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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Regionala utvecklingsnämnden   
Sammanträdesdatum 2022-09-21   
Datum för anslags 
uppsättande 

2022-09-23 Datum för anslags 
nedtagande 

2022-10-17 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Region Västerbotten, Regionala utvecklingsförvaltningens kansli, 

  
Underskrift .................................................  

Jonathan Lundberg 
  
 

Plats och tid Styrelserummet, Regionens hus, Köksvägen 11, Umeå kl. 09:30-16:00 

 
Protokollet omfattar 
 

 
§§ 132, 154-156 

Beslutande ledamöter Rickard Carstedt (S) (ordförande) 
Åsa Ågren Wikström (M) (1:e vice ordförande) 
Ylva Hedqvist Hedlund (V) (2:e vice ordförande) 
Marita Fransson (S) 
Lars Lilja (S) 
Lennart Gustavsson (V) 
Nicke Grahn (L) 
Veronica Kerr (KD) 
Lasse Brännström (MP) 
Karin Lundström (S) ersätter Nina Björby (S) 
Charlotte Lundqvist (S) ersätter Jamal Mouneimne (S) 
Andreas Löwenhöök (M) ersätter Anna-Karin Nilsson (M) 
Ulf Eriksson (C) ersätter Carina Sundbom (C) 
 

  

Ej tjänstgörande ersättare Kjell Öjeryd (V) 
Cecilia Festin-Stenlund (L) 

  

Övriga närvarande Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör 
Rachel Nygren, stabschef 
Jonathan Lundberg, nämndsekreterare/utredare 
Nina Olofsdotter, nämndsekreterare/utredare 
Katrine Andersson, verksamhetsutvecklare 
Annamaria Lindgren, politisk sekreterare § 131 
Courtney Kerr, politisk sekreterare § 131 
Lena Friborg, strateg Näringsliv och samhällsbyggnad § 131 
Erik Mikael Karlsson, VD Norrlandsoperan § 131 
Eva Andersson, styrelseordförande Norrlandsoperan § 131 
Katarina Zingmark, controller/ekonomiansvarig Norrlandsoperan § 131 
Eva Lundström, VD Skogs- och samemuseet § 131 
Kerstin Olla Grahn, styrelseordförande Skogs- och samemuseet § 131 
Fabian Arnheim, VD Skellefteå museum § 131 
Marie Bergslycka, styrelseordförande Skellefteå museum § 131 
Challa Gustavsson, VD Västerbottensteatern § 131 
Martin Hedqvist, styrelseordförande Västerbottensteatern § 131 
Annika Sandström, regionturismchef § 131 
Karolina Filipsson, kollektivtrafikstrateg § 131 
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Mikael Robertsson, projektledare Flexibel arbetsplats § 131 
Anders Forsberg, delprojektledare Flexibel arbetsplats § 131 
Magnus Rudehäll, enhetschef Digitalisering och innovationsledning § 
131 
Niklas Gandal, strateg samhällsbyggnad § 131 
Kia Ronnhed, HR-direktör § 131 

 

Ajournering 

 

 

 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

 

Sammanträdet ajourneras kl. 09:50-10:00 för en kort paus 
Sammanträdet ajourneras kl. 11:10-11:20 för en kort paus  
Sammanträdet ajourneras kl. 12:00-13:00 för lunch 
Sammanträdet ajourneras kl. 14:30-15:15 för partigruppsmöten 

 

Jonathan Lundberg                

Rickard Carstedt (S)                

Åsa Ågren Wikström (M) 
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ÄRENDELISTA 
  

§ 132 Fusion av AC-Net Externservice och AC-Net Internservice AB 

§ 154 Tilldelning av Region Västerbottens bildkonststipendium 2022 

§ 155 Tilldelning av Region Västerbottens kulturstipendium 2022 

§ 156 Tilldelning av Region Västerbottens hedersstipendiat 2022 
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§ 132 Fusion av AC-Net Externservice och AC-Net Internservice AB 
RUN 483-2021 

Sammanfattning 

Det regionala nätet i Västerbotten är ett fiberbaserat bredbandsnät som knyter ihop 
länets kommunhuvudorter till ett sammanhållet regionalt nät. 

Västerbotten har under en lång tid betraktats som en föregångare vad gäller 
bredbandsutbyggnad. Till stor del har länets kommuner och landstings bildande av 
LäNet Västerbotten Data och Tele AB 1997 varit grunden för denna utveckling. Över 
tid har både verksamheten och dess förutsättningar förändrats, likaså hur 
verksamheten organiserats. Idag bedrivs verksamhet i två bolag, AC-Net Internservice 
AB samt AC-Net Externservice AB. Region Västerbottens ägarandel i respektive bolag 
är 51 procent. 

I samband med att ett ägarsamråd under våren 2021 behandlade behov av översyn 
av ägardirektiv, så identifierades även ett behov av att utreda det framtida behovet av 
två AC-Netbolag och om det finns ett mer ändamålsenligt sätt att organisera 
verksamheterna. Ägarsamråd behandlade förslag till utredningsdirektiv den 4 
november 2021. 

Regionfullmäktige beslutade den 21 september 2021 i samband med behandling av 
regionstyrelsens årliga prövning av de kommunala bolagens ändamål och verksamhet 
att uppdra till regionala utvecklingsnämnden att utreda frågan om behovet av två AC-
Netbolag. 

Redogörelse för utredningen samt rekommendation om fortsatt process överlämnades 
till ägarsamråd tillika styrgrupp för utredningens genomförande vid ägarsamråd den 6 
april 2022. 

Regionala utvecklingsnämnden har därefter behandlat inriktning för fortsatt beredning 
av ärendet, att 

1. En plan upprättas för att avveckla det privata ägandet, för att därefter 
fusionera bolagen. 

2. En process för att ta fram förslag till erforderliga beslutsunderlag till följd av en 
sådan fusion inleds, samt 

3. Förfrågan tillställs länets primärkommuner om önskemål om delägarskap, 
alternativt annan form av inflytande i AC-Nets verksamhet. 

Regionala utvecklingsnämnden föreslår således regionfullmäktige besluta att, förutsatt 
erforderliga beslut, godkänna fusion av AC-Net Externservice AB och AC-Net 
Internservice AB, samt uppdra till regionstyrelsen att vidta nödvändiga åtgärder för att 
genomföra sådan förändring. 

Styrande dokument för bolaget/bolagens verksamhet– bolagsordning, ägardirektiv och 
aktieägaravtal – behöver ses över och beredas inför andra ägarförhållanden. 
Regionstyrelsen föreslås därför få i uppdrag att genomföra nödvändiga följdbeslut, 
med undantag för beslut av principiell karaktär. Regionstyrelsen ska enligt reglemente 
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säkerställa ärendeberedningens och beslutsunderlagens kvalitet vid bildande av nya 
regionkommunala bolag. Regionfullmäktige föreslås vidare uppdra till regionala 
utvecklingsnämnden att föra dialog med länets primärkommuner om önskemål om 
delägarskap alternativt annan form av inflytande i AC-Nets verksamhet. 

Samråd ska löpande ske mellan regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens 
förvaltningar, då AC-Netbolagens verksamhet har sin hemvist inom ramen för 
regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde. 

Förslag till beslut 

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta godkänna fusion av 
AC-Net Externservice AB och AC-Net Internservice AB, förutsatt erforderliga beslut. 

Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att vidta nödvändiga åtgärder för att 
genomföra fusion, samt att genomföra nödvändiga följdbeslut med undantag för beslut 
av principiell karaktär. 

Regionfullmäktige uppdrar till regionala utvecklingsnämnden att föra dialog med länets 
primärkommuner om önskemål om delägarskap alternativt annan form av inflytande i 
AC-Nets verksamhet. 

Samråd ska löpande ske mellan regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens 
förvaltningar. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendets behandling under sammanträdet 

Ulf Eriksson (C), med bifall från Veronika Kerr (KD) och Nicke Grahn (L) föreslår bifall 
till arbetsutskottets förslag till beslut med tillägg att i första hand ska regionens 
kommuner erbjudas köpa de aktier som Företagarna återlämnar i AC- Net 
externservice. 

Rickard Carstedt (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, Ulf Erikssons (C) förslag till beslut 
och Rickard Carstedts (S) förslag till beslut. Ordförande ställer förslagen mot varandra 
och finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt Rickard Carstedts (S) 
förslag till beslut. 

Reservationer 

Ulf Eriksson (C), Veronika Kerr (KD) och Nicke Grahn (L) reserverar sig till förmån för 
Ulf Erikssons (C) förslag till beslut. 
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Beslut 

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta godkänna fusion av 
AC-Net Externservice AB och AC-Net Internservice AB, förutsatt erforderliga beslut. 

Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att vidta nödvändiga åtgärder för att 
genomföra fusion, samt att genomföra nödvändiga följdbeslut med undantag för beslut 
av principiell karaktär. 

Regionfullmäktige uppdrar till regionala utvecklingsnämnden att föra dialog med länets 
primärkommuner om önskemål om delägarskap alternativt annan form av inflytande i 
AC-Nets verksamhet. 

Samråd ska löpande ske mellan regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens 
förvaltningar. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Expedieras till  

Regionstyrelsen/regionfullmäktige 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse Fusion AC-Net Externservice AB och AC-Net Internservice AB 
• § 165 RF Regionstyrelsens årliga prövning av de kommunala bolagens 

ändamål och verksamhet 
• Redogörelse för utredning AC-Net Internservice AB 
• Bilaga 6 Aktieägaravtal, bolagsordning o ägardirektiv ACI 
• Bilaga 5 Aktieägaravtal, bolagsordning o ägardirektiv ACE 
• Bilaga 4 Kommunala bredbandsstrategier - sammanfattning 
• Bilaga 3 Sammanställning kostnader för dubbel bolagshantering 2022 
• Bilaga 2 Schematisk översikt alternativ 
• Bilaga 1 Utredningsdirektiv inför utredning av AC-Net Externservice AB och AC-

Net Internservice AB, fastställt vid ägarsamråd 2021-11-04 
• §94 RUN Utredning av AC-Net: Inriktningsbeslut inför fortsatt beredning 
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§ 154 Tilldelning av Region Västerbottens bildkonststipendium 2022 
RUN 330-2022 

Sammanfattning 

Region Västerbotten fördelar årligen, utifrån styrande riktlinje och reglemente, ett 
bildkonststipendium på 150 000 kronor.  
 
Stipendiet är av karaktären arbets-, rese- eller studiestipendium och avsedda för att 
stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete. Mottagare av stipendiet ska vara 
professionellt verksamma det vill säga att personen bedriver en regelbunden, 
yrkesmässig verksamhet och har denna verksamhet som inkomstkälla. Den sökande 
ska också vara folkbokförd i länet och kunna uppvisa en verksamhet med tydlig 
anknytning till länet. Den sökande behöver också de senaste åren ha ägnat sig åt 
yrket genom återkommande aktiviteter som påvisar att personen är etablerad inom 
yrkesområdet. Vid fördelning av stipendiet ska en jämn könsfördelning eftersträvas 
över tid liksom aspekter som ålder, etnicitet och geografisk fördelning över länet.  
 
2022 års ansökningsomgång innehåller 43 ansökningar. En övervägande del har sökt 
arbetsstipendium och merparten av de sökande är hemmahörande i Umeå kommun. 
De sökande är i huvudsak födda mellan åren 1970–1990 och en majoritet av de som 
sökt är kvinnor (utifrån den sökandes namn).  
 
Kultursamordningen, regional kulturverksamhet, har till uppgift att utlysa och 
administrerar stipendierna enligt gällande reglemente. Bedömningarna av 
ansökningarna har gjorts i särskilda sakkunniggrupper för gällande konstområde. För 
att säkerställa att bedömningarna håller hög kvalitet har sakkunniggrupperna bestått 
av personer som har direkt erfarenhet av konstnärlig och kulturell verksamhet, eller 
som på annat sätt besitter stor kunskap om sådan verksamhet.  
 
Sakkunniggruppernas förslag ligger till grund för kulturutskottets beslut. 

Förslag till beslut 

Kulturutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att: 
 
Bildkonststipendiet på 150 000 kr tilldelas (namn + efternamn)  
Utdelning av bildkonststipendiet ska ske [X]. 

Ärendets behandling under sammanträdet 

Veronika Kerr (KD) föreslår att bildkonststipendiet tilldelas Helena Wikström, samt att 
utdelning av bildkonststipendiet ska ske vid regionfullmäktige 29 november. Om detta 
inte är möjligt så delegeras till regionala utvecklingsförvaltningen att undersöka annan 
lämplig tidpunkt.  

Inga motförslag föreligger. 
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Beslut 
 
Bildkonststipendiet på 150 000 kr tilldelas Helena Wikström.  

Utdelning av bildkonststipendiet ska ske vid regionfullmäktige 29 november. Om detta 
inte är möjligt så delegeras till regionala utvecklingsförvaltningen att undersöka annan 
lämplig tidpunkt. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Expedieras till  

Kulturstrateg 
Kulturutskottet 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse Richard Ström 2022-08-26 
• Presentation stipendier 2022 
• Stadgar för Region Västerbottens kulturfond 
• Kultur- och hedersstipendier 1963 - 2021.docx 
• Riktlinjer-kulturstipendier-131130 
• Reglemente för Region Västerbottens kulturstipendium och bildkonststipendium 
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§ 155 Tilldelning av Region Västerbottens kulturstipendium 2022 
RUN 331-2022 

Sammanfattning 

Region Västerbotten fördelar årligen kulturstipendier inom två kulturområden. 2022 
uppgår kulturstipendierna inom musik och design till 75?000 kronor inom respektive 
kulturområde.  
 
Stipendierna är av karaktären arbets-, rese- eller studiestipendium och avsedda för att 
stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete. Mottagare av stipendierna ska 
vara professionellt verksamma det vill säga att personen bedriver en regelbunden, 
yrkesmässig verksamhet och har denna verksamhet som inkomstkälla. Den sökande 
ska också vara folkbokförd i länet och kunna uppvisa en verksamhet med tydlig 
anknytning till länet. Den sökande behöver också de senaste åren ha ägnat sig åt 
yrket genom återkommande aktiviteter som påvisar att personen är etablerad inom 
yrkesområdet. Vid fördelning av stipendierna ska en jämn könsfördelning eftersträvas 
över tid liksom aspekter som ålder, etnicitet och geografisk fördelning över länet.  
 
2022 års ansökningsomgång innehåller 62 ansökningar (musik 50st, design 12st).  
 
En övervägande del har sökt arbetsstipendium och merparten av de sökande är 
hemmahörande i Umeå kommun. De sökande är i huvudsak födda mellan åren 1970–
1990. Inom design är majoriteten av de som sökt stipendiet kvinnor (utifrån den 
sökandes namn), medan det inom musiken finns en jämnare könsfördelning.  
 
Kultursamordningen, regional kulturverksamhet, har till uppgift att utlysa och 
administrerar stipendierna enligt gällande reglemente. Bedömningarna av 
ansökningarna har gjorts i särskilda sakkunniggrupper för gällande konstområde. För 
att säkerställa att bedömningarna håller hög kvalitet har sakkunniggrupperna bestått 
av personer som har direkt erfarenhet av konstnärlig och kulturell verksamhet, eller 
som på annat sätt besitter stor kunskap om sådan verksamhet.  
 
Sakkunniggruppernas förslag ligger till grund för kulturutskottets beslut. 

Förslag till beslut 

Kulturutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att:  

Kulturstipendium musik på 75 000 kronor tilldelas Förnamn Efternamn   
Kulturstipendium design på 75 000 kronor tilldelas Förnamn Efternamn 

Utdelning av kulturstipendiet ska ske [X].  

Ärendets behandling under sammanträdet 

Veronika Kerr (KD) föreslår att kulturstipendiet musik tilldelas Amanda Lindgren, samt 
att kulturstipendiet design tilldelas Agnes Väppling. Utdelning av kulturstipendierna 
ska ske vid regionfullmäktige 29 november. Om detta inte är möjligt så delegeras till 
regionala utvecklingsförvaltningen att undersöka annan lämplig tidpunkt.  
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Inga motförslag föreligger. 

Beslut 

Kulturstipendium musik på 75 000 kronor tilldelas Amanda Lindgren 
Kulturstipendium design på 75 000 kronor tilldelas Agnes Väppling. 

Utdelning av kulturstipendierna ska ske vid regionfullmäktige 29 november. Om detta 
inte är möjligt så delegeras till regionala utvecklingsförvaltningen att undersöka annan 
lämplig tidpunkt.  

Paragrafen justeras omedelbart. 

Expedieras till  

Kulturstrateg 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse Richard Ström 2022-08-26 
• Presentation stipendier 2022 
• Stadgar för Region Västerbottens kulturfond 
• Kultur- och hedersstipendier 1963 - 2021.docx 
• Beslut, RUN. Inriktning kulturstipendier perioden 2020-2023 
• Riktlinjer-kulturstipendier-131130 
• Reglemente för Region Västerbottens kulturstipendium och bildkonststipendium 
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§ 156 Tilldelning av Region Västerbottens hedersstipendiat 2022 
RUN 332-2022 

Sammanfattning 

Region Västerbotten fördelar årligen, utifrån styrande riktlinje och reglemente, ett 
bildkonst-, två kultur- samt ett hederstipendium. 2022 uppgår bildkonststipendiet till 
150 000 kronor och kulturstipendierna inom musik och design uppgår, inom respektive 
kulturområde, till 75 000 kronor. Hederstipendiet fördelas i form av en gåva. 
Kulturutskottets ledamöter äger rätt att föreslå egen kandidat till hedersstipendiet och 
utdelas utan ansökan till person, grupp eller organisation som uppskattning för 
värdefulla insatser inom länets kulturliv.  

Förslag till beslut 

Kulturutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att: 
 
Hedersstipendium i form av gåva tilldelas Förnamn Efternamn  
Utdelning av hedersstipendiet ska ske [X]. 

Ärendets behandling under sammanträdet 

Veronika Kerr (KD) föreslår att hederstipendiet tilldelas Fransesca Quartey, samt att 
utdelning av hedersstipendiet ska ske vid regionfullmäktige 29 november. Om detta 
inte är möjligt så delegeras till regionala utvecklingsförvaltningen att undersöka annan 
lämplig tidpunkt.  

Inga motförslag föreligger. 

Beslut 
 
Hedersstipendium i form av gåva tilldelas Fransesca Quartey. 

Utdelning av hedersstipendiet ska ske vid regionfullmäktige 29 november. Om detta 
inte är möjligt så delegeras till regionala utvecklingsförvaltningen att undersöka annan 
lämplig tidpunkt. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Expedieras till  

Kulturstrateg 

Beslutsunderlag 

• Kultur- och hedersstipendier 1963 - 2021.docx 
• Riktlinjer-kulturstipendier-131130 
• Reglemente för Region Västerbottens kulturstipendium och bildkonststipendium 
• Tjänsteskrivelse Richard Ström 2022-08-26 
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