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§ 86
Fastställande av ärendelistan
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet fastställer föredragningslistan med följande ändringar:
Ärende 3 utgår. Information om Partnerinvest AB. Fondernas fortsatta existens
Ärende 17 utgår. Remiss kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2019-2022. Förslag till
remissvar
Ärende 18 utgår. Remiss kulturplan Västernorrland 2019-2022. Förslag till remissvar
Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet har att fastställa föredragningslistan och besluta om eventuella förändringar.
Erik Bergkvist (S) informerar om att tre ärenden utgår:
Ärende 3 utgår. Information om Partnerinvest AB. Fondernas fortsatta existens
Ärende 17 utgår. Remiss kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2019-2022. Förslag till
remissvar
Ärende 18 utgår. Remiss kulturplan Västernorrland 2019-2022. Förslag till remissvar
Inga motyrkanden föreligger.
____
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§ 87
Information om 1:1 anslaget och egna regionala projektmedel
Dnr: 18RV0067
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Katarina Molin, chef för projekt- och verksamhetsutveckling informerar och lämnar en
ekonomisk redovisning av länsanslaget 1:1 och egna regionala projektmedel (ERP).
Många projektägare följer inte rekvisitionsplanen vilket innebär att det blir fördröjningar i
utbetalningarna. Detta ger en ökad arbetsbelastning för Region Västerbotten under hösten
och innan årsskiftet.
Strukturfondspartnerskapet har haft möte och det blev förändringar i den lista på
prioriteringar som skickades ut inför mötet. Det fanns medel men pga bemyndiganderamen
kunde man inte fatta beslut om alla dessa medel. Detta innebar att många projekt togs bort.
____
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§ 88
Information om regionplan 2019
Dnr: 18RV0067
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Katarina Molin, chef för projekt- och verksamhetsutveckling informerar
Idag har Region Västerbotten en regionplan som tar sin grund i den regionala
utvecklingsstrategin (RUS) som gäller till 2020. Landstinget har en landstingsplan.
I samband med bildandet av regionkommun kommer regionplanen samt årsredovisningen
finnas kvar för regional utveckling i samman form som idag. Det finns en ambition att till
kommande år koppla samman Landstingets och nuvarande Region Västerbottens planer och
mål. Eftersom det är olika typer av verksamheter med en kombination av kvantitativt och
kvalitativa mål kommer det att behövas mer tid än till 1 januari 2019 för att knyta samman
målen.
På arbetsutskottet i september informeras det om hur vi ska koppla samman och hantera de
övergripande målen för den regionala utvecklingsnämnden. På arbetsutskottet i oktober
presenteras förslag till verksamhetsplan.
____
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§ 89
Projektbeslut: Etableringsfrämjande för tillväxtfokuserad
samhällsutveckling och regionalt internationaliseringsledarskap
Dnr: 18RV0288
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beviljar Region Västerbotten 480 240 kr, dock högst 50 % av godkända
kostnader för projektet etableringsfrämjande som verktyg för tillväxtfokuserad
samhällsutveckling och regionalt internationalsieringsledarskap för projektperioden 201808-15 – 2019-04-30 under förutsättning att övrig medfinansiering beviljas.
Medel disponeras ur anslaget 1:1.
Ärendebeskrivning
Projektet har utöver sökt medfinansiering från Region Västerbotten även sökt från
Tillväxtverket via deras nationella utlysning ”Tillväxtskapande samhällsplanering 2018”.
En viktig lärdom från tidigare bedrivna projekt inom internationalisering är att utveckla
organisationen för etableringsfrämjandet (de andra delarna är investerings- och
exportfrämjandet), gärna under ett par års tid, för att verkligen säkerställa rätt organisation
när verksamheten väl blir operativ. Då Region Västerbotten har tidigare erfarenhet av
etableringsfrämjande, är deras bedömning att en kortare studie med huvudsakligt fokus på
organisations- och finansieringsmodell är tillräcklig för att utarbeta nödvändiga
beslutsunderlag för val av väg framåt.
Syftet med projektet är därför att analysera på vilket sätt Region Västerbotten genom en
struktur för ett regionalt etableringsfrämjande kan forma ett ledarskap i länet för
internationalisering av näringslivet, och hur samarbete för tillväxt bör organiseras och
finansieras. Det regionala utvecklingsarbetet behöver enligt sökanden förhålla sig till och
utveckla relationer och samband mellan dels den regionala och kommunala nivån, dels det
regionala näringslivet, samt även med andra regioner och nationella myndigheter och
organisationer. Det regionala ledarskapet bygger på nära samverkan med kommunerna,
näringslivsaktörer, näringslivet och andra främjandeaktörer. Studien syftar till att tydliggöra
hur de funktionella sambanden mellan våra 15 kommuner och den regionala nivån på bästa
sätt kan utvecklas för att säkerställa att nationella och särskilt internationella etableringar
utvecklar och gynnar länets näringsliv. Avsikten är att presentera ett program och en plan för
koordinering av etableringsfrämjandet innehållande en fördelning av roller och ansvar
mellan de olika nivåerna.
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Effekterna förväntas bli bättre samordning och koordinering av insatser, bättre samordning
mellan sektorer i förhållande och bättre och mer hållbar tillväxt genom ett proaktivt
förhållningssätt till etableringar och internationalisering. På längre sikt (3-7 år) kommer
Västerbotten ha ett välfungerande ekosystem för arbetet med nationella och internationella
etableringar.
Beslutsunderlag
PM
____
Beslutsexpediering
Mats Svensson
Katarina Molin
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§ 90
Projektbeslut: Industriutbildning med fjärrteknik
Dnr: 18RV0289
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beviljar Skellefteå kommun 712 000 kr, dock högst 50 % av godkända
kostnader för projektet Industriutbildning med fjärrteknik för projektperioden 2018-06-01 –
2019-12-31 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas.
Medel disponeras ur anslaget 1:1.
Ärendebeskrivning
Det råder en stor brist på utbildad personal inom industrisektorn, det är dessutom så att den
stora bristen har lett fram till att de befintliga utbildningarna kanske inte längre är lika
gångbara utan man måste hitta nya utbildningsformer och målgrupper. För att lyckas med
det stora kompetensbehovet och för att nå bredare målgrupper bör utbildningsinsatserna
utformas att passa alla typer av människor. På sikt kommer en mer jämställd utbildning och
rekrytering att öka jämställdheten inom svensk industri.
Projektet syftar till att skapa en pilotutbildning inom industriteknik via fjärr- och
distansundervisning och vill verka för att utbildningarna inom CNC, Svets och träindustrin i
så stor utsträckning som möjligt ges med fjärrteknik. Projektet ska utveckla ett koncept,
anpassa utbildningsinnehållet och genomföra testutbildningar.
För att göra utbildningarna intressanta för elever men också relevanta för företagens behov
är samarbetet mellan utbildningsaktörer och branscher avgörande. Att utveckla formerna för
undervisning och öka användningen av fjärrundervisning ökar kvinnors deltagande i
utbildningarna och ger mer mångfald inom utbildningarna. De praktiska delarna kan
genomföras på arbetsplatser i respektive kommun, eller att utbildningsgrupper dras samman
till samlingspunkter i länet. I de branscher som projektet riktar sig till visar statistik att vid
byggverksamhet, tillverkning, skogsbruk utgör kvinnor mindre än 20 procent. Med
anledning av detta kommer projektet ha uppsatta riktlinjer för de planerade insatserna i
projektet.
Projektet är kopplat till Tillväxtverkets arbete med Smart Industri, där medel har förmedlats
via Skolverket till Västerbottens Vuxenutbildning. Samtliga 15 kommuner ingår i projektet
och Inlandets teknikpark och T2 College i Skellefteå och de företag som är knutna till dessa.
Om fler företag är intresserade så finns möjlighet att ingå i projektet.
Beslutsunderlag
PM
____

Beslutsexpediering
Liv Öberg, Katarina Molin
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§ 91
Projektbeslut: Rural ICT
Dnr: 18RV0290
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beviljar Luleå tekniska universitet 1 000 000 kr, dock högst 5,57 % av
godkända kostnader för projektet Medfinansiering till Projektet Rural ICT Testbed #fulltäckning för projektperioden 2018-05-01 – 2020-04-30 under förutsättning att all övrig
medfinansiering beviljas.
Medel disponeras ur anslaget 1:1.
Ärendebeskrivning
Med marknaden som viktig aktör byggs idag mobilnätet "inifrån och ut". Man börjar med
stadsregioner och stegvis nås mindre tätbefolkade områden. Projektets lösning bygger
istället på ett paradigm "utifrån och in". Metoden fokuserar på teknik- och
operatörslösningar med ett gemensamt landsbygdsnät som riktar sig till de mest
glesbebyggda områdena. Prototypområden ansluts på landsbygder där dagens
marknadsmekanismer inte fungerar och sprider sedan över landsbygder med hjälp av
investeringar från den offentliga sektorn och slutanvändare. "Utifrån och in" -metoden avser
också undvika störningar i marknadsmekanismerna.
LTU koordinerar ett konsortium bestående av 13 aktörer med en genomförandeplan som
sträcker sig över 10 år. Projektet kommer att ha testbäddar ”rural hotspots” i glest bebyggda
delar av Västerbotten och Norrbotten. Kustområdena kommer att undvikas enligt en utifrånoch-in-princip.
Projektet avser lösa tre utmaningar:
1) Innanförskap: även glesbygden ska ha 100 Mbit/s, vilket vi kan åstadkomma till låg
kostnad med rätt teknik;
2) Säkerhet: bofasta och turister ska ha mobiltäckning överallt;
3) Värdeökning; turism, jord- och skogsbruk, transport, kraft, gruvor och andra näringar ska
inte hämmas av brist på kommunikation.
Förutom finansiering från Region Västerbotten söker projektet även medfinansiering från
Vinnova, Utmaningsdriven innovation steg 2.
Beslutsunderlag
PM
____
Beslutsexpediering
Irina Bergsten
Katarina Molin

Justerare
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§ 92
Projektbeslut: RUS 2020+
Dnr: 18RV0291
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beviljar Region Västerbotten 655 000 kr, dock högst 50 % av godkända
kostnader för projektet RUS 2020+ för projektperioden 2018-05-01 – 2019-12-30 under
förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas.
Medel disponeras ur anslaget 1:1.
Ärendebeskrivning
Projektet RUS 2020+ syftar till att bidra till att skapa en bred och inkluderande
dialogprocess och kommunikation i arbetet med en ny regional utvecklingsstrategi efter
2020. Ansökan beskriver erfarenheter från tidigare RUS-process på Region Västerbotten
som visar att det krävs extra resurser för att kunna skapa en bred dialog där jämställdhet och
andra horisontella perspektiv integreras och som bygger på en tydlig kunskapsbas. Projekt
ska ge resurser för en effektiv dialogprocess med transparent kommunikation och möjlighet
att skapa former för att möta olika typer av målgrupper. Målet är att få till en bred och
jämställdhetsintegrerad dialogprocess inom RUS-arbetet präglad och transperens och
delaktighet. Den huvudsakliga målgruppen är länets aktörer som arbetar med regional
utveckling. Detta innefattar en bred grupp organisationer, myndigheter och företag. Bland
annat handlar det om kommun och landsting, företagsorganisationer, universitet,
civilsamhällesaktörer och klusterorganisationer. Ansökan avser priorietrat område: 1.1
Samverkan och nya lösningar för service och tjänster.
Beslutsunderlag
PM
____
Beslutsexpediering
Terese Bergbom
Katarina Molin
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§ 93
Projektbeslut: Stärkt livsmedelsnäring
Dnr: 18RV0292
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beviljar Region Västerbotten 710 000 kr, dock högst 50 % av godkända
kostnader för projektet Stärkt livmedelsnäring - analys och kartläggning - innovation,
logistik, kompetensförsörjning och export för projektperioden 2018-04-26 – 2018-12-31
under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas.
Medel disponeras ur anslaget 1:1.
Ärendebeskrivning
Projektet ska möjliggöra ett kraftfullt svar från Västerbotten på regeringens uppdrag om ett
regionalt genomförande av den nationella livsmedelsstrategin. I bred samverkan med
regionens aktörer: företagen, kommunerna, utbildningsaktörerna och
samverkansplattformar, ska mål och behov kartläggas. Arbetet fokuseras inom områdena:
kompetensförsörjning, forskning & innovation, export, transport samt mat i offentliga kök,
och projektets ska resultera i underlag till en regional livsmedelsstrategi som är brett
förankrad i regionen. I genomförandet och i kommande mål och insatser ska jämställdhet
och mångfald beaktas, digitaliseringens möjligheter ingå, och miljö- och klimatfrågor
beaktas.
Beslutsunderlag
PM
____
Beslutsexpediering
Liv Öberg
Katarina Molin
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§ 94
Projektpolicy för Regionförbundet Västerbottens län. Förslag till
revidering
Dnr: 17RV0057
Arbetsutskottets förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsfullmäktige anta reviderad projektpolicy för
Regionförbundet Västerbottens län.
Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av förbundets revisorer genomfört en granskning av regionförbundets
verksamhets som bedrivs i form av driftprojekt. Verksamheten har senast granskats år 2016.
Syftet med granskningen är att granska och pröva om förbundets projektverksamhet bedrivs
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den
interna kontrollen är tillräcklig.
Analys för granskningen har varit av förbundsintern dokumentation, stickprovskontroll av
tre projekt samt intervjuer med nyckelpersoner inom verksamheten. Urval av projekt har
skett utifrån en bedömning av risk och väsentlighet. I tid avgränsas granskningen i huvudsak
till år 2017.
För att utveckla verksamheten föreslås i revisionsrapporten följande rekommendationer:
- Anpassa beslutsorganisationen, avseende beslut om projektmedel, till krav i
kommunallagen (KL 6:7).
- Säkerställa att projektens planeringsfas sker i enlighet med interna anvisningar.
Här avses bland annat tillämpning av anvisad checklista.
- Säkerställa att projektpolicy antas av förbundsfullmäktige
Avsikten är att den projektpolicy som antogs av Förbundsstyrelsen 2017 ska beslutas i
Förbundsfullmäktige under 2018.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderad projektpolicy för Regionförbundet Västerbottens län
____
Beslutsexpediering
Katarina Molin
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§ 95
Revisionsrapport om granskning av projektverksamhet- etapp 2. Förslag
till svar
Dnr: 18RV0137
Arbetsutskottets förslag till beslut
Förbundsstyrelsen avger yttrande över rubricerad revisionsrapport om granskning av
projektverksamhet i enlighet med upprättat förslag till svar.
Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av förbundets revisorer genomfört en granskning av förbundets
verksamhets som bedrivs i form av driftprojekt. Verksamheten har senast granskats år 2016
(etapp 1). Syftet med granskningen är att granska och pröva om förbundets
projektverksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig.
Analys för granskningen har varit förbundsintern dokumentation, stickprovskontroll av tre
projekt samt intervjuer med nyckelpersoner inom verksamheten. Urval av projekt har skett
utifrån en bedömning av risk och väsentlighet. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till
år 2017.
För att utveckla verksamheten föreslås att Förbundsstyrelsen prövar följande:
- Anpassa beslutsorganisationen, avseende beslut om projektmedel, till krav i
kommunallagen (KL 6:7).
- Säkerställa att projektens planeringsfas sker i enlighet med interna anvisningar.
Här avses bland annat tillämpning av anvisad checklista.
- Säkerställa att projektpolicy antas av förbundsfullmäktige
Samtliga rekommendationer har beaktats och planerade och genomförda åtgärder
presenteras i yttrandet.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport granskning av projektverksamhet Region Västerbotten
Förslag till yttrande
______
Beslutsexpediering
Förbundsfullmäktige
Regionrevisionen
Samtliga chefer

Justerare
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§ 96
Remiss myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå.
Förslag till remissvar 31 augusti
Dnr: 18RV0176
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet delegerar till ordföranden att godkänna förslag till remissvar innan det går
till Förbundsstyrelsen för beslut.
Ärendebeskrivning
Svar ska ha inkommit till Finansdepartementet senast den 31 augusti.
Det finns inget skriftligt förslag till remissvar inför Arbetsutskottets sammanträde. Heidi
Thörnberg informerar muntligen om huvuddragen i förslag till remissvar. Arbetsutskottet är
eniga om att ordföranden bekräftar remissvaret innan det skickas ut till förbundsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Förslag till remissvar
Remissen
______
Beslutsexpediering
fi.remissvar@regeringskansliet.se
fi.ofa.k.remissvar@regeringskansliet.se

Justerare

Utdragsbestyrkande

ProSale Signing Referensnummer: 557990

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

16 (28)

Sammanträdesdatum

Arbetsutskottet

2018-06-07

§ 97
Remiss åtgärdsprogram för hållbar utveckling. Förslag till remissvar
Dnr: 18RV0271
Arbetsutskottets förslag till beslut
Förbundsstyrelsen avger yttrande enligt upprättat förslag med tillägg om att det är det är
viktigt med hållbart skogsbruk som näringsliv för Västerbotten och hela landet.
Ärendebeskrivning
Svar ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 15 augusti.
Alla länsstyrelser har fått i uppdrag av regeringen att ta fram regionala handlingsplaner för
grön infrastruktur i länet.
Det remitterade programmet bygger vidare på länets första åtgärdsprogram för hållbar
utveckling som antogs år 2012. Under 2018 har åtgärderna i det tidigare programmet
reviderats. I detta programförslag finns flera av de tidigare åtgärderna kvar, några har
omarbetats för att bli mer flexibla och nya åtgärder har lagts till.
Det är upp till aktörerna själva att åta sig de åtgärder som passar den egna organisationens
förutsättningar.
Länsstyrelsen önskar få svar på frågeställningarna:
- Synpunkter på de åtgärder som berör vår organisation, är de rätt formulerade?
- Finns det andra åtgärder utöver de som ingår i förslaget som bör vara med i
programmet?
Arbetsutskottets behandling av ärendet
Hans Lindberg (S) vill lägga till att det är viktigt med hållbart skogsbruk som näringsliv för
Västerbotten och hela landet.
Inga motyrkanden föreligger.
Beslutsunderlag
Förslag till remissvar
Gemensamt missiv
Missiv för remiss Åtgärdsprogram för hållbar utveckling
Remiss Åtgärdsprogram för hållbar utveckling
______
Beslutsexpediering
vasterbotten@lansstyrelsen.se

Justerare
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§ 98
Remiss regional handlingsplan för grön infrastruktur Västerbotten.
Förslag till remissvar
Dnr: 18RV0270
Arbetsutskottets förslag till beslut
Förbundsstyrelsen avger yttrande enligt upprättat förslag.
Ärendebeskrivning
Svar ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 15 augusti.
Alla länsstyrelser har fått i uppdrag av regeringen att ta fram regionala handlingsplaner för
grön infrastruktur i länet. Arbetet har pågått sedan 2016 och ska redovisas till regeringen av
länsstyrelserna senast 1 oktober 2018. Grön infrastruktur kan identifieras som nätverk av
natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors
välbefinnande.
Länsstyrelsen ser gärna att remissinstanserna anger om det är något/några av insatsområdena
som är särskilt intressant för fortsatt deltagande.
Region Västerbotten delar i stort inriktningen i förslag till regional handlingsplan för grön
infrastruktur i Västerbottens län.
Det regionala utvecklingsansvar som Region Västerbotten har innebär att alla delar i planen,
mer eller mindre, berör Region Västerbottens verksamheter såväl geografiskt som tematiskt.
Beslutsunderlag
Förslag till remissvar
Gemensamt missiv
Missiv för remiss Regional handlingsplan för grön infrastruktur
Remiss Regional handlingsplan för grön infrastruktur
______
Beslutsexpediering
vasterbotten@lansstyrelsen.se
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§ 99
Remiss lån och garantier för fler bostäder (SOU 2017:108). Förslag till
remissvar
Dnr: 18RV0181
Arbetsutskottets förslag till beslut
Förbundsstyrelsen avger yttrande enligt upprättat förslag.
Ärendebeskrivning
Svar ska ha inkommit till Näringsdepartementet senast den 25 juni.
Region Västerbotten har av Näringsdepartementet i en remiss bjudits in till att lämna
synpunkter gällande Lån och garantier för fler bostäder.
Region Västerbotten välkomnar Näringsdepartementets översyn av nuvarande regelverk och
anser att utredningen är övergripande och förslagen generellt är väl genomtänkta. Region
Västerbotten ställer sig i huvudsak bakom de förslag till åtgärder som utredningen föreslår
och tycker att det är positivt om ett underlättande av finansieringen för bostadsprojekt kan
ske utan att för den skull bidra till oansvarig riskhantering. Region Västerbotten ställer sig
positiva till förslaget att samordna regelverk för att underlätta ny- och ombyggnad av
bostäder.
Västerbottens län är till ytan det näst största länet i Sverige och omfattar lite mer än en
åttondel av Sveriges totala landareal. Drygt 85 % av befolkningen bor inom 75 km från
kusten, varav cirka 70 % bor i Umeå eller Skellefteå kommun. Den bostadsbrist som finns i
kommunerna gör det särskilt svårt för ungdomar, studenter och nyanlända att etablera sig på
bostadsmarknaden. Många av länets kommuner har ett underskott på hyresrätter, vilket är
den typ av bostad som dessa grupper oftast efterfrågar. För de mindre kommunerna är det
ofta svårt att hitta finansiärer för nybyggnation då marknadsvärdet ofta blir lägre än
byggnadskostnaderna.
Region Västerbotten tycker det är bra att utredningen uppmärksammar problematiken
rörande kommuner med en historiskt sett minskande befolkning där det kan vara extra svårt
att möta ett nyligen uppkommit behov av fler bostäder.
Beslutsunderlag
Förslag till remissvar
Remissen
______
Beslutsexpediering
n.registrator@regeringskansliet.se
helene.lassi@regeringskansliet.se
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§ 100
Remiss nationella havsplaner. Förslag till remissvar
Dnr: 18RV0213
Arbetsutskottets förslag till beslut
Förbundsstyrelsen avger yttrande enligt upprättat förslag.
Ärendebeskrivning
Svar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 15 augusti.
Region Västerbotten har av Havs-och vattenmyndigheten i en remiss bjudits in till att
samråda gällande Förslag till Havsplan Bottniska viken – samrådshandling.
Region Västerbotten anser att planeringsmålen är övergripande, generella och genomtänkta.
Det är bra att de nationella havsplanerna tydliggör hur olika havs- och kustområden kan
nyttjas eftersom att det underlättar att göra relevanta prioriteringar mellan olika intressen.
Havsplaneringen blir ett viktigt verktyg i ställningstaganden om hur havet ska brukas,
skyddas och bevaras.
Beslutsunderlag
Förslag till remissvar
Remissen
______
Beslutsexpediering
Havs- och vattenmyndigheten

Justerare
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§ 101
Meddelanden
Dnr: 18RV0068
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet lägger 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 2018-03-01 –2018- 06-04

2. Rubrik: Information om uppdrag i Sciency City Skellefteå

3. Rubrik: Erbjudande om att nominera sakkunnig till en regiontjänstmannagrupp för SHP
2020+

Justerare
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§ 102
Delegeringsbeslut
Dnr: 18RV0231
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknats i protokoll
den 7 juni 2018.
Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän i enlighet med
delegeringsordningen. Dessa beslut ska redovisas till arbetsutskottet. Redovisningen innebär
inte att arbetsutskottet omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får
arbetsutskottet 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.

Delegeringsbeslut
Fullmakt för ombud vid årsstämma
för Norbotniabanan AB

Delegat
(beslutsfattare)
Typ av beslut
Erik Bergkvist
A2 Fullmakt att företräda
regionförbundet

Beslutsdatum
2018-04-11

Beslut om trafikförändringar avtal
353, Vindelns kommun

Heidi Thörnberg

KTU4 Beslut om och
2018-04-24
beställning av åtgärder
avseende trafik som utförs
inom ramen för allmän
trafikplikt

Beslut om trafikförändringar
Beställning av fordon

Heidi Thörnberg

KTU4 Beslut om och
2018-04-24
beställning av åtgärder
avseende trafik som utförs
inom ramen för allmän
trafikplikt

Beslut om trafikförändringar avtal
297 Bjurholms kommun

Heidi Thörnberg

KTU4 Beslut om och
2018-04-24
beställning av åtgärder
avseende trafik som utförs
inom ramen för allmän
trafikplikt

Beslut om trafikförändringar avtal
360 Sorsele kommun

Heidi Thörnberg

KTU4 Beslut om och
2018-04-24
beställning av åtgärder
avseende trafik som utförs
inom ramen för allmän
trafikplikt

Beslut om fördelning ur post
kulturell infrastruktur år 2018

Nina Björby och
Mattias Larsson

KB12 Beslut i brådskande
frågor mellan
sammanträden

Justerare
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Delegeringsbeslut
Samrådsyttrande för väg 791
riskreducerande åtgärder,
Krångfors i Skellefteå kommun,
Västerbottens län

Delegat
(beslutsfattare)
Typ av beslut
Heidi Thörnberg KTU9 Remissyttranden
som inte har principiell
karaktär och som inte
rymmer politiska
ställningstaganden

delegeringsbeslut LO deltagande i
Almedalen 2018

Erik Bergkvist

Ordförandebeslut Deltagande vid
regionresan 2018 LO

Erik Bergkvist

Avslagsbeslut för projektet
Wilhelmina Winter Weekend
203990 för projektperiod 2016-1101 - 2019-03-31. Projektägare Visit
Vilhelminas ansökan avslås.
Regionala projektmedel med 487
000 kr till Lycksele kommun för
projektet "100 nya jobb"

Katarina Molin

Anna Pettersson LA1 Beslut om
projektmedel för hela
projektperioden

2018-04-26

Avslag på ansökan om regionala
projektmedel med 51 825 kr från K.
Lundgren Andersson Enskild
Firma. Ärendet handlar om
företagsstöd. Sökande har
informerats om regler och
hänvisats till handläggare hos
Länsstyrelsen Västerbotten som
vidtalats och indikerat att stöd är
möjligt att bevilja.
Bifallsbeslut för projektet
"Besöksmålsutveckling i
Bottenvikens skärgård" för
projektperioden 2018-02-01--201910-31 Projektägare Piteå kommun
beviljas 132886 kronor, dock högst
13,78 % av totala godkända
kostnader på 964000 kr.
Bifallsbeslut för projektet "Incubate
- Start up support solutions
promoting rural entrepreuneurship "
för projektperioden 181001–
210930. Projektägare Storumans
kommunföretag AB beviljas 274757
kronor, dock högst 17,52 % av
totala godkända kostnader på
1568444 kr.
Bild och Form Västerbotten, Region
Västerbotten. Förlängning av
projekttid till och med 30 juni 2018.

Katarina Molin

LA1 Beslut om
projektmedel för hela
projektperioden

2018-04-09

Anna Pettersson LA1 Beslut om
projektmedel för hela
projektperioden

2018-03-20

Anna Pettersson LA1 Beslut om
projektmedel för hela
projektperioden

2018-04-26

Katarina Molin

2018-03-07

Justerare

PO6 Förtroendevaldas
kurs- och
konferensdeltagande
PO6 Förtroendevaldas
kurs- och
konferensdeltagande
LA1 Beslut om
projektmedel för hela
projektperioden

Beslutsdatum
2018-04-27

LA3 Ändringsbeslut
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Delegat
Delegeringsbeslut
(beslutsfattare)
Typ av beslut
Ubmejen Biejvieh's 20-års jubileum, Anna Pettersson LA1 Beslut om
Såhkie - Umeå Sameförening. 200
projektmedel för hela
000 kr år 2018-2019.
projektperioden
Samverkansavtal mellan
Trafikverket och Regionala
kollektivtrafikmyndigheten i
Västerbottens län beträffande
anslutningstrafik SorseleArvidsjaurunder perioden 2017-1101--2019-10-31
Beslut om projektmedel för
projektet Förstudie Mjölkföretagarn
i Västerbotten
Trafikbeställning Ultra vintertidtabell år 2018/2019

Erik Bergkvist

Anna Pettersson LA1 Beslut om
projektmedel för hela
projektperioden
Heidi Thörnberg KTU1 Beslut om allmän
trafikplikt

2018-05-25

Ny taxa och ökad funktionalitet för
besökskort i Ultra-trafiken från
vintertidtabellen 2018/2019

Peter Olofsson

2018-05-30

Justerare

E2 Teckna avtal med
ekonomiskt innehåll

Beslutsdatum
2018-04-18

KTU3 Beslut om justering
av taxor, icke principiella
beslut
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§ 103
Information från verksamheten
Dnr: 18RV0067
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Arbetsutskottet bjuder in Österbottens förbund till invigningen på Grand i januari 2019.
Nämnden för Regional utveckling fattar beslut om deltagande vid Grand vid första
sammanträdet 2019.
Ärendebeskrivning
Regiondirektören Anna Pettersson informerar om aktuella händelser från verksamheten.
Strategiskt partnerskap har bildats tillsammans med Umeå universitet. Avtalet ska lanseras
vid Grand invigningen 2019.
Region Västerbotten är inbjudna till Vasa och Österbottens förbund i juni 2019.
Arbetsutskottet är eniga om att bjuda in Österbottens förbund till invigningen på Grand i
januari 2019. Nämnden för Regional utveckling fattar beslut om deltagande vid Grand vid
första sammanträdet 2019.
____
Beslutsexpediering
Kommunikationsenheten

Justerare
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§ 104
Information om bildandet av ny regionkommun i Västerbotten 2019
Dnr: 17RV0084
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Erik Bergkvist (S), Anna Pettersson och Hans Lindberg (S) ger en lägesrapport i frågan om
bildandet av regionkommun.
Det diskuteras kring hur vi ska värna om de regionala utvecklingsfrågorna i den nya
organisationen. Det konstateras att organisationerna skiljer sig åt och att det inte är
eftersträvsamt att vara likriktat på alla områden.
Det ska bokas in en träff om nomineringen till organen i den nya samverkansstrukturen med
bland annat valberedningens ordförande och Hans Lindberg (S) i rollen som
primärkommunala delegationens ordförande. Dessa organ kommer inte att finnas med i
valutredningen som går till partierna i juni.
____
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§ 105
Information om utvecklingen av turismen i Västerbottens län
Dnr: 18RV0067
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Arbetsutskottet bjuder in Annika Sandström till förbundsstyrelsen den 21 juni för att
informera om detta.
Ärendebeskrivning
Länsturistchef Annika Sandström ger en lägesrapport ges i frågan om utvecklingen av
turismen i Västerbottens län.
Enheten inom Region Västerbotten genomgår ett stort förändringsarbete med många nya
anställda. Tidigare var man mer en projektorganisation och idag mer av en kunskapsstyrd
organisation. Det är tuffa tider pga att projektmedlen är begränsade och frågan om hur man
ska jobba och hitta finansiering är ständigt under diskussion.
Det är stökigt när det gäller den externa marknadsföringen och hur den hänger ihop. Region
Västerbotten för en dialog med alla destinationer och har som målsättning att över en 3-års
period enas om ett tydligare varumärke. Det är inte kraftfullt att gå ut med flera olika
varumärken. Region Västerbottens ansvar som samordningsorganisation är att hitta vägen
framåt. Nu arbetas det med informera och föra dialog med nyckelaktörer för att få börja
jobba i denna riktning. Denna process kommer att ta tid. Förhoppningsvis kan Västerbotten
städa bort några av destinationsnamnen och enas under ett namn och varumärke. Detta
behöver inte betyda att bolagen i sig försvinner. Region Västerbotten strävar efter att det ska
bli lättare för researrangörerna att sälja Västerbotten.
Annika informerar om detta även på förbundsstyrelsen den 21 juni.
____
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§ 106
Information om RUS-processen
Dnr: 18RV0067
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Niklas Gandal ger en lägesrapport i frågan om processen kring framtagandet av en ny
regional utvecklingsstrategi (RUS).
Processen skall präglas av delaktighet och bred dialog, samt jämställdhetsintegreras. En
tidshorisont på cirka 20 år med tydliga mål och med uppföljningsbara mål. Processen
kommer att pågå under åren 2018-2020.
RUS ska bygga på effektlogik, engagera och inspirera till genomförande samt visa vägen till
den region Västerbotten har potential att vara 2040. Dialogprocessen ska bidra till att aktörer
i länet, anställda i regionkommun och politiker känner ett gemensamt ansvar för
genomförande av den regionala utvecklingsstrategin, samt att aktörer känner inflytande och
delaktighet i framtagandet.
Processen ska innehålla:
Tematiska dialoger – Baserade på analysunderlag och erfarenheter
Politiska forum – Vision och målbild
Scenarioanalyser – Håller strategin för framtiden?
Remiss – Bred samrådsprocess
____
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§ 107
Information från LRF om ökad matproduktion från Västerbottens län
Dnr: 18RV0067
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Pär Antonsson, vice ordförande LRF regionstyrelse, bedriver mjölkproduktion på egen gård
till vardags. Idag besöker han arbetsutskottet för att föra en dialog kring matproduktionen i
Västerbotten.
Livsmedelsproduktionen i regionen minskar och det behövs politiskt stöd för att denna trend
ska vända. Region Västerbotten arbetar med att ta fram en regional Livsmedelsstrategi.
Arbetet är uppdelat i 12 fokusområden. Dessa områden är rumslig planering för ökad
livsmedelsproduktion, miljö- djurskydd- hälsa och regler, ägarskiften och nya ägarformer,
kapitalförsörjning, förädling och försäljning, utbildning och kompetensförsörjning, export,
mat i offentliga kök, krisberedskap och försörjningstrygghet, forskning – utveckling och
innovation samt primärproduktion.
En av utmaningarna är kontakten mellan myndigheterna och verksamhetsutövarna. Tidigare
ordnade Region Västerbotten dialogmöten med representanter från Länsstyrelsen,
kommunernas tillsynsfunktioner och lantbrukare för att skapa ett bättre samtalsklimat och
förståelse för förutsättningarna i de olika rollerna. Dessa möten kommer att fortsätta
anordnas och då även regionalt över hela länet.
Det finns en politisk vilja att man ska tillaga mer lokalproducerad mat i de offentliga köken.
Även här finns utmaningar, dels i lagstiftningen men också att det ska finnas lantbrukare
som har kapacitet att leverera den mängd som efterfrågas. Definitionen på lokalproducerat är
oklar och svår. När man som kommun vill upphandla lokalproducerat bör man vidga sitt
perspektiv. Det blir svårt att handla enbart från sin egen kommun, man måste tänka regionalt
och inte enbart på enskild bonde. En av de kommuner som är bra på att upphandla
lokalproducerat är Boden. Där har den politiska ambitionen varit tydlig.
Vad har vi för attityd till människorna som jobbar i köken? Det är i köken ute i
verksamheterna som tänket om lokalproducerat börjar. Kökspersonalen måste vara
utbildade, drivande och aktivt välja det lokalproducerade.
Andra utmaningar som nämns inom lantbruket är att lönsamheten inte alltid är så stor,
ungdomarna attraheras inte av att binda sig vid ett jordbruk, eget kapital krävs för att köpa
en gård eller bygga en ny ladugård. Statlig stimulans kan vara ett sätt att förbättra
förutsättningarna för jordbruket.
Arbetsutskottet kommer att planera in en ny träff med LRF:s regionstyrelse för att samtala
vidare om dessa frågor.
____
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