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Sammanträdesdatum Torsdagen den 17 mars 2022 
 
Sammanträdestid    Kl. 08:00-12:10 

Sammanträdet ajourneras kl. 08.45 till 08.50 för 
en kortare paus. 
Sammanträdet ajourneras igen kl. 11:25 till 11:50 
för partigruppmöten. 
 
Partigruppmöten kl. 11:45-11:50. 
 

 
 

 
 
Sammanträdesplats   Digitalt via länk 

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

 
Paragrafer   §§ 48, 51, 57-59 
 
Underskrifter  Genom digital signering 
 
Sekreterare   Jonathan Lundberg 
     
Ordförande  Rickard Carstedt (S) 
 
Justerare  Andreas Löwenhöök (M)  
 
     
 
BEVIS OM ANSLAG 
Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla. 
 
Organ   Regionala utvecklingsnämnden 
 
Sammanträdesdatum  2022-03-17 
  
Anslagsdatum    Protokollet anslås senast två dagar efter justering  
 
Datum då anslaget tas ner Anslag tas ner tre veckor efter anslagsdatum 
 
Förvaringsplats för protokollet  Region Västerbotten, Regionala 

utvecklingsförvaltningens kansli, Umeå  
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Närvarolista 
Namn Parti Närvaro Reservation 

 
Anteckningar/ 
Tjänstgörande 
Ersättare 

§ 53  
Ledamöter (13)  Kl. 08.00 Kl. 08:50 Kl. 11.50   
Rickard Carstedt S X X X  Ordförande 
Åsa Ågren Wikström  M - - -  Tjänstgörande ersättare 

Andreas Löwenhöök (M) 
Ylva Hedqvist Hedlund  V X X X   
Marita Fransson  S X X X   
Lars Lilja  S X X X   
Nina Björby S X X X   
Jamal Mouneimne  S X X X   
Ahmed Hersi - - - -  Tjänstgörande ersättare 

Kjell Öjeryd (V) 
Anna-Karin Nilsson M X X X   
Carina Sundbom C X X X X  
Nicke Grahn L X X X   
Veronica Kerr  KD X X X   
Lasse Brännström  MP X X X   
Ersättare (11)       
Karin Lundström  S X X X   
Mahmoud Al-Turk S - - -   
Maja Lundström S - - -   
Olov Nilsson S - - -   
Charlotte Lundqvist  S X X X   
Kjell Öjeryd V X X X  Tjänstgör i stället för 

Ahmed Hersi (-) 
Andreas Löwenhöök M X X X  Tjänstgör i stället för Åsa 

Ågren Wikström (M) 
Ulf Eriksson C X X X   
Olle Edblom C X X X  §§ 42, 48-65 
Cecilia Festin Stenlund L X X X   
Hans-Inge Smetana KD X X X   
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Övriga närvarande 
Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör 
Rachel Nygren, stabschef 
Jonathan Lundberg, nämndsekreterare/utredare 
Nina Olofsdotter, nämndsekreterare/utredare 
Lena Nordling, ekonomiansvarig § 42 
Katrine Andersson, verksamhetsutvecklare § 42 
Magnus Rudehäll, enhetschef Digitalisering och innovationsledning § 42 
Niklas Gandal, strateg Näringsliv och samhällsbyggnad § 42 
Kerstin Hamre, samordnare Näringsliv och samhällsbyggnad § 42 
Riikka Engman, strateg Företagsstöd och projektfinansiering § 42 
Tobias Gavelin, strateg Företagsstöd och projektfinansiering § 42 
Karolina Filipsson, kollektivtrafikstrateg § 42 
Joakim Sandberg, regionkulturchef § 42 
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§ 48. 
Reglemente för Beredning för samverkan och regional utveckling  
Dnr: RUN 99-2022 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige anta reglemente för beredningen 
för samverkan och regional utveckling. 

Till reglementet ska information om Region Västerbottens regionala utvecklingsuppdrag 
läggas som bilaga. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning  
Revisionen har i sin granskning nr 3/2021 av samverkan för regional utveckling påtalat 
brister i regionens struktur för samverkan. Till följd av detta vidtar Region Västerbotten 
åtgärder under nuvarande mandatperiod för att hantera revisionskritiken.  

Åtgärderna består i huvudsak av att Regionfullmäktige den 22 februari antar en ny 
förtroendepersonsorganisation där det inrättas 3 fullmäktigeberedningar som får 
uppdraget att jobba länsövergripande med följande frågor;  

• Beredning för kompetensförsörjning: Uppdrag att beskriva och föreslå långsiktiga 
åtgärder för kompetensförsörjningen, både för den egna organisationen som för länet.  

• Demokratiberedningen: Uppdrag att föra medborgardialog i årliga tematiska arbeten 
utifrån fullmäktigebeslut.  

• Beredning för samverkan och regional utveckling: Uppdrag att jobba länsövergripande 
med uppdraget att fånga upp relevanta primärkommunala perspektiv inom området 
för regional utveckling 

 
Beredningarna inrättas från och med mandatperiodens början, med undantag för 
Beredningen för samverkan och regional utveckling som inrättas vid regionfullmäktige den 
26-27 april. 

Förslag till reglemente för fullmäktigeberedningen beredning för samverkan och regional 
utveckling har tagits fram till regionala utvecklingsnämnden, regionstyrelsen och slutligen 
regionfullmäktige för beslut.  

Ärendet behandling under sammanträdet 
Rickard Carstedt (S) föreslår att det som bilaga till reglementet läggs information om 
Region Västerbottens regionala utvecklingsuppdrag. 

Inga motförslag föreligger. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 2022-03-02 § 45 
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Förslag till reglemente för fullmäktigeberedningen beredning för samverkan och regional 
utveckling 

_________ 
Beslutsexpediering 
Regionstyrelsen/regionfullmäktige 
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§ 51. 
Fullmäktigeberedningarna för folkhälsa och demokrati - rapporter från 2021 
Dnr: RUN 102-2022 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeberedningarna för folkhälsa och demokrati har i uppdrag att arbeta med 
regionplanens fastställda teman. Dessa redovisas årligen till fullmäktige i en rapport där de 
även har möjlighet att lyfta övriga behov som uppmärksammas med koppling till folkhälsa 
och demokratifrågor. Beredningarnas uppgift är att verka för folkhälsa och demokrati med 
målsättningen att medborgare ska känna förtroende för den representativa demokratin. 
Detta innebär i sin tur att medborgare i regionen ska ges goda förutsättningar till dialog 
med den politiska organisationen och dess förtroendevalda och på så vis kunna medverka 
till och påverka det regionala beslutsfattandet. Beredningarna ska föra dialog med 
kommuner, samhällsorgan, frivilligorganisationer och andra olika intressenter vilka är eller 
kan vara verksamma inom folkhälsoområdet. Syftet är att dels få ett bra underlag för 
bedömningar av olika behov, dels skapa en bredare delaktighet i arbetet med 
hälsofrämjande insatser.   
 
Fullmäktigeberedningarna för folkhälsa och demokrati fick under 2021, följande riktade 
uppdrag:  
• Genom medborgardialog ta fram underlag för att stärka god och nära vård ur ett 

medborgarperspektiv med fokus på jämlikhet och tillgänglighet genom samverkan med 
andra aktörer.  

• Genom medborgardialog och i samverkan med relevanta samhällsaktörer undersöka 
hur regionens verksamheter på et mer effektivt sätt kan stötta invånarna i arbetet med 
att förebygga övervikt, fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdom för ökad livskvalitet och 
för att främja en jämlikare folkhälsa i Västerbotten.  

 
Beredningarna har genom sitt reglemente också följande uppdrag:  
• Verka för att medborgarna ska känna förtroende för den representativa demokratin. 

Beredningen ska också samverka /föra dialog med olika aktörer för att uppmärksamma 
behov inom ramen för folkhälsa och demokrati.  

 
Samlad reflektion kring rapporternas innehåll 
En central uppgift för Region Västerbotten är att skapa förutsättningar för ökad samverkan 
inom olika samhällssektorer och olika intressenter kopplat till länets geografi, invånare, 
ideell sektor, kommuner, statliga myndigheter, universitet och näringsliv, som alla kan 
bidra till länets utveckling. I framtiden kan det bli allt viktigare att skapa en positiv bild och 
attraktivitet som innebär att regioner kan hävda sin roll i konkurrensen med andra 
regioner. I strävandet efter att stärka regioner och få stad och land att fungera bättre 
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behövs bland annat bättre samarbeten över gränser, samt att inkludera flera olika parter 
och hitta sätt att hantera en föränderlig framtid.  
 
Civilsamhällets betydelse för samhällets utveckling betonas allt oftare. I och med en mer 
komplex omvärld finns nya utmaningar som behöver mötas. Vidare kan utmaningar med 
anledning av den demografiska utvecklingen komma att innebära att små kommuner får 
allt svårare att få ekonomin att räcka till de lagstadgade uppgifterna. Det civila samhällets 
olika aktörer kan således vara en viktig aktör för en kommun/region att stärka och utveckla 
samverkan med målsättningen att ta sig an utmaningar som till exempel hälsofrämjande 
aktiviteter, gemenskap, kultur och en aktiv fritid.  Med ökad samverkan mellan offentlig 
sektor, näringsliv och civilsamhället kan också nya former för utveckling testas och stärkas.  
 
Sammanhållen region 
Västerbotten är en sammanhållen region, med utvecklade samverkansstukturer inom olika 
samhällsområden. Det finns stor erfarenhet av att komplettera varandra och skapa närhet 
– trots de långa avstånden. Här vänds utmaningarna med den geografiska placeringen, de 
långa inomregionala avstånden och de olika förutsättningarna i städer, landsbygder och 
glesbygder till en fördel, genom att ta avstamp i de lokala förutsättningarna för integrering 
och sammankoppling mellan olika delar av regionen och vidare ut i världen. Regionala 
utvecklingsinsatser bidrar till en platsbaserad, utåtriktad och integrerad utveckling av 
städer, landsbygder och glesbygder inom och utanför länet, för att Västerbotten ska vara 
en sammanhållen region. 
 
Jämlik och jämställd inkludering 
Västerbotten arbetar för en jämställd och jämlik inkludering där människor ges likvärdiga 
möjligheter – oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Alla 
människor ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla områden i 
livet. Medinflytande, ekonomiska möjligheter och allas möjligheter att ta del av samhället 
ska genomsyra regionens arbete. Regionala utvecklingsinsatser bidrar till att länet 
säkerställer att skillnader mellan grupper utjämnas för en jämställd och inkluderande 
utveckling. 
 
Mer utvecklad redogörelse finns att ta del av i bilagd tjänsteskrivelse. 
 
Ärendets behandling under sammanträdet 
Rickard Carstedt (S) föreslår att paragrafen justeras omedelbart. 
 
Inga motförslag föreligger. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Regionfullmäktiges beslut 2021-11-16 § 188 Fullmäktigeberedningarnas rapporter 2021 
Rapport Beredning för folkhälsa och demokrati Skellefteå-Norsjö 
Rapport Beredning för folkhälsa och demokrati Södra Lappland 
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Rapport Beredning för folkhälsa och demokrati Umeåregionen 
 
_________ 
Beslutsexpediering 
Regionstyrelsen/regionfullmäktige  
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§ 56. 
Borgensåtagande refinansiering av Reginafordon 202301 
Dnr: RUN 120-2022 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta att Region Västerbotten, 
organisationsnummer 232100-0222, går i borgen såsom för egen skuld för AB Transitio upp 
till ett belopp om 22 537 000 kronor avseende refinansiering av ett Regina 
regionaltågsfordon vilket hyrs från AB Transitio.  

Beslutet förutsätter att övriga berörda borgensmän med fordon i aktuell leasefinansiering 
fattar motsvarande beslut. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 
I början av 2000 talet gjordes den första större anskaffning av nya fordon till Transitio. Det 
var Reginafordon på uppdrag av bland annat regionerna runt Mälardalen, Bergslagen och 
Värmland. Fordonen leasefinansierades genom ett antal leasekontrakt med Handelsbanken 
Finans allt eftersom de levererades. Vissa fordon har över tid tagits över av Regionerna i 
norra Sverige.  

Aktuella leasekontrakt har löpt på under snart 20 år inklusive en första förlängningsperiod 
om 4 år och till årsskiftet 2022/2023 är det dags för en sista möjlig förlängningsperiod på 
åtta år. I samband med detta har Handelsbanken meddelat att man önskar avsluta 
leasefinansieringarna och ej acceptera den sista förlängningsperioden. För Transito och 
hyrestagarna innebär den sista leaseperioden mindre förmånliga villkor vad gäller 
räntemarginal och amorteringsprofil varför det även ur detta perspektiv är aktuellt att 
refinansiera fordonen på annat sätt. 

Då Region Västerbotten är medlem i Kommuninvest föreslås att refinansiering görs genom 
upplåning från Kommuninvest. För Region Västerbotten berörs ett stycke Reginafordon 
vilket hyrs från Transitio. Totalt för Region Västerbotten är det aktuellt att refinansiera 22,5 
miljoner kronor. Då fordonens avskrivningstid kommer att justeras utifrån Transitios 
avskrivningsprinciper när Transitio tar över ägandet av fordonen föranleder detta en 
ökning av fordonshyran med 0,5 MSEK per år. 

Skulden efter regress under nuvarande solidarisk borgen utställd för ursprunglig svensk 
lease- finansiering kommer att minska med ett belopp motsvarande ny enskild 
proprieborgen för regionen. 

Beslutsunderlag 
Kollektivtrafikutskottets 2022-02-24 § 6 
Tjänsteskrivelse 
Engagemangsbesked 2021-12-31 Västerbotten 
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_________ 
Beslutsexpediering 
Regionstyrelsen/regionfullmäktige 
AB Transitio 
Norrtåg AB 
Kollektivtrafikstrateg 
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§ 57. 
Borgensåtagande för refinansiering av ett Transitio Coradiafordon 62009 
Dnr: RUN 121-2022 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta att Region Västerbotten 
organisationsnummer 232100-0222, går i borgen såsom för egen skuld för AB Transitio upp 
till ett belopp om 48 800 000 kronor avseende refinansiering av ett Coradia 
regionaltågfordon vilket hyrs från AB Transitio.  

Beslutet förutsätter att övriga berörda borgensmän med Coradiafordon fattar motsvarande 
beslut.  

Paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 
Transitios Coradiafordon levererades med början i slutet av 2011 och fortsatt under 2012. 
Bolaget fick i samband med detta efter ändrade förutsättningar göra om tilltänkta 
leasefinansieringar till lånefinansieringar genom Nordiska Investeringsbanken. 
Lånefinansieringarna bestämdes till en löptid på 10 år motsvarande de tilltänkta 
leasekontrakten och lyftes i tre rater om 150 + 150 + 432 MSEK under 2012 varför det 
under 2022 är aktuellt att refinansiera dessa. Då dessa finansieringar löpt utan amortering 
skall hela beloppet 732 MSEK återbetalas under 2022 varav 244 MSEK tas ur Transitios 
kassa motsvarande i hyran inbetalda avskrivningar under lånets löptid. Aktuellt belopp att 
refinansiera är 488 MSEK motsvarande aktuellt restvärde för fordon.  

Finansieringarna omfattar 10 av 12 Coradiafordon då två stycken lånefinansierats separat 
vid senare tillfälle med borgen av Region Västerbotten. Därmed fördelar sig 
borgensansvaret för de 10 Coradiafordonen så att Regionerna Norrbotten, Västernorrland 
och Jämtland Härjedalen går i borgen för tre fordon var och Region Västerbotten för ett 
fordon. Aktuellt borgensbelopp för Region Västerbotten uppgår till 1/10 av 488 MSEK eller 
48,8 MSEK avseende Coradiafordon 62009. 

Då Region Västerbotten är medlem i Kommuninvest föreslås finansiering göras genom 
Kommuninvest som bedöms ha konkurrenskraftiga marginaler och villkor. Totalt för Region 
Västerbotten är det aktuellt att refinansiera 48 800 000 kronor. Givet de låne- och 
räntesäkringsmarginaler som föreligger i nuvarande finansieringar/räntesäkringar förväntas 
kommande finansieringars räntekostnader totalt sett att bli lägre även sett till att 
skuldvolymen går ned. Hur mycket lägre och påverkan på fordonshyror är svårt att säga 
givet att räntemarknaden idag befinner sig i en stigande fas och refinansieringar genomförs 
först under september/oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
Kollektivtrafikutskottets beslut 2022-02-24 § 7 
Tjänsteskrivelse 
Engagemangsbesked 2021-12-31 Västerbotten 
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_________ 
Beslutsexpediering 
Regionstyrelsen/regionfullmäktige 
AB Transitio 
Norrtåg AB 
Kollektivtrafikstrateg 

  

Comfact Signature Referensnummer: 33617SE



PROTOKOLL  14 (16) 
Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2022-03-17 
 
   

 
 

§ 59. 
Fördelning av statlig förstärkning till regional kulturverksamhet i 
Västerbottens län 2022 – Delbeslut, steg 2 
Dnr: RUN 32-2022 

 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer förslaget av fördelning av statlig förstärkning till 
regional kulturverksamhet i Västerbottens län 2022. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 
Statens kulturråd beslutade vid sitt styrelsesammanträde den 27 januari 2022 att bevilja 
Region Västerbotten statsbidrag om totalt 95 326 000 kr att fördelas i enlighet med 
förordningen 2010:2012 om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. 
Anslaget är uppräknat med 0,8 procent för pris och löneomkostnader i förhållande till 2021 
års grundbidrag. Utöver det förstärker Kulturrådet verksamhetsbidraget med ytterligare 
4,9 procent av statsbidraget för regional verksamhet, motsvarande 3 978 653 kr. Medel 
avsedda för att ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer. 

I enlighet med regionala utvecklingsnämndens beslut (2022-02-27 § 28) så skulle 
fördelningen tas i två steg. Varav delbeslut 1 gällande erhållen uppräkning på 0,8 procent 
för pris och löneomkostnader i förhållande till 2021 års grundbidrag beslutades vid den 
Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 17 februari 2022 (§ 28).  

Delbeslut 2 avseende den förstärkningen på 3 978 653 kr bereds vid Kulturutskottets 
sammanträde den 2 mars för beslut i regionala utvecklingsnämnden den 17 mars. Detta för 
att skapa tid för analys och förslag på fördelning av detta tillskott till länets kulturliv. Efter 
genomförd analys föreslås följande förstärkning: 

VERKSAMHET  
Västerbottens museum AB* 630 000 
Västerbottensteatern AB 600 000 
NorrlandsOperan AB 600 000 
Dans i Västerbotten 300 000 
Riksteatern Västerbotten 300 000 
Västerbottens läns hemslöjdsförening 300 000 
Konstkonsulentverksamheten 300 000 
Regionbibliotek Västerbotten 300 000 
Folkrörelsearkivet i Västerbotten 300 000 
Företagsarkivet i Westerbotten 200 000 
Mångkulturverksamheten 148 653 
Film i Västerbotten 0 
Norrlandsnätverk för musikteater och dans 0 
TOTALT  3 978 653 
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*Västerbottens museum AB utgör anslagsmottagare i 
kultursamverkansmodellen. Skogs- och samemuseet i Lycksele AB 
och Skellefteå museum AB är länsdelsmuseer. De erhåller 10tkr 
respektive 20 tkr av Västerbottens museum ABs anslag.  

 

Ovanstående fördelning syftar till att, i enlighet med Region Västerbottens Kulturplan 
2020–2023 mål 1. Den kulturella infrastrukturen är tillgänglig och jämlik samt Mål 4. Goda 
villkor för professionella kulturskapare ger ett utbud av hög kvalitet, främja närhet och 
tillgänglighet till regional kulturverksamhet för regionens invånare oavsett bostadsort samt 
möjliggöra för verksamheterna att tillvarata och utveckla det 
omställning/utvecklingsarbete som pandemin inneburit. Ett sådant exempel är de insatser 
som gjorts i syfte att öka förutsättningar för professionella kulturskapare att vara 
verksamma i regionen. 

Vid föreslagen fördelning har hänsyn tagits till aviserade behov i samband med årliga 
äskanden och balanserar verksamheternas anslagsutveckling i kultursamverkansmodellen 
över tid (jämförelse 2013>2021).  Kulturrådets prioriteringsgrunder har beaktats vid 
föreslagen fördelning:  

- utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, etablera och stärka 
samverkansformer och interregionala samarbeten,  

- ge utrymme till konst- och kulturområden med en svag regional struktur  
- samt insatser som leder till att fler invånare deltar i kulturlivet.  
- En förutsättning för utveckling är också att de regionala kulturverksamheterna ger goda 

möjligheter för kulturskapare och samverkar med professionella kulturaktörer utan 
offentlig huvudman. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Rickard Carstedt (S) föreslår att paragrafen justeras omedelbart. 
 
Inga motförslag föreligger. 
 
Beslutsunderlag 
Kulturutskottets beslut 2022-03-02 § 17 
Tjänsteskrivelse 
Bilaga - uträkningar inför fördelning 
Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2022-02-17 § 28 
Kulturutskottets beslut 2022-02-01 § 8 Fördelning av statliga anslag till regional 
kulturverksamhet i Västerbottens län 2022 
Kulturrådets beslut om vissa statsbidrag regional kulturverksamhet för år 2022 
inom ramen för kultursamverkansmodellen, KUR 2021_13751 
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Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2022-03-17 
 
   

 
 

 
_________ 
Beslutsexpediering 
Regionkulturchef 
Kulturstrateger 
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Lorem Ipsum  

 

 
 
Allmänt 
Enligt kommunallagen får fullmäktige inrätta fullmäktigeberedningar med syfte 
att bereda ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden som ska avgöras av full-
mäktige. En fullmäktigeberedning utgör därmed en integrerad del av fullmäktige. 
Fullmäktige ska avgöra ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt för 
regionkommunen och som har stora politiska inslag, detta gäller således även för 
fullmäktigeberedningar. Löpande förvaltningsuppgifter eller uppgifter som anses 
fullgöra nämnduppgifter får inte anförtros en fullmäktigeberedning. 
 
 
Beredningens uppdrag 
Grunden för samverkan mellan regionen och kommunerna är lag (2010:630) om 
regionalt utvecklingsansvar. Av lagen framgår att en region har särskilt ansvar för 
regionalt utvecklingsarbete, samt att den ska samverka med kommunerna och 
med andra parter. Av lagtexten framgår att regionen ska samverka med 
kommunerna och att regionen ska främja regional utveckling. Lagen reglerar inte 
hur den samverkan som regionen är skyldig att ha med kommunerna ska 
organiseras eller vad den ska omfatta mer konkret. Med grund i denna 
lagstiftning utser fullmäktige beredning för samverkan och regional utveckling 
för att verka för samverkan mellan Region Västerbotten och kommunerna i 
Västerbottens län i frågor av gemensamt intresse inom regional utveckling. Se 
bilaga 1. 
 
Beredningen har i uppdrag att utifrån årliga tematiska uppdrag från fullmäktige 
omhänderta relevanta primärkommunala perspektiv inom området för regional 
utveckling. Beredningen har även möjlighet att redovisa övriga behov inom 
ramen för samverkan inom regional utveckling. 
 
  

Reglemente för beredningen för 
samverkan och regional utveckling 
(Antaget av Regionfullmäktige 2022-XX-XX, § XX) 
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Beredningens arbete 
Beredningen ska besluta om sammanträdesplan för året.  
 
Beredningen ska senast vid februari månads utgång (med start år 2023) anta en 
plan för hur fullmäktiges uppdrag till beredningarna ska genomföras under året. 
 
Beredningen ska årligen lämna in en rapport över sitt arbete (med start år 2023). 
Rapporten ska lämnas senast i november för att kunna ingå i regionens ordinarie 
planeringsprocess. Under valår lämnas rapporterna i oktober. Rapporterna ska 
innehålla:  
 

• Redovisning av de aktuella uppdragen från regionplanen. 
• Redovisning av övriga behov av samverkan som beredningen 

uppmärksammat inom ramen för samverkan inom regional 
utveckling.  

 
Beredningen lämnar rapporten till fullmäktige. Beredningen lämnar inte förslag 
till beslut eller åtgärder i rapporten. Efter fullmäktiges debatt av rapporten 
lämnas de över till regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden för förslag 
till beslut om åtgärder. Förslag på åtgärder med anledning av rapporten 
behandlas i fullmäktige i april.  
 
 
Arbetsformer 
 
Mandattider 
Mandattiden för ordförande, vice ordföranden och ledamöter i beredningen är 
som längst mandatperioden om fyra (4) år. 
 
Ordföranden 
Fullmäktige utser ordförande och vice ordförande i beredningen.  
 
Ordförandes roll är att: 

• leda och planera arbetet i beredningen  
• kalla till sammanträde med beredningen och leda dessa sammanträden 
• säkerställa att beredningen följer fullmäktiges direktiv  
• löpande samråda med vice ordförandena 
• rapportera från beredningens arbete till regionfullmäktige 

 
Ledamöter  
Beredningen består av sju (7) ledamöter. Ledamöter i beredningen väljs inom 
eller utom regionfullmäktige. Ledamöterna ska ha god insikt i primärkommunala 
perspektiv inom området regional utveckling.   
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Närvarorätt för utomstående 
Beredningen har rätt att kalla utomstående för att lämna upplysningar och 
information. 
 
Rätt att väcka ärenden i regionfullmäktige  
Beredningen får väcka ärenden i regionfullmäktige enligt 5 kap. 22, 23 §§ 
kommunallagen. Beredningstvång i enlighet med kommunallagen råder.  
 
Arvoden 
Arvoden för förtroendevalda i beredningen utgår i enlighet med av fullmäktige 
fastställt arvodesreglemente. 
 
Budget 
Beredningens budget avser att täcka omkostnader för sammanträden samt 
studiebesök. I budgeten ska det även finnas medel för kunskapsinhämtning i 
anslutning till uppdragen.  
 
Sammanträdet  
Beredningen bestämmer själv formerna för sina egna sammanträden, vilket även 
innefattar om sammanträdena hålls digitalt.  
 
Vid beredningens sammanträden ska sammanträdesanteckningar föras. Dessa 
signeras av mötesordförande och en av beredningen utsedd justerare.  
______________ 
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Bilaga 1  
 
Området regional utveckling beskrivs i den regionala strategin 2020-2030- 
Västerbotten en attraktiv region där olikheter skapar utvecklingskraft.  
 
Västerbotten ska vara en levande plats och en cirkulär plats, vilket har brutits 
ned till tre inriktningar  

- En sammanhållen region 
- Jämlik och jämställd inkludering 
- Föregångare i omställning 

Dessa inriktningar, som ska genomsyra allt arbete, binder sedan samman sex 
olika prioriteringar med tillhörande delprioriteringar. 
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Genom de mål och prioriteringar som RUS innebär uppnås inte bara resultat i 
enlighet med Agenda 2030-målen, utan mål och prioriteringar synkar även med 
EU:s fem prioriterade mål och den nationella strategin för regional utveckling 
och bildar tillsammans med dem ett tydligt målträd där det framgår hur vi bidrar 
till de övergripande målen. I samma målträd återfinns också de agendor, 
strategier, program mm som konkretiserar arbetet inordnade. 
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RUS blir därmed en bas för strategier, planer och finansiering inom det regionala 
tillväxtarbetet och EU:s sammanhållningspolitik, och utgångspunkten för hur vi 
uppfyller målen.  
 
Den är det övergripande verktyget för länets samlade utvecklingsarbete, och 
fungerar som ett övergripande paraply med en gemensam och långsiktig vision, 
medan de mål och prioriteringar som tagits fram på övergripande nivå och på 
lång sikt tillsammans med aktörer från offentlig, privat och frivillig sektor kan 
brytas ner och fördjupas i andra regionala strategier, handlingsprogram inom 
tematiska områden, kommunala strategier och planer samt användas i 
organisationers och myndigheters styrdokument och planer. 
 
Därmed får vi både en gemensam långsiktig vision med bred förankring, och 
möjligheten till snabba korrigeringar inom enskilda områden utifrån de behov vi 
kan möta. 

 
 Länstransportplan 
 Regionalt 

trafikförsörjningsprogram 
 Regionalt serviceprogram 
 Regional digital agenda 
 Regional innovationsstrategi 
 Regional kulturplan 
 Regional biblioteksplan 
 Regional livsmedelsstrategi 
 Regional elstrategi 
 Kommunala översiktsplaner 
 Kommunala 

bostadsförsörjningsprogram 
 Regionala klimat- och 

energistrategier 
 Strategier för 

landsbygdsutveckling 
 Regional jämställdhetsstrategi 
 …etc. 
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