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§ 190 
Fastställande av ärendelistan 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet fastställer ärendelistan.  
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet har att fastställa föredragningslistan och besluta om eventuella förändringar.  
____ 
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Ärende 191 
Projektbeslut: Östersjökommissionen, verkställande sekretariat 2019-2020 

 Dnr: 18RV0533 
 

Arbetsutskottets beslut  
Region Västerbotten beviljas projektmedel med 540 000 kr år 2019-2020 till 
Östersjökommissionen, verkställande sekretariat, dock högst 17,82 % av faktiska och totala 
kostnader. Projektet beviljas med 257 500 kr år 2019 respektive 282 500 kr år 2020. Medel 
disponeras ur anslag ERP. 
 
Ärendebeskrivning  
Region Västerbotten kandiderade och tilldelades värdskapet tillsammans med Norrbottens 
läns landsting (numera Region Norrbotten) för Östersjökommissionens (Baltic Sea 
Commission) verkställande sekretariat perioden 2015–2016. När perioden gick ut tog de 
båda organisationerna på sig att fortsätta ta ansvaret, vilket löper över två år och således för 
närvarande omfattar 2017-2018. Då de båda organisationerna fortsätter att ta på sig ansvaret 
är det nu dags för nya perioden 2019-2020. Föreliggande projektansökan handlar om att 
Region Västerbotten söker finansiering för sin del av kostnaderna – ett finansieringsbelopp 
som är lika stort hos Region Norrbotten. Sekretariatet är lokaliserat i North Swedens kontor i 
Bryssel och bemannas av en person som är externt rekryterad och formellt anställd av 
Region Norrbotten. Finansieringen täcks mestadels av medlemsavgifter, vars belopp höjts 
successivt senaste åren, och utöver medlemsavgifterna täcks kostnaderna av värdregionerna. 
Det är Region Västerbottens och övriga svenska medlemmars strävan att kostnaderna helt 
ska täckas av medlemsavgifter, vilket dock ännu inte har uppfyllts då alla medlemmar inte är 
helt överens. 
 
Östersjökommissionen är en av sex fristående geografiska kommissioner i CPMR 
(Conference of Peripheral and Maritime Regions) - en intresse- och samarbetsorganisation 
för Europas periferera och maritima regioner. I dag är fler än 160 regioner från 25 länder 
medlemmar i CPMR. Östersjökommissionen leds av ett verkställande utskott med ledamöter 
från de i dag 20 medlemsregionerna (varav 10 är från Sverige, 7 från Finland och en vardera 
från Estland, Tyskland och Polen). Ordförande väljs över två år. I maj i år valde 
Östersjökommissionen Jari Nahkanen från Uleåborg till ordförande för period 2019-2020. 
Verksamheten utvecklas i nära samspel med alla medlemsorganisationer. 
Östersjökommissionen arbetar för att samla och synliggöra det regionala perspektivet 
gentemot EU-arenan. Sekretariatet tar en aktiv del i att formulera positioner och 
bakgrundsmaterial till styrelsen för både CPMR i stort och Östersjökommissionen särskilt. 
 
Beslutsunderlag 
PM 
____ 
Beslutsexpediering  
Mats Svensson, Katarina Molin 
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Ärende 192 
Projektbeslut: Sverige som nationell förebild-cirkulär ekonomi i ledande 
OECD-städer 
Dnr:18RV0534 
 
Arbetsutskottets beslut 
Umeå kommun beviljas 711 700  kr, dock högst 35,95 % av godkända kostnader för 
projektet Sverige som internationell förebild - cirkulär ekonomi i ledande OECD-städer för 
projektperioden 2019-01-01 -- 2020-12-31 under förutsättning att all övrig medfinansiering 
beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1.  
 
Ärendebeskrivning  
Umeå kommun är en av ca 10 ledande städer på cirkulär ekonomi i OECD-länderna som 
bjudits in att medverka i OECDs studie "The Economics and Governance of Circular 
economy in Cities. Övriga är bland andra Valladolid (SPA) och Groningen (HOL).  
 
Cirkulär ekonomi handlar om att frikoppla ekonomisk tillväxt från användandet av icke-
förnybara resurser och att designa bort avfall från systemet. I en cirkulär ekonomi utformas 
produkter, tjänster och affärsmodeller som gynnar planeten, människor och företag. I 
dagsläget finns dock inget samlat grepp kring frågan i Västerbotten och Umeå och ingen 
enskild aktör driver frågan men det finns däremot ett stort gemensamt intresse från offentlig 
sektor, akademi och affärsrådgivare/-utvecklare, och ett stort behov av kunskapsuppbyggnad 
och förmåga att ta nästa steg. Därför finns nu en ambition ifrån Umeå kommun och Region 
Västerbotten att medverka i OECDs studie "The Economics and Governance of Circular 
economy in Cities" 2019-2020. 
 
Under hela projektet ska arbetet jämställdhetsintegreras. Detta handlar bland annat om att 
synliggöra vilka branscher som omfattas av analysen om cirkulär ekonomi. 
Jämställdhetskompetens säkerställs genom Umeå kommuns jämställdhetsstrateg och genom 
köp av tjänst. Lokal och regional målgrupp är samhällsaktörer involverade i cirkulär 
ekonomi, såväl lokalt, regionalt som nationellt. Umeå kommun är samordnande 
projektledare, via Näringslivskontoret på Umeå kommun. Region Västerbotten är 
samverkande part i projektet, och bidrar med arbetstid från flera strategiska resurser.  
Väntade resultat är Ett utvecklat indikatorramverk, testat på deltagande städer; 
Handlingsplan som pekar ut rekommendationer och åtgärder samt ansvariga aktörer för 
implementering av rekommendationerna; Ny kunskap lokalt och regionalt; Nya strategiska 
nätverk lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 
  
Beslutsunderlag 
PM 
____ 
Beslutsexpediering  
Liv Öberg, Katarina Molin 
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§ 193 
Projektbeslut: Digitala kontoret 
Dnr: 18RV0535 
 
Arbetsutskottets beslut  
Almi Företagspartner Nord AB beviljas 1 792 032  kr, dock högst 25 % av godkända 
kostnader för projektet Digitala kontoret för projektperioden 2019-01-01 - 2020-12-31 under 
förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1.  
 
Ärendebeskrivning  
Projektets övergripande mål är att stärka konkurrenskraften hos regionens små- och 
medelstora företag. Att stärka konkurrenskraften avser projektet åstadkomma genom att 
tillföra projektdeltagarna ökad kunskap avseende finansiella alternativ, stöd att omsätta 
allmänna tillväxtteorier till företagens egen verksamhet samt genom effektiva möjligheter 
till digitalt buret nätverkande.  
 
Syftet med projektet är främst att stärka konkurrenskraften hos Västerbotten samt 
Norrbottens läns SME genom att erbjuda kvalificerad tillväxtrådgivning. Här adresseras två 
tillväxtutmaningar; finansiering och digitalisering. Projektets andra syfte är att introducera 
en mer effektiv rådgivningsprocess. Utifrån geografi så menar projektet att man behöver att 
smartare arbetsformer tillämpas. Den digitala rådgivningsprocess som projektet avser 
introducera innebär utvecklande, anpassande och löpande utvärdering av 
rådgivningserbjudanden som ges över digital plattform.  
 
Projektet syftar således till att introducera nya digitala metoder för att på ett effektivt och 
miljöriktigt sätt bedriva aktuell och efterfrågad rådgivning riktad mot företagare i och 
utanför storstadsregionerna. Projektet syftar även till att genom rådgivningens innehåll och 
art kunna stärka företagarens kunskap och medvetenhet för att stå starkare i två centrala 
tillväxtfrågor, finansiering och digitalisering. Projektet avser tillföra inspiration och 
kunskapshöjande insatser kopplade mot ökad omvärldsbevakning. Man avser tillföra 
konkreta arbetsmetoder för analyser av företagens nuläge, identifiering av digitala 
möjligheter för att öka sin försäljning samt tillföra ökad kunskap om olika 
finansieringsalternativ. Projektet skall ge inspiration och kunskap om möjligheterna att 
aktivt arbeta med företagets digitala möjligheter samt möjlighet till fördjupad kunskap både 
genom digitala utbildningar samt deltagande i digitalt genomförda rådgivningsinsatser. Av 
målet avseende antal företagsmöten avses 80% av dessa ske digitalt. I förlängningen menar 
man att detta även leder det till reducerad påverkan på miljö och klimat. Även kommer 
effektiviteten av antal möten och genomförda företagsaktiviteter per nedlagd timme kunna 
öka. Projektet söker ej medfinansiering från EU-program.  
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Beslutsunderlag 
PM 
____ 
Beslutsexpediering  
Irina Bergsten,  
Katarina Molin 
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§ 194 
Projektbeslut: Förstudie samarbete internationella relationer 
Dnr: 18RV0536 
 
Arbetsutskottets beslut 
Handelskammarens service AC län AB beviljas 195 621 kronor, dock högst 45,4 % av 
godkända kostnader för projektet Förstudie Samarbete internationella relationer för 
projektperioden 2018-10-25- 2019-04-30 under förutsättning att all övrig medfinansiering 
beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. 
 
Ärendebeskrivning  
Västerbottens Handelskammare vill undersöka möjligheten att fördjupa samarbeten med 
internationella Handelskamrar och andra organisationer för att underlätta framtida kontakter 
och relationsskapande aktiviteter avseende internationella affärer för näringslivet i regionen. 
 
Både offentliga och andra aktörer i regionen efterfrågar samordning av internationella 
kontakter och relationer och Handelskammaren skulle kunna vara en sammanhållande och 
samordnande part för delar av dessa behov. 
 
Handelskammaren Västerbotten avser därför att undersöka möjligheten att organisera ett 
fördjupat samarbete  inom ramen för sin verksamhet i någon form av internationellt utskott. 
 
Beslutsunderlag 
PM 
____ 
Beslutsexpediering  
Katarina Molin 
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§ 195 
Projektbeslut: ISS Internationell samverkan och samhandling 
Dnr: 18RV0537 
 

  Arbetsutskottets beslut 
Regionförbundet Västerbottens län beviljas 726 750 kr, dock högst 50 % av godkända 
kostnader för projektet ISS Internationell samverkan och samhandling för projektperioden 
2019-01-01 -- 2021-12-31 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel 
disponeras ur anslaget 1:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Projektet Internationell samverkan- och samhandling (ISS) syftar till att stärka 
Västerbottens närvaro och synlighet på den internationella arenan genom att utveckla 
samverkans- och mötesplattformar och nätverk på den internationella nivån. Samtidigt 
syftar projektet till att genom att utveckla arbetsformer och förhållningssätt skapa en 
struktur som ökar kapaciteten för regional samverkan när det gäller det internationella 
arbetet vilket också är ägnat att utveckla Region Västerbotten som Place Manager. 
 
Beslutsunderlag 
PM 
____ 
Beslutsexpediering  
Katarina Molin 
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§ 196 
Partnerinvest Norr. Långsiktig fondstruktur 
Dnr: 18RV0515 
 
Arbetsutskottets beslut 
Region Västerbotten beslutar att stå bakom bildandet av en långsiktig fondstruktur i 
enlighet med beskrivning och förutsättningar i dokumentationen långsiktig regional 
fondstruktur, vilket inkluderar att den villkorliga återbetalningsskyldigheten kopplat 
till nuvarande fondprojekt upphör.  
 
Ärendebeskrivning 
Partnerinvest Norr behöver ett beslut från Region Västerbotten om deras långsiktiga 
fondstruktur. Region Västerbotten har gått in med en kapitalinsats baserat på medel från 1:1 
anslaget i det första fondprojekt, Fond I. Det första fondprojektet måste avslutas år 2020 och 
man vill därför föra över medel från Fond I till Fond II. Om kvarvarande medel vid 
fondperiodens slut inte överförs till ett nytt fondprojekt gäller villkoret att medlen 
återbetalas. Vid en eventuell återbetalning skulle återbetalningen återföras till statskassan i 
enlighet med de regler som styr anslaget.  

Att stå bakom och anta den långsiktiga fondstrukturen inkluderar att den villkorliga 
återbetalningsskyldigheten upphör och att fondbolagets kvarvarande skuld till finansiärerna 
därmed kommer att skrivas bort i fondbolagets balansräkning. Beslutet kan ses som ett sätt 
att säkra att kapitalet stannar i regionen och i en verksamhet som även arbetar aktivt med att 
bidra till att sprida en kunskap inom området riskkapitalfinansiering, i regionen.   
 
Frågan är då vilken roll Region Västerbotten får i den framtida strukturen. Partner Invest 
Norr ägs av Almi Invest och Norrlandfonden.  Partnerinvest Norr ser Region Västerbotten 
både nu och framgent som en av sina starka finansiärer där vi kommer kunna utöva fortsatt 
inflytande genom de årliga finansiärsråden. Däremellan möts vi årligen för att diskutera hur 
Partnerinvest utvecklas men även hur vi kan utveckla riskkapitalstrukturen i regionen. 
Dessutom finns fortfarande Fond II som är mycket aktiv med nyinvesteringar. I dessa 
dialoger ser Partner Invest Norr Region Västerbotten som en  naturlig partner. 
 
Beslutsunderlag 
Långsiktig regional fondstruktur 
____ 
Beslutsexpediering  
Katarina Molin 
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§ 197 
Länstransportplan för Västerbottens län 2018-2019. Kostnadsökningar 
projekt 
Dnr: 16RV0032 
 
Förslag till beslut  
Arbetsutskottet föreslår förbundsstyrelsen att anta föreslagna kostnadsökningar.  
 
Ärendebeskrivning 
Trafikverket Nord har aviserat kostnadsökningar för ett antal objekt som ligger prioriterande 
för genomförande i Länstransportplanen. Orsaken till fördyringarna kan i de flesta fall 
härledas det allmänna kostnadsläget som innebär ökade projekterings- produktionskostnader 
som är en trend som generellt påverkar kostnaderna för infrastrukturprojekt i hela landet. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 2018-12-12 Maud Ericsson 
____ 
Beslutsexpediering  
Maud Ericsson 
Mårten Edberg 
Trafikverket Nord 
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§ 198 
Länstransportplan för Västerbottens län 2018-2019. Gång och cykelväg i 
Bygdsiljum 
Dnr: 16RV0032 
 
Förslag till beslut  
Arbetsutskottet föreslår förbundsstyrelsen ställa sig bakom förslaget att finansiera 
anläggandet av en gång- och cykelbana som en komplettering av pågående bärighetsobjekt 
enligt ovan beskrivet med 5 500 000 kr.  
 
Ärendebeskrivning  
Det har sedan Länstransportplanen för 2018-2029 upprättades framkommit att Trafikverket 
Nord till och med år 2020 genomför förbättrings- och förstärkningsåtgärder längs väg 726 
mellan Bygdsiljum och Burträsk. Skellefteå kommun har inkommit en önskan om att i 
samband med bärighetsåtgärderna komplettera denna med en gång- och cykelväg mellan 
väg 831 och Gruvbergsvägen norr om Martinsons industriområde.  
Väg 726 är en genomfartsled genom Bygdsiljum som också fungerar som ett stråk för 
oskyddade trafikanter som i blandtrafik färdas längs vägen mellan Bygdsiljums centrum och 
Martinsons. Martinssons är en stor arbetsplats med 450 anställda och en årlig omsättning på 
1,8 miljarder kronor och genererar dagligen ca 350 lastbilstransporter och 200 
personbilsrörelser. Trafiken och vägens utformning gör att situationen för oskyddade 
trafikanter upplevs som osäker.  
Att anlägga en cirka 1500 meter lång gång- och cykelväg från tidigare befintlig gång- och 
cykelväg i centrum i Bygdsiljum ut mot Martinssons och Gruvbergsvägen, skulle om den 
kunde hanteras i samband med den pågående bärighetsåtgärden innebära stora 
samordningsvinster såväl ekonomiskt som tidsmässigt. Den beräknade kostnaden för att 
bygga gång- och cykelvägen, om det sker i samband med bärighetsåtgärderna, beräknas 
uppgå till drygt 6 miljoner kronor. Skellefteå kommun kommer att bekosta belysning på 
sträckan för en kostnad på 500 00 kr. Om det ej går samordna bedöms kostnaden öka till det 
dubbla då arbetet blir mer omfattande och innebär bland annat att vägen måste grävas upp 
igen. Tidsmässigt ligger den då långt fram i tiden.  
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av Maud Ericsson  
SK kostnader avsiktsförklaring GC Bygdsiljum  
Brev regionen  
Väg 376 GC Bygdsiljum Kalk  
____ 
Beslutsexpediering  
Maud Ericsson 
Mårten Edberg 

 
  

ProSale Signing Referensnummer: 644248



   PROTOKOLL 14 (20) 
 Sammanträdesdatum   

  Arbetsutskottet    2018-12-20 
 
   

Justerare 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

  

§ 199 
Länstransportplan för Västerbottens län 2018-2019. Hemställan från 
Nordmalings kommun gällande Rundviksterminalen 
Dnr: 16RV0032 
 
Förslag till beslut  
Arbetsutskottet föreslår förbundsstyrelsen att ställa sig bakom ett beslut att finansiera den 
uppkomna merkostnaden i projektet med 5000 000 kr, vilket innebär att Länstransportplanen 
medfinansierar projektet men totalt 10,5 mkr. 
 
Ärendebeskrivning 
Nordmalings kommun anlägger i dagsläget ett stickspår med en öppen terminal i anslutning 
till Botniabanan i Rundvik. Projektet är ett samverkansprojekt med Trafikverket och 
medfinansieras av Tillväxtverket/ERUF. Länstransportplanen medfinansierar projektet med 
5,5 mkr.  
 
Den 9 november 2018 inkom Nordmalings kommun med en hemställan med anledning av 
projektförutsättningarna och därmed även kostnaderna i projektet förändrats. Tidigare 
projektering, som ligger som underlag till kostnadsberäkningen, utgår från en stationstyp 
framtagen i Botniabaneprojektet. Denna innebar att inkoppling av industrispår kunde ske 
direkt på Trafikverkets mötesstation.. I samband med framtagande av AKJ (anläggningskrav 
på järnväg) framkom att denna lösning är kapacitetshämmande för trafiken på Botniabanan 
och kan då inte accepteras då både spår 1 och 2 blockeras. Sammantaget innebär detta en 
dyrare lösning än tidigare framtagen då kostnader tillkommer för anslutningsväxel mot spår 
1, längre anslutningsspår och kontaktledning, kostnader för inkoppling av ERTMS (ingår 
inte i tidigare underlag) samt ytterligare kostnadsökningar för det allmänna kostnadsläget. 
Enligt ny kostnadsberäkning kommer kostnaden  för åtgärden att öka från 5 050 000 kr till 
15 100 000 kr. Detta innebär en merkostnad på 10 000 000 kr i projektet där finansiering 
saknas. Ytterligare finansiering från Tillväxtverket/ERUF är ej möjlig. 
Med anledning av detta hemställer  Nordmalings kommun om ytterligare stöd på 5 000 000 
kr från Länstransportplanen för att kunna delfinansiera den uppkomna merkostnaden.  
 
Beslutsunderlag 
Hemställan Nordmalings kommun 
Underlag till tjänsteskrivelse, bilaga 1 
Ursprungligt medfinansieringsavtal, bilaga 2 
Samverkansavtal, bilaga 3 
Beslut Tillväxtverket, bilaga 4 
____ 
Beslutsexpediering  
Maud Ericsson 
Mårten Edberg 
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§ 200 
Samarbetet Botniska korridoren 2019-2022 
Dnr: 18RV0516  
 
Förslag till beslut  
Arbetsutskottet föreslår att förbundsstyrelsen ställer sig bakom förslaget till fortsatt 
samarbete 2019-2022, i linje med det genomförda projekt Botniska korridoren 2015-2018 
 
Ärendebeskrivning 
Botniska korridoren är huvudsakligen ett samarbete mellan Region Gävleborg, Region 
Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland och 
Region Örebro län. I arbetet inkluderas även åt de kommuner, länsstyrelser och övriga 
aktörer i olika grad beroende på uppgift och möjlighet. 
Tillsammans arbetar vi på lång sikt för att stärka transportinfrastrukturen och förbättra 
förbindelserna mellan norra Sverige och övriga Europa. 
Under perioden 2015 – 2018 har ett arbete bedrivits inom ramen för det regionala projektet 
“Botniska korridoren” med syfte att få till stånd en förlängning av EUs stomnätskorridorer 
och att de viktigaste prioriteringar tar plats i den nationella transportplanen. Projektet 
lyckades både få till förläningen och få igenom norra Sveriges prioriteringar i nationell plan. 
 
Den Botniska korridoren utgör förlängningen av EU:s stomnätskorridorer norrut och knyter 
ihop Norge, Sverige och Finland, tillsammans med de anslutande stråken Malmbanan, E12-
stråket och Mittstråket. Samarbetet fokuserar på järnvägskorridorerna, men inkluderar även 
viktiga anslutningar till de andra trafikslagen. 
 
Grundläggande utgår Botniska korridoren från planupprättarnas regionala 
utvecklingsuppdrag. Botniska korridoren är i sammanhanget en plattform som möjliggör en 
enad och starkare röst för Norra Sverige i den nationella och europeiska kontexten. 
Samarbetet bedrivs alltid med respekt för projektägarnas egna uppdrag och ansvarsområden. 
Samarbetet kan komma att utökas både geografiskt och innehållsmässigt utifrån 
planupprättarnas behov och prioriterade frågeställningar. 
 
Samarbetet innebär att vi tillsammans gör en gemensam beskrivning och prioritering av 
utvecklingen av vår del av det europeiska transportsystemet, som sedan kommuniceras med 
beslutsfattare, allmänhet och övriga aktörer, på nationell och europeisk nivå. På europeisk 
nivå arbetar vi på motsvarande vis även med våra norska och finska motsvarigheter. 
 
Parterna är överens om att en samarbetsplattform med resurser för att koordinera arbetet 
stärker norra Sveriges möjligheter till investeringar i järnvägen och dess anslutningar, skapar 
tyngd och ger oss större genomslagskraft på nationell och europeisk nivå. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga Samarbetet Botniska korridoren 2019-2022 
____ 
Beslutsexpediering  
Maud Ericsson 
Mårten Edberg 
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§ 201 
Strategiskt partnerskap Region Västerbotten- Umeå Universitet 
Dnr: 18RV0517 
 
Förslag till beslut  
Arbetsutskottet föreslår förbundsstyrelsen att godkänna strategiskt partnerskap mellan 
Region Västerbotten och Umeå universitet.  
 
Regiondirektören uppdras att utse Region Västerbottens representanter i den strategiska 
beredningsgruppen samt Region Västerbottens partnerkoordinator. 
 
Ärendebeskrivning 
Diskussioner har förts mellan representanter för Umeå universitet och Region Västerbotten 
om att etablera en organiserad strategisk samverkan för att tillföra kompetens och höja 
kvaliteten i verksamheterna. En sammanställning av partnerskapets inriktning har gjorts och 
ett förslag till överenskommelse om ett sådant strategiskt partnerskap föreligger.  
 
Överenskommelsen syftar till att utveckla en långsiktig och kontinuerlig samverkan som 
stärker förutsättningarna för ömsesidigt förtroende, fördjupat idé- och kunskapsutbyte och 
gemensamma satsningar. 
 
I förslaget identifieras områden som kan omfattas av samverkan: Forskning, utbildning, 
innovation, kompetensförsörjning eller andra områden som partnerna kommer överens om 
inom samtliga av Umeå universitets vetenskapsområden.  
Partnerskapets organisation föreslås bestå av en styrgrupp med ledningarna för de båda 
parterna och en strategisk beredningsgrupp. Parterna ska dessutom var och en utse en 
partnerkoordinator med ansvar för att samordna genomförandet av överenskommelsen. 
 
Överenskommelsen innehåller inga särskilda finansieringsåtaganden inom ramen för 
partnerskapet. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Sammanställning av partnerskapets inriktning 
Överenskommelse om strategiskt partnerskap 
____ 
Beslutsexpediering  
Thomas Hartman 
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§ 202 
Överlämnande av kommunförbundets handlingar 
Dnr: 18RV0506 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår Förbundsstyrelsen besluta att kommunförbundets handlingar och 
tillhörande medel på ca 55 000 kr ska överlämnas till Umeå kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Det finns kvar handlingar från kommunförbundet tid innan 2008. Den nya 
arkivmyndigheten från 2019 tar inte emot handlingarna, därför behöver kommunerna överta 
dem. Det rör sig om ca 100 hyllmeter. En fysisk flytt kan ske under 2019, men 
regionförbundet behöver ett beslut om överlämnande under 2018. Kopplat till 
kommunförbundet finns det kvar ca 55 000 kr att använda i samband med övertagandet av 
handlingar. 
 
Primärkommunala delegationen diskuterade ärendet på sammanträdet 2018-10-18, med 
slutsatsen att förbundsstyrelsen bör fatta beslut i ärendet. 
____ 
Beslutsexpediering 
Umeå kommun 
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§ 203 
Meddelanden 
Dnr: 18RV0068 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår Förbundsstyrelsen att lägga meddelandena till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
För den som vill läsa och söka bland SKL:s alla cirkulär finns cirkulärdatabasen:  
http://brs.skl.se/cirkular/brsbibl_cirk.htm   
 
 
1. Rubrik: Nya anställningar 
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§ 204 
Information om etableringsfrämjandet i Västerbotten 
Dnr: 18RV0067 

 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning  
Aurora Pelli informerar om etableringsfrämjandet i Västerbotten.   
____ 
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§ 205 
Information från verksamheten 
Dnr: 18RV0067 

 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning  
Regiondirektören Anna Pettersson informerar om aktuella händelser från verksamheten.   
____ 
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