i förslagen. Utgångspunkten har varit att 
uppdatera inriktningen med hänsyn till hur bolaget faktiskt bedriver sin verksamhet. De 
övriga punkterna syftar huvudsakligen till att klargöra hur bolagsledningen ska agera med 
hänsyn till bestämmelserna i kommunallagen och hur information ska tillhandahållas 
ägarna för deras lagstadgade uppsiktsskyldigheter.  
  
Förslag till bolagsordning och ägardirektiv har behandlats vid ägarsamråd.  
 
Beslutsunderlag  
Västerbottens museum förslag ny bolagsordning ver 3 
Västerbottens museum förslag ägardirektiv ver 5 
Kulturutskottet 2021-04-29 § 54 
_________ 
Beslutsexpediering 
Ägarombud 
Umeå kommunföretag, Umeå kommun 
Västerbottens museum AB 
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§ 139. 
Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Västerbottensteatern AB 
Dnr: RUN 131-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige fastställa förslagen till ny 
bolagsordning och nya ägardirektiv för Västerbottensteatern AB. 
     
Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten äger 60 % av aktierna i Västerbottensteatern. Resterande aktier ägs av 
Skellefteå Stadshus AB som i sin tur ägs av Skellefteå kommun. I dialog med företrädare för 
bolaget och Skellefteå Stadshus har bilagda förslag till revideringar av bolagsordning och 
ägardirektiv tagits fram under hösten 2020 - vintern 2021. I den mån det innan arbetet 
påbörjades har framförts synpunkter från lekmannarevisorer har även dessa beaktats.   
  
Synpunkter inför teaterns flytt till det nya kulturhuset i Skellefteå har beaktats och arbetats 
in.  
  
Bolagsordningen reglerar aktiebolagets grundläggande förhållanden. Innehållet styrs till 
stor del av aktiebolagslagen (2005:551, ABL) och 10 kap. kommunallagen (2017:725, KL). 
Utgångspunkten vid översynen har varit att bolagsordningen ska vara flexibel och inte 
innehålla fler, eller mer detaljerade, bestämmelser än nödvändigt för att uppfylla 
lagkraven. Bolagsordningen antas av bolagsstämman och registreras därefter hos 
Bolagsverket och blir tillgänglig för allmänheten 
  
Ägardirektiven är aktieägarnas instruktioner till bolagsledningen. De antas av 
bolagsstämman och blir då bindande för bolagsledningen samt revisor och 
lekmannarevisor. I ägardirektiv bör ägarna bl.a. ange den övergripande inriktningen för 
bolaget. Dessa har samlats under punkt 3 i förslagen. Utgångspunkten har varit att 
uppdatera inriktningen med hänsyn till hur bolaget faktiskt bedriver sin verksamhet. De 
övriga punkterna syftar huvudsakligen till att klargöra hur bolagsledningen ska agera med 
hänsyn till bestämmelserna i kommunallagen och hur information ska tillhandahållas 
ägarna för deras lagstadgade uppsiktsskyldigheter.  
  
Förslag till bolagsordning och ägardirektiv har behandlats vid ägarsamråd.  
 
Beslutsunderlag  
Västerbottensteatern Förslag ny bolagsordning ver 3 
Västerbottensteatern förslag ägardirektiv ver 4 
Kulturutskottet 2021-04-29 § 55 
_________ 
Beslutsexpediering 
Ägarombud 
Skellefteå stadshus AB, Skellefteå kommun 
Västerbottensteatern AB 

Comfact Signature Referensnummer: 14237SE



PROTOKOLL  49 (61) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2021-05-19 

 

   

 

 

§ 140. 
Inriktning för arbetet med framtagande av kommande länstransportplan för 
Västerbottens län perioden 2022-2033 
Dnr: RUN 237-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer inriktning för arbetet med framtagande av 
kommande länstransportplan för Västerbottens län perioden 2022-2033 enligt förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten har regeringens uppdrag att planera för den regionala 
transportinfrastrukturen. I Region Västerbottens uppdrag som länsplaneupprättare ingår 
att ta fram en regional plan för transportinfrastruktur som anger den gemensamma 
strategiska inriktningen för hur länets transportinfrastruktur ska utvecklas under den 
kommande tolvårsperioden. Planen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av länets 
transportinfrastruktur. 
Då Riksdagen väntas fatta beslut om de direktiv som ligger grund för kommande 
planeringsomgång först den 22 juni 2021. Efter detta förväntas till Region Västerbotten i 
att ta fram en länsplan för period 2022- 2033.  
Då behoven i transportinfrastrukturen inte skiljer sig nämnvärt från föregående planperiod 
2018–2029 är förslaget att låta den procentuella fördelningen mellan respektive 
åtgärdskategori förbli nästintill oförändrad. Genom att låta procentsatsen ligga fast kan nu 
beslutad plan fortsätta att genomföras så som den ligger planerad samtidigt som det 
skapar ett bra planeringsutrymme inför revideringen av planen och möjliggör att planera 
för exempelvis något mittsepareringsobjekt och att möta behovet av gång-och cykelvägar i 
länet.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Inriktning länsplan 2022-2033 
Arbetsutskottet 2021-05-10 § 107 
_________ 
Beslutsexpediering 
Maud Ericsson, strateg infrastruktur 
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§ 141. 
Yttrande över remiss Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – 
aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med 
intellektuell funktionsnedsättning, SOU 2021:11 
Dnr: RUN 213-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden avger yttrande över remiss Bättre möjligheter för elever att 
nå kunskapskraven – aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med 
intellektuell funktionsnedsättning enligt upprättat förslag.  
 
Ärendebeskrivning  
Region Västerbotten har utsetts till remissinstans för SOU 2021:11. 
 
Regeringen beslutade den 20 juli 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att kartlägga 
och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete och lämna förslag i syfte att skapa bättre 
förutsättningar för elever, såväl flickor som pojkar, att nå de kunskapskrav som minst ska 
nås. Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven redovisar i detta 
slutbetänkande uppdraget att kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete, 
föreslå en acceptabel lägstanivå för tillgång till elevhälsans professioner samt analysera 
vilka insatser som kan vidtas för att stärka särskolan. 
 
Förslag till yttrande har upprättats. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande 
Sammanfattning remiss 
Remissen i dess helhet kan läsas via 
https://www.regeringen.se/492cd0/contentassets/77f91fad3fff4e9f85bc560b1e5c34d9/ba
ttre-mojligheter-for-elever-att-na-kunskapskraven-sou-202111 
Arbetsutskottet 2021-05-10 § 108 
_________ 
Beslutsexpediering 
Utbildningsdepartementet 
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§ 142. 
Yttrande över remiss promemoria Försöksverksamhet med yrkesinriktningar 
på högskoleförberedande program 
Dnr: RUN 214-2021 
 
Beslut  
Regionala utvecklingsnämnden avger yttrande över remiss promemoria Försöksverksamhet 
med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program enligt upprättat förslag.  
 
Ärendebeskrivning  
I promemoria Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program 
föreslås om vissa avvikelser från vad som annars gäller för högskoleförberedande program 
för att möjliggöra försöksverksamhet med yrkesinriktning på högskoleförberedande 
program. Syftet är att pröva nya vägar för att ge fler elever som vill arbeta direkt efter 
gymnasieskolan sådana kunskaper och färdigheter som arbetsgivare efterfrågar. Mer 
konkret föreslås en försöksverksamhet med en handelsinriktning med yrkeskurser på 
ekonomiprogrammet ska inledas.  
 
Förslag till yttrande har upprättats. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande 
Sammanfattning promemoria  
Promemoria Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program 
kan laddas ned och läsas i sin helhet via https://www.regeringen.se/rattsliga-
dokument/departementsserien-och-promemorior/2021/03/forsoksverksamhet-med-
yrkesinriktningar-pa-hogskoleforberedande-program/ 
Arbetsutskottet 2021-05-10 § 109 
 
_________ 
Beslutsexpediering 
Utbildningsdepartementet 
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§ 143. 
Information om Elektrifieringskommissionen – elektrifieringslöfte/handslag 
Dnr: RUN 5-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen. 

 
Ärendebeskrivning  
Arbetsutskottet och regionala utvecklingsnämnden informeras om det pågående arbetet 
med elektrifieringslöfte/handslag.  
 
Grundläggande förutsättningar för att påskynda elektrifieringen av regionala godstransport 
Västerbotten nämns, samt tidplan för arbetet. 
Aktörerna i Västerbotten har identifierat behov av  
- Insatser inom elnät och elkapaciet 
- Tillgång till nät av laddstationer och depåladdning 
- Ett utvecklat system av elektrifierade regionala godstransporter oavsett transportslag – 
- Förutsättningar för regional godstransport med vätgas och batteridrift 
- Samverkan, kunskaps- och informationsspridning 
- Upphandlingskrav av entreprenörer 

Region Västerbotten ska inkomma med förslag till handslag senast den 12 maj, ha ett 
färdigt handslag den 25 maj och presentera detta den 1 juni. Elektrifieringslöfte 
Västerbotten- ett regionalt handslag om påskyndning av elektrifiering av regionala 
godstransporter. Genom elektrifieringslöfte har Västerbotten möjlighet att påvisa hur länet 
gemensamt ställer om de regionala godstransporterna till eldrift. Energimyndigheten 
kommer att ansvara för utlysningen av pengarna.  

Anna Pettersson ingår i regeringens elektrifieringskommission som leds av 
infrastrukturminister Tomas Eneroth.  

Ärendets tidigare behandling 
Beredningen för regional utveckling har behandlat ärendet den 19 maj. Då den redovisade 
tidsplanen blir det svårt att hantera handslaget i den politiska processen. Rickard Carstedt 
(S) anser att handslaget kan kopplas direkt till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) som 
är politiskt beslutad. Därmed behövs inget individuellt politiskt beslut för handslaget.  

Inga motyrkanden lämnades, beredningen för regional utveckling ställde sig bakom denna 
behandling. 

Beslutsunderlag 
210511 Underlag regionalt handslag 
Arbetsutskottet 2021-05-10 § 110 
Presentation 
_________ 
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§ 144. 
Regional livsmedelsstrategi – Mer mat från Västerbotten 
Dnr: RUN 17-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner förslaget till regional livsmedelsstrategi med 
tillägg . 
 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Åsa Ågren Wikström (M) och Anna-Karin Nilsson (M) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. 
Carina Sundbom (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Reservation biläggs 
protokollet. 
Veronica Kerr (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Reservation biläggs 
protokollet.  
 
Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten, Regional utveckling har tagit fram ett förslag till Regional 
livsmedelsstrategi – Mer mat från Västerbotten. Arbetet har skett i samarbete med 
Länsstyrelsen i Västerbotten och LRF Västerbotten.  
 
Ett informellt tjänstemannaförslag var ute på remiss i januari 2021 och därefter arbetades 
strategin om och ett nytt remissförslag togs fram som RUN då beslutade att skicka ut på en 
ny remissrunda med sista svarsdag 23 april. Många initierade och konstruktiva synpunkter 
även i den andra remissrundan och förvaltningen har med kort tidsmarginal arbetat in av 
de kloka synpunkter som kom in. 
 
Förslaget som är utskickat har en rudimentär utformning. Efter beslut är tanken att den ska 
kompletteras med bilder, vissa figurer och få en mer ordnad layout. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 2021-05-10; 
Åsa Ågren Wikström (M) yrkar om tillägg enligt nedan: 
”Vi vill att livsmedelsproduktionen i Västerbotten ska öka och att närproducerat väljs i 
första hand. Detta försvåras om mängden ekologisk produktion ökar. Det är bra att de 
ekologiska odlarna har möjlighet att fortsätta på önskat sätt. 
Moderaterna yrkar: 
- Att remissvaren som har kommit in redovisas, samt att en förteckning om vilka 

inkomna förslag som man har arbetat in, samt vilka förslag som man inte har tagit 
hänsyn till redovisas 

- Att rubriken på s.18 ”Bidra till de nationella målen om ekologisk produktion” ändras till 
”Ekologisk produktion” 

- Att den sista meningen under rubriken ”Bidra till de nationella målen om ekologisk 
produktion” på s.18, vilken lyder ”Produktionen i Västerbotten når inte upp till de 
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nationella målen om ekologisk produktion och insatser behövs för att stimulera en 
fortsatt övergång till ekologisk produktion.”, utgår. 

Ordföranden yrkar om avslag på tilläggsyrkande. 
Då rösttalen är lika, finner ordföranden att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens 
yrkande om avslag till tilläggsyrkande, efter ordförandens utslagsröst.  
Åsa Ågren Wikström (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
 
Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
Förslag som lämnas under sammanträdet 
 
Yrkande 1 
Åsa Ågren Wikström (M), Anna-Karin Nilsson (M) med stöd av Carina Sundbom (C), 
Veronica Kerr (KD) och Cecilia Festin Stenlund (L) yrkar om tillägg i enlighet med yrkande 
som lades fram vid arbetsutskottet: 
”Vi vill att livsmedelsproduktionen i Västerbotten ska öka och att närproducerat väljs i 
första hand. Detta försvåras om mängden ekologisk produktion ökar. Det är bra att de 
ekologiska odlarna har möjlighet att fortsätta på önskat sätt. 
Moderaterna yrkar: 
- Att remissvaren som har kommit in redovisas, samt att en förteckning om vilka 

inkomna förslag som man har arbetat in, samt vilka förslag som man inte har tagit 
hänsyn till redovisas 

- Att rubriken på s.18 ”Bidra till de nationella målen om ekologisk produktion” ändras till 
”Ekologisk produktion” 

- Att den sista meningen under rubriken ”Bidra till de nationella målen om ekologisk 
produktion” på s.18, vilken lyder ”Produktionen i Västerbotten når inte upp till de 
nationella målen om ekologisk produktion och insatser behövs för att stimulera en 
fortsatt övergång till ekologisk produktion.”, utgår. 

Skriftligt yrkande biläggs protokollet.  
 
Yrkande 2 
Ordföranden yrkar avslag till Åsa Ågren Wikströms (M) mfl yrkande. 
 
Yrkande 3 
Carina Sundbom (C) med stöd av Åsa Ågren Wikström (M), Anna-Karin Nilsson (M), 
Veronica Kerr (KD) och Cecilia Festin Stenlund (L) yrkar om tillägg: 
- Det saknas konkreta tidsatta handlingsplaner, med indikatorer, för att genomföra 
   livsmedelsstrategins målbilder.  
- Sid 12 under rubriken ”Många portioner i offentliga kök”. Förtydligande till de 

offentliga aktörerna: För att uppnå livsmedelsstrategin ska de offentliga köken 
upphandla i första hand närproducerade livsmedel till kunder, patienter, 
personalmatsalar, förskolor, skolor och gymnasieskolor samt vid arrangemang och 
konferenser. 

Carina Sundbom (C) med stöd av Åsa Ågren Wikström (M), Anna-Karin Nilsson (M) och 
Veronica Kerr (KD): 
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- Strategin borde lyfta in vikten av lönsamhet inom jordbruket som en faktor för att 
genomföra strategin. Det finns några skrivningar om utmaningarna för jordbruket men 
inte direkt skrivet om lönsamhet. Det borde finnas en målsättning om att även följa 
upp lönsamheten inom jordbrukssektorn och att den ska följas över tid. 

 
Carina Sundbom (C) med stöd av Åsa Ågren Wikström (M), Anna-Karin Nilsson (M), 
Veronica Kerr (KD) och Cecilia Festin Stenlund (L): 
- Det saknas målbild om insatser som ökar barn och ungas kunskapen om livsmedel, 

svinn, närproducerat mm. Förskolan, skolan och gymnasieskolan har en viktig del i att 
bidra till strategin. 

Skriftligt yrkande biläggs protokollet.  
 
Yrkande 4 
Ordföranden yrkar avslag till Carina Sundboms (C) mfl yrkande. 
 
Yrkande 5 
Veronica Kerr (KD) med stöd av Carina Sundbom (C) och Cecilia Festin Stenlund (L) yrkar om 

tillägg enligt: 

-  Kristdemokraterna vill se en tydlig skrivelse att regionens sjukhus ska fokusera på att 

upphandla mer lokala livsmedel där dessa föredras framför ekologiska alternativ, likt 

enligt rådande regionplan.  

- Vi vill se ett tydligt tillägg i strategin kopplat till att stödja länets livsmedelsaktörer, 

särskilt de mindre, för att de ska kunna uppnå krav, certifikat och standarder som krävs 

för att få delta vid offentlig upphandling.  

- Gällande målen som är satta till år 2030 (från s.10 och framåt) vill vi se tydliga 

procentmål som är enkla att följa upp kopplat till mätbara nulägessiffror.   

Skriftligt yrkande biläggs protokollet.  
 
Yrkande 6 
Ordföranden yrkar avslag till Veronica Kerrs (KD) mfl yrkande. 
 
Yrkande 7 
Ordföranden med stöd av Carina Sundbom (C) yrkar tillägg med ”regionplan”under rubrik 
”Samspel med andra strategier och mål” där regional utvecklingsstrategi omnämns: 
Regional utvecklingsstrategi, ”regionplan” och andra regionala styrdokument 
 
Inget motyrkande föreligger.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer fråga om nämnden godkänner beslutsgång enligt följande: 
Arbetsutskottets förslag prövas mot respektive yrkande om ändring eller tillägg. 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner beslutsgången. 
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Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Åsa Ågren Wikströms (M) mfl 
yrkande, och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Veronica Kerrs (KD) mfl 
yrkande, och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.  
 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Carina Sundboms (C) mfl 
yrkande, och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.  
 
Ordföranden prövar ordförandens mfl förslag om tillägg, ställer bifall mot avslag, och finner 
att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag om tillägg. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till regional livsmedelsstrategi – Mer mat från Västerbotten 
Arbetsutskottet 2021-05-10 § 106 
(M) yrkande 
(C) yrkande 
(KD) yrkande 
(C) skriftlig reservation 
(KD) skriftlig reservation 
 
_________ 
 
Beslutsexpediering 
LRF Västerbotten, Mats Granat 
Länsstyrelsen Västerbotten, Kajsa Berggren 
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§ 145. 
Valärenden 
Dnr: RUN 3-2021 

 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden väljer följande ombud till föreningsstämma för 
Kvarkenrådet EGTS: 
1. Delegeras till ordförande att besluta om 
2. Delegeras till ordförande att besluta om 
3. Delegeras till ordförande att besluta om 
4. Delegeras till ordförande att besluta om 
5. Kenneth Grahn (M) 
6. Alf Molin (L) 
 
Valet avser innevarande mandatperiod till och med 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden beslutade om medgivande till ombildande av Kvarkenrådet 
r.f till Kvarkenrådet EGTS den 9 maj 2019. 
Beslut om att ingå som fullvärdig medlem i Kvarkenrådet EGTS, antagande av avtal samt 
godkännande av aktuella stadgar för Kvarkenrådet EGTS fattades av regionala 
utvecklingsnämnden den 18 mars 2020. Ett konstituerande möte för Kvarkenrådet EGTS 
hölls den 2 oktober 2020 i samband med årsmöte för Kvarkenrådet rf.  
Ett upplösningsmöte för Kvarkenrådet rf kommer att hållas i anslutning till årsmöte för 
Kvarkenrådet EGTS. 
Antalet styrelseledamöter och ersättare som Region Västerbotten utser är lika för 
Kvarkenrådet rf respektive Kvarkenrådet EGTS, och är valda för mandatperioden 2019-
2023. Styrelsemedlemmar och representanter utses för 4 år och väljs för respektive lands 
kommunalvalsperiod.  
 
I Kvarkenrådet rf representeras Region Västerbotten av 10 ombud.  
I Kvarkenrådet EGTS representeras Region Västerbotten av 6 ombud. 
Regionala utvecklingsnämnden har därmed att välja de 6 ombud som ska representera 
Region Västerbotten i Kvarkenrådet EGTS.  

 
Beslutsunderlag 
Stadgar för Kvarkenrådet – Europeisk Gruppering för Territoriellt Samarbete 
 
Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet 
Förslag som lämnas vid sammanträdet 
Åsa Ågren Wikström (M) lämnar förslag om Kenneth Grahn (M) samt Alf Molin (L). 
Inga motförslag lämnas.  
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Ordföranden föreslår att regionala utvecklingsnämnden uppdrar till ordföranden att 
komplettera val av ombud med resterande fyra ombud.  
Inga motförslag lämnas.  
 
_________ 
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§ 146. 
Information om verksamheten 
Dnr: RUN 5-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Information lämnas bland annat om: 
- Programskrivningsarbetet och strategiarbete som pågår i form av regional 

innovationsstrategi, regional strategi för besöksnäringen samt påverkansagenda 
- Programskrivningsarbetet avseende ERUF och Interreg Aurora 

- Elektrifieringskommissionen, möte 20 maj, regionala handslag presenteras 1 juni 
- Regional kultur. Information lämnas om nationellt stöd som syftar till att underlätta och 

förstärka kulturlivets återstart efter Covid -19. Nämnden informeras vidare om medel 
inom Kreativa Europa, uppgående till 2,4 miljarder Euro! 

- Hållbarhetsarbete inom kultursektorn. För närvarande ser man över inom regional 
kulturverksamhet hur man ska stärka länets kulturaktörer avseende hållbarhetsfrågor. 

- Distansarbete, skyddsrond 
- Samordnad administration 

Arbete pågår även för att säkra överlämnandet av stödfunktioner från regionala 
utvecklingsnämnden till regionstyrelsen. Bland annat utifrån behov av att säkerställa 
frågor rörande arbetsmiljö, men även för att möjliggöra dialog om nivåer och 
omfattning av leverans av stödresurser för att säkerställa att regionala 
utvecklingsnämnden kan fullgöra nämndens uppdrag. 

- Personaldag  
Information lämnas även om en personaldag den 27 maj, som kommer att hållas i form 
av en digital halvdag. 

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 2021-05-10 § 127 
_________ 
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§ 147. 
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  
Protokoll Almi Företagspartner Nord AB årsstämma 2021-04-22 
Regiondirektörens beslut om samordning av administration  
Styrelseprotokoll Norrtåg AB 2021-04-12 med bilagor 
Styrelseprotokoll AB Transitio nr 169, 2021-04-15 
Revisorernas Nyhetsbrev nr 4 2021 
Revisionsrapport nr 11-2020 Fördjupad granskning Ansvar och befogenheter år 2020 
regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden 
Revisionsrapport nr 12-2020 Fördjupad granskning Ansvar och befogenheter mellan 
förvaltningschefer år 2020 
Samlat missiv, fördjupade granskningar nr 11 och nr 12 år 2020 
Styrelseprotokoll AB Transitio nr 168, 2021-03-25 
Styrelseprotokoll Västerbottens museum AB 2/2021, 2021-03-19 
Revisionsrapport 7-2020 Grundläggande granskning av regionala utvecklingsnämnden 2020 
Missiv Revisionsrapport 7-2020 Grundläggande granskning av regionala 
utvecklingsnämnden 2020 
Revisionen – Sammanställning av iakttagelser 
Missiv Sammanställning av iakttagelser 
Regionfullmäktige 2021-04-27—28 § 57 Deltagande på distans 
AB Transitio Engagemangsbesked 210430 Västerbotten 
Missiv AB Transitio Engagemangsbesked 
Regionfullmäktige 2021-04-27—28 § 63 Revidering av ägardirektiv AC-Net Externservice AB 
och AC-Net Internservice AB 
Regionfullmäktige 2021-04-27—28 § 65 Borgensåtagande Itino-fordon  
Regionfullmäktige 2021-04-27—28 § 64 Västerbottensmodellen med bilaga 
Regionfullmäktige 2021-04-27—28 § 79 Gemensam instruktion till ägarombud inför 
ordinarie bolagsstämmor  
 
Beslutsunderlag 
Postlista 2021-03-24—2021-05-02 
Arbetsutskottet 2021-05-10 § 129 
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PROTOKOLL  61 (61) 

Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2021-05-19 

 

   

 

 

§ 148. 
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 
Sápmi salasta avseende byte av 
rprojektägare samt mindre 
omfördelning av budget 
 

Katarina Molin, chef 
enheten för 
företagsstöd och 
projektfinansiering 

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

2021-03-23 

Förlängning av projekttid för 
projektet Hjältarnas by - Tärnaby 
 

Katarina Molin, chef 
enheten för 
företagsstöd och 
projektfinansiering 

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

2021-04-01 

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 2021-05-10 § 130 
_________ 
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Katrine K Andersson

Från: Carina Sundbom <carina_sundbom@telia.com>
Skickat: den 19 maj 2021 17:07
Till: Katrine K Andersson
Ämne: Reservationer Run från Centerpartiet, Carina Sundbom

Hej. 

Reservationer från Centerpartiet, Carina Sundbom 

Ärende 10 Projektbeslut Ung Företagsamhet stöttar SYV, SSA och entreprenörskap i skolan. 

Reservation till förmån för eget yrkande: att bifalla ansökan om stöd till projekt Ung Företagsamhet stöttar SYV, SSA 
och entreprenörskap i skolan. 

 

Ärende 22 Yttrande över remiss SOU 2121 3 Skolbibliotek för bildning och utbildning 

Reservation till förmån för eget yrkande: Centerpartiet yrkar att avslå punkt 2 under vad RV håller särskilt med 
om:  ”Att elever på alla nivåer ska ha tillgång till ändamålsenliga skolbibliotek på den egna skolenheten som ska 
främja både läsande och medie- och informationskunskap med hjälp av i första hand fackutbildad personal.”  

Protokollsanteckning: Alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Det behöver dock inte betyda att skolbiblioteket 
finns på den egna skolenheten. Det måste vara upp till varje kommun/huvudman hur man löser 
skolbibliotekstillgången. I nationell skolpolitik är alltid den stora skolan i staden normen, andra mindre skolor blir då 
särskilda undantag och så är även fallet i denna utredning. 50% av landets skolor har färre än 200 elever och 25% av 
landets skolor har färre än 100 elever. Det finns alltså väldigt många mindre skolor i hela landet. I remissvaret lyfter 
man glesbygdsperspektivet och att det saknas men det räcker inte. Med remissens förslag görs alla de små skolorna 
till särskilda undantag.  

 

Ärende 36 Regional Livsmedelsstrategi ‐ Mer mat från Västerbotten 
Reservation till förmån för fyra egna yrkanden: 

                       Det saknas konkreta tidsatta handlingsplaner, med indikatorer, för att genomföra livsmedelsstrategins 
målbilder.  

ꞏ        Sid 12 under rubriken ”Många portioner i offentliga kök”. Förtydligande till de offentliga aktörerna: 
För att uppnå livsmedelsstrategin ska de offentliga köken upphandla i första hand närproducerade 
livsmedel1[1] till kunder, patienter, personalmatsalar, förskolor, skolor och gymnasieskolor samt vid 
arrangemang och konferenser.  

ꞏ        Strategin borde lyfta in vikten av lönsamhet inom jordbruket som en faktor för att genomföra 
strategin. Det finns några skrivningar om utmaningarna för jordbruket men inte direkt skrivet om 
lönsamhet. Det borde finnas en målsättning om att även följa upp lönsamheten inom jordbrukssektorn 
och att den ska följas över tid. 

ꞏ        Det saknas målbild om insatser som ökar barn och ungas kunskapen om livsmedel, svinn, 
närproducerat mm. Förskolan, skolan och gymnasieskolan har en viktig del i att bidra till strategin. 

 
 

Comfact Signature Referensnummer: 14237SE



2

1[1] Närproducerat= Producerat eller vidareförädlat i de fyra nordligaste länen. 

 

Hälsningar 

Carina Sundbom, Centerpartiet 
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Moderaterna i Region Västerbotten 
Köksvägen 11, 901 98 Umeå 

Tel 090-785 73 38 
www.moderat.se/vasterbotten 

 

1(1) 

Ändringsyrkande  

Umeå den 10 maj 2021 

Tilläggsyrkande RUN AU 2021-05-10 Ärende 6 Regional Livsmedelsstrategi 

Vi vill att livsmedelsproduktionen i Västerbotten ska öka och att närproducerat väljs i första 
hand. Detta försvåras om mängden ekologisk produktion ökar. Det är bra att de ekologiska 
odlarna har möjlighet att fortsätta på önskat sätt. 
 
Moderaterna yrkar: 
 
Att remissvaren som har kommit in redovisas, samt att en förteckning om vilka inkomna 
förslag som man har arbetat in, samt vilka förslag som man inte har tagit hänsyn till 
redovisas 
 
Att rubriken på s.18 ”Bidra till de nationella målen om ekologisk produktion” ändras till 
”Ekologisk produktion” 
 
Att den sista meningen under rubriken ”Bidra till de nationella målen om ekologisk 
produktion” på s.18, vilken lyder ”Produktionen i Västerbotten når inte upp till de nationella 
målen om ekologisk produktion och insatser behövs för att stimulera en fortsatt övergång till 
ekologisk produktion.”, utgår.  
 
 
 
Åsa Ågren Wikström (M) vice ordförande Regionala Utvecklingsnämnden 
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18 maj 2021 
 

 

YRKANDE 
  
 
 

 VÄSTERBOTTEN 

 

Tilläggsyrkande till RUN 19 maj 2021 gällande ärende 36:  

Regional livsmedelsstrategi 

 

Kristdemokraterna anser att förslaget till ny regional livsmedelsstrategi blivit mycket bättre 

sedan det första utkastet, vilket vi gläds över då det är ett viktigt dokument sett till såväl 

klimat och hållbarhet, arbetsskapande och livsmedelsberedskap. Särskilda förbättringar syns 

kopplade till våra önskemål att strategin ska lyfta betydelsen av vägar med god standard, 

bredbandsutbyggnad, samt fler mätbara mål och vilka indikatorer som ska användas.  

 

Men det är viktigt att regionen inte lägger alla ägg i samma korg och enbart satsar på större 

jordbruk. De mindre är också viktiga för en hållbar livsmedelsproduktion, öppna landskap och 

attraktiva orter att bo i.  

 

 

 

Yrkande: 

• Kristdemokraterna vill se en tydlig skrivelse att regionens sjukhus ska fokusera på att 

upphandla mer lokala livsmedel där dessa föredras framför ekologiska alternativ, likt 

enligt rådande regionplan.  
 

• Vi vill se ett tydligt tillägg i strategin kopplat till att stödja länets livsmedelsaktörer, 

särskilt de mindre, för att de ska kunna uppnå krav, certifikat och standarder som 

krävs för att få delta vid offentlig upphandling.  
 

• Gällande målen som är satta till år 2030 (från s.10 och framåt) vill vi se tydliga 

procentmål som är enkla att följa upp kopplat till mätbara nulägessiffror.   

 

 

 

 

 

 

Veronica Kerr 

Ledamot RUN (KD)  

 

Hans-Inge Smetana 

Ersättare RUN (KD) 
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19 maj 2021 
 

 

Reservation 
  
 
 

 VÄSTERBOTTEN 

 

Reservation till RUN 19 maj 2021, ärende 36: regional livsmedelsstrategi 

 
Grunder:  

Kristdemokraterna anser att förslaget till ny regional livsmedelsstrategi blivit mycket bättre 

sedan det första utkastet, vilket vi gläds över då det är ett viktigt dokument sett till såväl 

klimat och hållbarhet, arbetsskapande och livsmedelsberedskap. Särskilda förbättringar syns 

kopplade till våra önskemål att strategin ska lyfta betydelsen av vägar med god standard, 

bredbandsutbyggnad, samt fler mätbara mål och vilka indikatorer som ska användas.  

 

Men det är viktigt att regionen inte lägger alla ägg i samma korg och enbart satsar på större 

jordbruk. Även mindre jordbruk, fiskenäringar m.fl. är viktiga för en hållbar 

livsmedelsproduktion, öppna landskap och attraktiva orter att bo i. Matfiskodlarnas 

medlemmar i Västerbotten producerar årligen flera miljoner portioner mat, vilket bidrar till 

både hållbart framtagen mat och arbetstillfällen. För att möta marknadsefterfrågan, önskar de 

mer effektivitet av myndigheterna i syfte att lotsa företag genom olika tillståndsprocesser.  

 
Kristdemokraterna yrkar vid regionala utvecklingsnämnden (RUN) följande: 

• Att en tydlig skrivelse adderas om att regionens sjukhus ska fokusera på att 

upphandla mer lokala livsmedel där dessa föredras framför ekologiska alternativ, likt 

enligt rådande regionplan.  

• Att livsmedelsstrategin kompletteras med ett tillägg kopplat till att stödja länets 

livsmedelsaktörer, särskilt de mindre, för att de ska kunna uppnå krav, certifikat och 

standarder som krävs för att få delta vid offentlig upphandling.  

• Att de mål som är satta till år 2030 (från s.10 och framåt), innehåller tydliga 

procentmål som är enkla att följa upp kopplat till mätbara nulägessiffror. 

 
Reservation till förmån för eget yrkande att ovan tillägg ska tillföras den 

regionala livsmedelsstrategin.   

 

 
Veronica Kerr  Hans-Inge Smetana 

Ledamot RUN (KD)  Gruppledare, samt ersättare RUN (KD) 
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