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§ 108
Fastställande av ärendelistan
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet fastställer ärendelistan.
Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet har att fastställa föredragningslistan och besluta om eventuella förändringar.
____
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§ 109
Information om den regionala skogsstrategin/regionalt skogsprogram
Dnr: 18RV0067
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet uppdrog till Regiondirektören 13 december 2017, § 145 att ta fram förslag
på tidsplan och utformning av struktur inför framtagande av ett regionalt skogsprogram för
Västerbottens län.
Lena Friborg berättar om processen.
____
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§ 110
Information om 1:1 anslaget och egna regionala projektmedel
Dnr: 17RV0058
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet noterar 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).
____
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§ 111
Projektbeslut: Vägledande principer för e-tjänste- och
verksamhetsutveckling
Dnr: 18RV0371
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beviljar Regionförbundet Västerbottens län 2 388 426 kr, dock högst 50 %
av godkända kostnader för projektet Vägledande principer för e-tjänste- och
verksamhetsutveckling för projektperioden 2019-01-01 -- 2021-12-31 under förutsättning att
all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1.
Ärendebeskrivning
Projektets övergripande mål är att förenkla vardagen för både medborgare och företag vid
sina kontakter med offentlig verksamhet och inriktar sig på förtroendefullt bemötande samt
leverans av efterfrågade e-tjänster. Projektets mål är att deltagande kommuner utvecklar sina
processer och sin verksamhet med utgångspunkt ur den sedan tidigare framtagna metodiken
”Vägledande principerna” i projektet Digitala Västerbotten. Delmålen är att deltagande
kommuner erhållit kunskap om tjänstedesign, de Vägledande principernas är
implementerade, kunskap och verktyg finns för att arbeta med informationssäkerhet,
processkartläggning och förändringsledning. Projektets aktiviteter kommer i huvudsak att
arbeta med seminarier/workshops för att höja kompetens kring informationssäkerhet,
tjänstedesign, de Vägledande principerna samt processkartläggning och förändringsledning.
Efter projektets slut kommer kompetensen inom tjänstedesign och de Vägledande
principerna finnas hos samtliga medverkande kommuner. De Vägledande principerna
används vid utveckling av nya e-tjänster inom e-tjänstesamverkan. Utifrån de framtagna etjänsterna har processkartläggning och verksamhetsutveckling initierats för
effekthemtagning. Deltagande kommuner arbetar aktivt med informationssäkerhet för att
säkerställa tilltro och förtroende för utvecklade e-tjänster.
De Vägledande principerna kommer att förvaltas och utvecklas inom den etablerade Etjänstesamverkan i regionen. Inom ramen för de Vägledande principerna är de horisontella
kriterierna redan integrerad och följer med den kommande utvecklingen och förvaltningen.
Projektets förhållande till hållbar regional tillväxt följer ambitionerna med en sammanhållen
offentlig verksamhet med målsättningen att förenkla vardagen för både medborgare och
företag vid sina kontakter med offentlig verksamhet.
Den längre projekttiden möjliggör att nå hela målgruppen och inrymma de aktiviteter som
inte befarades hinna med vid föregående ansökningstillfälle. Vi har därför uppmanats i
dialog att söka på nytt och utöka projektet utifrån erfarenheter från projektet Digitala
Västerbotten för att medverka till kommunernas fortsatta utveckling av e-tjänster.
Beslutsunderlag
PM
____

Beslutsexpediering
Mats Svensson, Katarina Molin
Justerare
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§ 112
Projektbeslut: Life science motorn v 2.0
Dnr: 18RV0089
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beviljar Umeå Biotech Incubator AB 2 550 000 kr, dock högst 6,88 % av
godkända kostnader för projektet Life science motorn (v2.0) för projektperioden 2019-01-01
-- 2021-12-31 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur
anslaget 1:1.
Ärendebeskrivning
Life science är ett av fokusområdena RIS och RUS för Västerbotten. Umeå universitet
bedriver excellent forskning inom Life science. I regionen finns det 65 företag och
majoriteten av företagsidéerna har sitt ursprung från forskning vid Umeå universitet.
Regionen har en inkubator (UBI) som enbart stöttar affärsidéer inom Life science.
Verksamheten har utvecklats genom regionala utvecklingsprojekt och håller idag en mycket
hög nationell klass. I jämförelse med internationella motsvarigheter behöver verksamheten
utvecklas ytterligare för att vara internationellt konkurrenskraftig. Dessa
utvecklingsområden kommer detta projekt att adressera. Projektets mål är att genom en ökad
innovationssamverkan mellan anställda vid akademin, landstinget och näringslivet kommer
fler innovativa produkter skapas som bidrar till tillväxt i regionens SMF företag. Projektet
har tre delmål; Life science community, Kunskapsbryggan och Inkubationsprocess som
skapar fler innovativa SMF företag. Primära målgruppen för projektet Life science
företagen. Resultaten och lärdomarna som kommer fram i projektet kommer att spridas via
webb, sociala media, PR och vid fysiska möten. Projektet kommer att upphandla en
följeforskare som tillsammans med projektet utvärderar och följer upp projektets utveckling.
Beslutsunderlag
PM
____

Beslutsexpediering

Mikael Johansson
Katarina Molin
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§ 113
Projektbeslut: Vilja Kunna Växa
Dnr: 18RV0098
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet avslår ansökan från Industriellt Utvecklingscentrum Norr AB för projektet
VKV - Vilja Kunna Växa med projektperiod 2018-12-03 -- 2021-12-31. Projektet ligger i
linje med den regionala utvecklingsstrategins intentioner men på grund av den begränsade
budgeten och i konkurrens med andra angelägna projekt prioriteras inte projektet.
Ärendebeskrivning
Projektet Vilja Kunna Växa syftar till att långsiktigt stärka affärsförmågan hos regionens
industriella eller industrinära små och medelstora företag. Målgruppen består av ca 700
företag i Norr- och Västerbotten. Projektet genomförs genom skapandet av
utvecklingsgrupper av företag med intressegemenskap. Projektet identifierar och sammanför
företagen enligt en definierad arbetsmodell. Utvecklingsgruppernas syfte, mål och
arbetsplan fastställs. Projektet genomför gruppvisa stödåtgärder i respektive
utvecklingsgrupp utifrån behov. Intressanta potentiella snabbväxare identifieras i
utvecklingsgrupperna och erbjuds individuellt tillväxtstöd. Minst 25 företag skall erbjudas
individuellt tillväxtstöd under projekttiden. En kommunikationsplan tas fram under
projektstarten som specificerar hur såväl projektresultat som initial information skall
hanteras och spridas. Projektet upphandlar extern utvärdering. Utvärderingen skall ske
löpande och fungera både som uppföljning och som hjälp för styrning av projektet.
IUC som organisation har under lång tid verkat i Norrbotten. Som första steg gällande
Västerbotten har de etablerat samverkan med Umeå och Skellefteå kommuner. I Skellefteå
har en resurs delfinansierats i samverkan med kommunen under snart tre år. IUC:s projekt
”TmU” har haft en extern resurs i Umeå som fungerat som affärsutvecklare och bollplank
till kommunen. I inlandet har Inlandets Teknikpark och Skogstekniska Klustret identifierats
som strategiska samverkansparter eftersom de har uppbyggda nätverk med potentiella
målföretag för IUC. Lycksele kommun har även meddelat att de är beredda att
medfinansiera VKV, vilket sammantaget ger grund för att bredare nå företag i Västerbottens
inland. I skrivande stund förhandlas en avsiktsförklaring med Inlandets teknikpark rörande
hur organisationerna kan samverka.
Beslutsunderlag
PM
____

Beslutsexpediering
Mats Svensson
Katarina Molin
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§ 114
Projektbeslut: North Sweden Cleantech: Innovation, kluster och gröna,
hållbara lösningar
Dnr: 18RV0372
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beviljar Kompetensspridning i Umeå AB 2 700 000 kr, dock högst 7,16 %
av godkända kostnader för projektet North Sweden Cleantech: Innovation, kluster och gröna
hållbara lösningar för projektperioden 2019-01-01 -- 2021-12-31 under förutsättning att all
övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1.
Ärendebeskrivning
North Sweden Cleantech: Innovation, kluster och gröna, hållbara lösningar är ett projekt
med målet att under 2019-2021 öka innovationsverksamheten och innovationskraften i små
och medelstora företag och stärka utvecklingen av och tillgängligheten till
innovationsstödjande system och miljöer inom cleantechområdet i Västerbottens län,
Norrbottens län och Örnsköldsviks kommun. Det är en vidareutveckling på nuvarande
projekt Cleaner Growth och projektets ambition är, för det fortsatta arbetet, att ett
synliggörande av företag och affärsmöjligheter kan ge regionen position som en spännande
och dynamisk utvecklings- och tillväxtregion för innovation inom cleantechområdet.
Projektet är ett samverkansprojekt som genomförs av sex organisationer Kompetensspridning i Umeå, Skellefteå Science City, Örnsköldsviks kommun, Uminova
Innovation, Arctic Business Incubator och RISE Processum - med stöd av ett partnerskap
bestående av Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik och Piteå kommuner, de kommunala bolagen
Skellefteå Kraft, Umeå Energi, VAKIN, Bostaden och Umeå Kommunföretag, Region
Västerbotten och Region Norrbotten, som har tillgångar, kompetens och resurser som skapar
en stor tillväxt- och utvecklingspotential inom cleantechområdet.
Projektet kommer att genomföras till nytta för och i nära samarbete med näringslivet i
regionen. North Sweden Cleantech har för närvarande utvecklat samarbete med cirka 100
små och medelstora företag inom cleantechområdet. Projektet omfattar följande tre
arbetspaket:
A1. Innovationsplats.
A2. Klusterutveckling, innovationsmiljöer och testbäddar.
A3. Samverkan för utveckling och kommersialisering av innovationer med klimat- och
miljönytta.
Kompetensspridning i Umeå är sammanhållande för projektet och ansvarar för
projektledning, extern kommunikation och resultatspridning. Varje stad har en utpekad
ansvarig kontaktperson som bland annat ansvarar för stadens deltagande och engagemang i
projektet.
Förutom finansiering från Region Västerbotten söker projektet även medfinansiering från
EU:s regionala fond övre Norrland.
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Beslutsunderlag
PM
____
Beslutsexpediering
Irina Bergsten
Katarina Molin
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§ 115
Projektbeslut: Go Cloud- för att stärka innovationskraften i hela regionen
Dnr: 18RV0373
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet avslår ansökan gällande projektet Go Cloud. Projektet ligger i linje med den
regionala utvecklingsstrategins intentioner men på grund av den begränsade budgeten och i
konkurrens med andra angelägna projekt prioriteras inte projektet.
Ärendebeskrivning
Möjligheten att ta del av de system och miljöer som främjar innovation är mer begränsade i
regionens glesbefolkade områden. Det är en utmaning som behöver mötas upp i form av
åtgärder som främjar delaktighet i ett platsoberoende innovationsstödsystem.
Go Cloud är ett nytt projekt som syftar till att bredda innovationskedjan i regionen och nå en
bredare mångfald av företag och särskilt företag på landsbygden.
Projektmålet är att utöka Go Business verksamhet och metodik både fysiskt och digitalt, för
att nå fler tjänsteföretag i regionen och bidra till ett platsoberoende innovationssystem. På så
sätt hoppas projektet Go Cloud kunna ge fler idéer möjlighet att utvecklas till nya innovativa
tjänster och att fler företag kan uppvisa en ökad innovationsverksamhet.
Den primära målgruppen är entreprenörer med tjänsteinnovationer inom KKN och övrig
tjänstesektor.
Arbetet kommer att ske genom en projektgrupp som leds av en projektledare. En överordnad
styrgrupp tar strategiska beslut och ser till att projektet arbetar mot uppsatta mål. Arbetet
delas in i fyra arbetsområden; utveckla fler fysiska mötesplatser för innovationsarbete i
regionen, etablera en testbädd för en digital inkubator, innovationsstödjande aktiviteter samt
kunskapsspridning i regionen.
Utvärdering kommer att ske löpande i projektet och resultatet kommer att spridas via öppna
lärandeseminarier.
Förutom finansiering från Region Västerbotten söker projektet även medfinansiering från
EU:s regionala fond övre Norrland.
Beslutsunderlag
PM
____
Beslutsexpediering
Irina Bergsten
Katarina Molin
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§ 116
Projektbeslut: Innovationshubb för unga entreprenörer
Dnr: 18RV0383
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beviljar Umeå Kommunföretag AB 1,5 miljoner kr, dock högst 11,26 % av
godkända kostnader för projektet Innovationshubb för unga entreprenörer (projektperiod
2019-01-01 -- 2021-12-31) under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel
disponeras ur anslaget 1:1.
Ärendebeskrivning
BIC Factory är en inkubator som riktar sig mot en målgrupp - unga entreprenörer. BIC
Factorys styrkor är den kultur, den kunskap och det arbetssätt som under många års tid
fostrat unga entreprenörer till att bli hållbara företagare. I det planerade nya projektet
kommer BIC använda sina styrkor genom att stödja innovationsförmågan hos unga
entreprenörer - kvinnor och män - och deras innovationssamverkan med små och medelstora
företag och akademi.
Syftet är att öka innovationsverksamheten i små och medelstora företag och stärka
utveckling av och tillgänglighet till innovationsstödjande system och miljöer genom att
stärka unga entreprenörers - kvinnors och mäns - innovationsförmåga och
innovationssamverkan med andra entreprenörer i BIC-klustret, forskare m fl. Projektet fyller
en viktig funktion genom att fostra unga entreprenörer till innovativa företagare som kan
verka i egna växande innovativa företag.
Projektmålet är att innovationsverksamheten ska öka och fler innovationer ska
marknadsintroduceras av unga entreprenörer - kvinnor och män - inom BIC-klustret i
Västerbottens län.
BIC Factory får från och med 2019 bättre förutsättningar i nya lokaler i central stadsmiljö i
Umeå som skapar bättre möjligheter till fysiska och virtuella möten med kvinnor och män i
befintliga företag, akademi och civilsamhälle. Med ökad tillgänglighet som fysisk och
virtuell mötesplats kommer BIC Factory att ta en ny roll i regionens utvecklingsarbete
genom att öka möjligheterna för unga entreprenörer i länets glesbefolkade områden att ta del
av de system och miljöer som främjar innovation.
Projektets mål och indikatorer ska vara jämställda. Det innebär innovationsstöd till minst 40
% kvinnor/40 % män, att i BIC Factorys showroom synliggöra innovationer från minst 40 %
kvinnor/40 % män och att ha minst 40 % kvinnor/40 % män deltagande i aktiviteterna.
Umeå Kommunföretag (UKF) är huvudman för projektet som har en styrgrupp bestående av
företrädare för UKF, Umeå kommun, Umeå universitet och Region Västerbotten. Projektet
har två anställda - en projektledare och verksamhetsledare - samt en ekonomiresurs.
Projektet ska upphandla innovationscoacher och affärskonsulter som tillgodoser företagens
stödbehov.
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§ 117
Projektbeslut: Samverkansstruktur för Innovation och Regional Tillväxt
(SIRT)
Dnr: 18RV0384
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet avslår ansökan gällande projektet Samverkansstruktur för Innovation och
Regional Tillväxt (SIRT) för projektperioden 2019-01-01 -- 2022-04-30. Projektet ligger i
linje med den regionala utvecklingsstrategins intentioner men på grund av den begränsade
budgeten och i konkurrens med andra angelägna projekt prioriteras inte projektet.
Ärendebeskrivning
Ett nytt projekt vars syfte är att öka forsknings- och innovationssamverkan mellan främst
LTU, näringsliv och myndigheter i Västerbotten och Norrbotten.
Projektmålet är att enskilda små och medelstora företag, företagskluster samt
företagsfrämjande aktörer och kommuners näringslivsenheter i regionen har tillgång till ett
anpassat, långsiktigt hållbart, personoberoende system för samverkan med universitetet och
dess anställda med syfte att öka deras innovationskraft.
Projektet bidrar till uppfyllandet av den Regionala Utvecklingsstrategins (RUS) delstrategi
2. Strukturer för innovation samt överensstämmer med det prioriterade området 2.3 Ökad
samverkan mellan näringsliv och akademi.
Projektet bedöms vara jämställdhetsintegrerat. Överlag bedöms de horisontella kriterierna
jämställdhet, miljö och mångfald samt urvalskriterierna utveckling och förnyelse av
näringslivet samt näringslivsstödjande strukturer och samverkan och nätverksbyggande
genomsyra ansökan.
Om projektet beviljas bör ett särskilt villkor finnas så att projektet i lägesrapporter och
slutrapport skall redovisa deltagande företag i indikatorerna separat för att tydliggöra hur
projektet arbetar i Västerbottens län.
Beslutsunderlag
PM
____

Beslutsexpediering

Lennart Niemelä
Katarina Molin
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§ 118
Projektbeslut: Elektrifiering av Tvärbanan Hällnäs-Lycksele-Storuman
Dnr: 18RV0385
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beviljar Lycksele kommun 200 000 kr, dock högst 25 % av godkända
kostnader för projektet Förstudie - Elektrifiering av Tvärbanan Hällnäs-Lycksele-Storuman
för projektperioden 2019-01-01 -- 2019-09-30 under förutsättning att all övrig
medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1.
Ärendebeskrivning
Syftet med förstudien är att utveckla en finansieringsplan för elektrifiering av Tvärbanan
Hällnäs-Lycksele-Storuman som medger ett genomförande av åtgärden trots att den inte är
upptagen som namngivet objekt i den nyligen beslutade nationella transportplanen samt, i
det fall elektrifieringen inte går att genomföra före 2024, ta fram och förtydliga underlag
som behövs inför kommande nationella och regionala transportplaner.
Det övergripande målet med förstudien är att skapa förutsättningar för ett större utnyttjande
av Tvärbanan för både godstransporter och kollektivtrafik. En elektrifierad Tvärbana skulle
möjliggöra längre och tyngre godståg än vad dagens diesellok klarar av och att Norrtåg kan
trafikera banan med tågset som används på alla andra banor, vilket skulle innebära
persontrafiken med tåg mellan Lycksele och Umeå kan öka genom högre tillförlitlighet och
färre oplanerade avbrott i trafiken.
Projektet ligger i linje med delstrategi 6. En tillgänglig och utåtriktad region och med det
prioriterade området 6.2 Hållbar och effektiv person- och godstrafik. Projektet avser en
förstudie.
Projektet bedöms vara jämställdhetsintegrerat. Överlag bedöms de horisontella kriterierna
jämställdhet och miljö genomsyra ansökan samt mångfald i mindre grad. Urvalskriterierna
Utveckling och förnyelse av näringslivet samt näringslivsstödjande strukturer och
Samverkan och nätverksbyggande genomsyrar ansökan.
Beslutsunderlag
PM
____
Beslutsexpediering
Lennart Niemelä
Katarina Molin
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§ 119
Projektbeslut: SkogsBioSmart Strukturfond
Dnr: 18RV0386
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beviljar Skogstekniska Klustret Ekonomisk Fören 4 800 000 kr, dock högst
16,48 % av godkända kostnader för projektet SkogsBioSmart för projektperioden 2019-0101 -- 2021-12-31 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel
disponeras ur anslaget 1:1.
Ärendebeskrivning
Koldioxidanvändning via träds tillväxt är naturligt och stor möjlighet för skogssektorn.
Skogens biomaterial är största förnybara resursen i Sverige vilket är viktigt för landets
ekonomi, även för landsbygdens ekonomi, som kan öka med bioekonomin. SkogBioSmart
(SBS) är ett förslag till ett innovationssystem (FOUI) på regional, nationell och
internationell nivå för skogsbruksteknik och teknologi för där både biomaterial,
ekosystemtjänster och miljömål beaktas. SBS är en innovationsmiljö driven av
Skogstekniska klustret och de tre universiteten SLU, UmU och LTU - som leder till
kommersialisering av nya produkter och tjänster mot ett stort antal exportmarknader.
Satsningen syftar till utveckling av smarta semiautonoma fordon med anpassade redskap och
tjänster som ger utvecklade förarmiljöer, positiv miljöpåverkan, energi- och
kostnadseffektivitet i skogsbruket samt lönsamhet och exportframgångar.
Utmaningen för skogssektorn är övergången till bioekonomi. Industridelen måste ta fram
produkter som ersätter fossilbaserade. Stora investeringar gjorda i befintlig industri gör att
utvecklingen till stora delar är blockerad. Strategin är därför riktad kunskaps- och
kompetensförsörjning såväl till Skogstekniska klustret med sina klusterföretag som till
skogsägarna. Kunskapsöverföring sker från akademin till operativt skogsbruk i flera länder
genom att tekniktillverkarna tar fram smart teknik i skogens maskiner. Projektet kommer
arbeta utifrån Agenda 2030, med fokus på miljö, livsmiljö, mångfald och jämställdhet.
Projektet är en fortsättning på projektet SMART INNOVATION som beviljats 1 600 000 kr
mkr av Region Västerbotten 2015-10-27. Skogstekniska klustret bedriver även ett projekt
med finansiering från Vinnova, SkogsBioSmart 1.0 (2016-11-01 – 2018-10-31) som har
medfinansierats av Länsstyrelsens 1:1 anslag
Beslutsunderlag
PM
____

Beslutsexpediering

Liv Öberg
Katarina Molin
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§ 120
Projektbeslut: Ramprojekt för regionala företagsstöd i Västerbotten 2019
Dnr: 18RV0387
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beviljar Regionförbundet Västerbottens län 379 874 kr, dock högst 50 % av
godkända kostnader för projektet Ramprojekt för regionala företagsstöd i Västerbotten 2019
för projektperioden 2019-01-01 -- 2021-04-30 under förutsättning att all övrig
medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1.
Ärendebeskrivning
Regionala företagsstöd riktar sig till enskilda företag som ska investera i tillväxt och som har
verksamhet i Västerbottens län. Företagens möjligheter att bedriva tillväxtskapande
verksamhet påverkas av permanenta nackdelar som bristfällig infrastruktur, låg
tillgänglighet till grundläggande samhällsservice samt mycket långa avstånd. Stöden fyller
därför en viktig funktion särskilt i mer perifera områden i länet där företag har sämre
förutsättningar att starta och bedriva verksamhet. Likaså fyller företagsstöden en viktig
funktion för att företag i länet ska kunna klara av att genomföra tillväxtsatsningar i
investeringar och innovationer genom att de underlättar möjligheterna för företag att få
banklån i och med att stödet reducerar affärsrisker för affärsbanker.
Länsstyrelsen Västerbotten har i dag ett pågående ramprojekt för företagsstöd som avslutas
2019-06-30. Projektet är nu avslutat avseende nya beslut till företag och man ser ett faktiskt
behov av medfinansiering från ERUF för att fortsätta växla upp det regionala
tillväxtanslaget. Vid årsskiftet övergår arbetet med regionala företagsstöd till den nybildade
regionkommunen, Region Västerbotten. I det nya ramprojektet vill projektsökanden fortsätta
sitt tidigare arbete med innovations- och investeringsstöd, men även utveckla företagsstöden
genom att skapa nya checkar för att bland annat ge befintliga SMF incitament att arbeta med
jämställdhet och miljö.
Projektmedel söks från Region Västerbotten för att medfinansiera projektets administrativa
kostnader som till största del kommer att förfalla under projektets första år. Året 2020
kommer till största del enbart handla om administration av utbetalningar efter 2019 års
beslut. Den arbetstidskostnad som under år 2020 kommer belasta projektet för handläggarna
är därför mycket ringa. Förutom medfinansiering från Region Västerbotten söker projektet
även medfinansiering från EU:s regionala fond övre Norrland.
Beslutsunderlag
PM
____
Beslutsexpediering
Katarina Molin, Irina Bergsten
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§ 121
Projektbeslut: Konkurrenskraft 2030- Affärsstrategisk dialog för ökad
energieffektivitet i mindre SMF
Dnr: 18RV0388
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet avslår ansökan gällande projektet Konkurrenskraft 2030 - Affärsstrategisk
dialog för ökad energieffektivitet i mindre SMF. Projektet ligger i linje med den regionala
utvecklingsstrategins intentioner men på grund av den begränsade budgeten och i
konkurrens med andra angelägna projekt prioriteras inte projektet.
Ärendebeskrivning
Projektet har formats för att hjälpa mindre SMF att stärka sin konkurrenskraft genom att
arbeta strategiskt med energi-, klimat- och hållbarhetsfrågor. Intervjuer har visat att mindre
företag ofta är svåra att nå med information/erbjudanden om detta, då de ofta är helt
upptagna av arbetet i den dagliga verksamheten. Projektet omfattar hela Västerbotten och
Norrbotten och ska möta mindre SMF, med upp till 50 anställda, där de befinner sig. Tanken
är att nå och aktivera dessa företag genom en dialog där målet är att tillsammans hitta det
enskilda företagets motivation och drivkrafter för att ta ett eller några steg uppåt längs
kompetens- och aktivitetstrappan till ett strategiskt energi-, klimat- och hållbarhetsarbete.
Projektet har utvecklats i dialog mellan Energikontor Norr, LTU Entreprenörskap och
Innovation, Almi Nord och Företagarna i Norrbotten och Västerbotten.
Minskad energianvändning och klimatpåverkan är för många företag en snabb och lönsam
väg till stärkt hållbarhet, som om det även kommuniceras internt och externt kan stärka
företagen och deras affärer på sikt. I projektet kompletteras utvecklingen av den
affärsstrategiska dialogen med genomförande av energi- och klimatanalyser i samtliga
deltagande företag. Målet är här att hjälpa dessa företag att hitta och genomföra kloka
energi- och klimatåtgärder i det egna företaget. De deltagande företagen kommer också att
ha möjlighet att få viss experthjälp av konsulter.
Projektet vänder sig till alla branscher, men ska arbeta aktivt för att nå och engagera företag
utanför för den manligt dominerade tillverkningsindustrin. Tillverkningsföretag är inte
exkluderade, men ambitionen är att även nå andra branscher som är mindre vana vid att
arbete med energi-, klimat- och hållbarhetsfrågor och där projektet därför kan göra större
nytta.
Beslutsunderlag
PM
____
Beslutsexpediering
Liv Öberg
Katarina Molin

Justerare

Utdragsbestyrkande

ProSale Signing Referensnummer: 597007

PROTOKOLL

21 (57)

Sammanträdesdatum

Arbetsutskottet

2018-09-19

§ 122
Projektbeslut: Inför-Sikt: Industriella Företag i Samverkan för
Integration, Kompetensförsörjning och Tillväxt
Dnr: 18RV0389
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beviljar Regionförbundet Västerbottens län 1 116 104 kr, dock högst 30 %
av godkända kostnader för projektet INFÖR-SIKT: Industriella Företag i Samverkan för
Integration, Kompetensförsörjning och Tillväxt för projektperioden 2018-12-01 -- 2020-1231 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget
1:1.
Ärendebeskrivning
INFÖR-SIKT är ett projekt som syftar till att stärka mottagarkapaciteten hos företag i
kommunerna Dorotea, Åsele, Vilhelmina, Storuman och Sorsele kommuner. Projektet drivs
i samarbete med berörda kommuner och fackliga organisationer samt Arbetsförmedlingen.
Mottagarkapaciteten stärks med syfte att öka förutsättningar för att fler kvinnor och män
med utländsk bakgrund ska kunna erhålla anställning vid företagen. Projektet har en stark
koppling till ESF-projektet SIKT, som i samma kommuner arbetar med att stärka
utrikesföddas kompetens genom Jobbspår med inriktning mot företag i de aktuella
branscherna.
Förankringen har skett via arbetsmarknadens parter, där dessa frågor ligger mycket högt på
agendan. Företagens största utmaning just nu är kompetensförsörjningen, vilket blir särskilt
tydligt i små kommuner med låg inflyttning. En överenskommelse kommer under hösten att
tecknas med Arbetsförmedlingen, deltagande kommuner och deltagande företag, där
parterna gemensamt uttrycker sin avsikt att tillsammans verka för att fler ur målgruppen når
anställning.
Beslutsunderlag
PM
____

Beslutsexpediering

Liv Öberg
Katarina Molin
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§ 123
Projektbeslut: CooCon ägarskiften i norra Sverige
Dnr: 18RV0390
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet avslår ansökan från Connect Norr Service AB för projektet CooCon
Ägarskiften i norra Sverige med projektperiod 2019-01-01 -- 2022-04-30. Projektet ligger i
linje med den regionala utvecklingsstrategins intentioner men på grund av den begränsade
budgeten och i konkurrens med andra angelägna projekt prioriteras inte projektet.
Ärendebeskrivning
CooCon ska aktivt bidra till att Norrbotten och Västerbotten blir europeiska föredömen vad
gäller ägarskiften hos små- och medelstora tillväxtföretag, och därmed ha bidragit till att
behålla arbetstillfällen i norra Sverige och öka omsättningen hos de deltagande företagen.
CooCon finansieras av Tillväxtverket EU Strukturfond ÖN, Region Västerbotten, Region
Norrbotten och deltagaravgifter från företagen.
Projektet inleds med att hitta tillväxtföretag som står inför ägarförändring inom fem år.
CooCon kommer att utvärdera 350 eller fler bolag. Av dessa erbjuds 60 st plats i projektet
(6 000 kr/företag), som inleds med en Språngbräda I för att med hjälp av externa experter
från näringslivet att utröna vilka behov det aktuella företaget har. I nästa steg erbjuds 8 olika
expertmoduler varav tre erbjuds företaget inom CooCons ram. Vilka tre moduler det blir
förordas av Språngbräda 1. Efter genomförda moduler genomförs en Språngbräda II då
experter från näringslivet pekar på vägen framåt för företaget och på vilket sätt
ägarförändring ska ske. 50% av företagen ska avse företag som strävar efter ägarförändring
där medarbetarna erbjuds möjlighet att driva företaget vidare. CooCon ska bidra till att mer
än 50 arbetstillfällen blir kvar i norra Sverige, arbetstillfällen som om ägarskifte inte sker
skulle upphöra. Beräknad tidsåtgång per företag är 3-6 månader. CooCon kommer att ha
anställda fördelade i både Norr- och Västerbotten. Projektets ägare är Connect Norr Service
AB med samverkanspartner Coompanion i Norrbotten och Coompanion i Västerbotten.
CooCon kommer efter projektets slut att ha etablerat ett hållbart normkritiskt arbetssätt för
ägarskiften i Norr- och Västerbotten. Rollerna som Expertrådgivare och Processrådgivare
kommer att vara klarlagda och beprövade. Betydelsen av professionella ägarskiften kommer
också att ha spridit sig in i alla de organisationer CooCon ska samverka med. Visionen efter
projektet är att processen i Norr- och Västerbotten sedan införs i övriga landet då såväl
Coompanion som Connect finns etablerade över stora delar av Sverige.
Beslutsunderlag
PM
____
Beslutsexpediering
Mats Svensson
Katarina Molin
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§ 124
Projektbeslut: Förstudie Kulturella och Kreativa näringar
Dnr: 18RV0391
Arbetsutskottets beslut
Regionförbundet Västerbottens län beviljas projektmedel via 1:1-anslaget med 622 094 kr,
dock högst 50% av godkända kostnader för projektet Förstudie Kulturella och kreativa
näringar (ärende-id 208067).
Regionförbundet Västerbottens län beviljas ytterligare projektmedel via ERP-medel med
622 094 kr, dock högst 50 % av godkända kostnader för projektet Förstudie Kulturella och
kreativa näringar (ärende-id 206066).
Ärendebeskrivning
Företag och entreprenörer som bygger sin verksamhet på kultur och kreativitet representerar
viktiga näringar för Västerbotten. Genom sin koppling till det kulturella fältet bidrar dessa
aktörer starkt till Västerbottens attraktionskraft, innovationsarbete, livsmiljö och hållbar
tillväxt i hela länet. Det är också viktigt att beakta de konstnärliga utbildningarnas roll i
utvecklingen av kulturella och kreativa näringar.
I Västerbotten utgör kulturella och kreativa företag 7 % av samtliga små- och medelstora
företag med 0-249 anställda. Dessa utgörs av 2 247 verksamheter med 2 157 verksamma
personer. Kulturella och kreativa näringsidkare är etablerade i städer, i mindre samhällen
och på landsbygden. Merparten av dessa är enmansföretag, men det finns också större
verksamheter inom till exempel förlagsbranschen, media, design och spelutveckling.
Syfte med projektet är att ta fram ett förslag till handlingsplan för Kulturella och kreativa
näringar i Västerbotten. Det övergripande målet med framtagandet av en handlingsplan för
Kulturella och kreativa näringar är att på ett bättre sätt och med hjälp av tydliga strukturer
och behovsanpassade insatser stärka förutsättningarna för Västerbottens små- och
medelstora företag inom området att utvecklas och att växa på både den nationella och
internationella marknaden. Eftersom branschen är diversifierad krävs ett
jämställdhetsintegrerat arbetssätt. Projektet ska använda sig av den nyligen framtagna
handboken i normkritik och hbtq- förhållningssätt inom regional kulturverksamhet.
Region Västerbotten har tidigare tagit fram en handlingsplan för kulturella och kreativa
näringar, som gäller för 2011-2015
Beslutsunderlag
PM
____
Beslutsexpediering
Lennart Niemelä
Katarina Molin
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§ 125
Projektbeslut: Krenova- Arctic design of Sweden, regional
Dnr: 18RV0087
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beviljar Regionförbundet Västerbottens län 336 608 kr, via 1:1-anslaget
dock högst 35,25 % av godkända kostnader för projektet Krenova- Arctic design of Sweden
(Regional) för projektperioden 2018-09-03 -- 2019-02-28 under förutsättning att all övrig
medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1.
Regionförbundet Västerbottens län beviljas ytterligare projektmedel via ERP-medel med
175 404 kr dock högst 18,37 % av godkända kostnader.
Ärendebeskrivning
Förstudien syftar till att säkerställa kompetens och förberedelser inför ett ERUF-finansierat
projekt med start 2019.
Projektet bidrar till att stärka den internationella konkurrenskraften hos företagen i Norr- och
Västerbotten verksamma inom de kreativa och kulturella näringarna (KKN) och har som
mål att få fler KKN-företag i regionen att bedriva export. Detta åstadkommes framförallt
genom att tillhandahålla ett praktiskt stöd för att nå ut till de internationella marknaderna
men också genom att konkretisera en plattform/stödfunktion och etablera ett gemensamt
varumärke för KKN i regionen. Genom att projektet har bemanning i både Skellefteå samt
Jokkmokk säkerställs närhet till de ca 50 deltagande företagen, varav flera har samiska
ägare.
Beslutsunderlag
PM
____

Beslutsexpediering
Liv Öberg
Katarina Molin

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 126
Projektbeslut: Projektbeslut: Krenova- Arctic design of Sweden
Dnr: 18RV0087
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beviljar Regionförbundet Västerbottens län 2 254 908 kr, dock högst 20,25
% av godkända kostnader för projektet Krenova- Arctic design of Sweden för
projektperioden 2019-01-01 -- 2021-12-31 under förutsättning att all övrig medfinansiering
beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1.
Ärendebeskrivning
Det finns idag ingen regional plattform som innefattar och tar hänsyn till de regionala KKNföretagens styrkor och förutsättningar. Det krävs mer territoriellt anpassade strategier.
Företagen är i behov av ett konkret stöd för att få till stånd en försäljningsnivå som är
hållbar. Att klustra och paketera sina produkter för display är nödvändigt för att dels skapa
kostnadseffektivitet, dels göra produkterna relevanta i köparnas och marknadens ögon. Det
gäller att kunna förädla det unika och paketera kvalitativt.
Det huvudsakliga syftet med projektet är att starka den internationella konkurrenskraften hos
företagen i Norr- och Västerbotten verksamma inom de kreativa och kulturella näringarna
(KKN). Internationalisering kan utgöra möjligheter för tillväxt och konkurrenskraft genom
att det skapar större marknader och möjligheter till lärande och innovation.
Projektet bidrar till att stärka den internationella konkurrenskraften hos företagen i Norr- och
Västerbotten verksamma inom de kreativa och kulturella näringarna (KKN) och har som
mål att få fler KKN-företag i regionen att bedriva export. Detta åstadkommes framförallt
genom att tillhandahålla ett praktiskt stöd för att nå ut till de internationella marknaderna
men också genom att konkretisera en plattform/stödfunktion och etablera ett gemensamt
varumärke för KKN i regionen. Genom att projektet har bemanning i både Skellefteå samt
Jokkmokk säkerställs närhet till de ca 50 deltagande företagen, varav flera har samiska
ägare.
Detta är en fortsatt satsning från Region Västerbotten på kulturella och kreativa näringar.
Beslutsunderlag
PM
____
Beslutsexpediering
Liv Öberg
Katarina Molin

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 127
Projektbeslut: Exportfokus
Dnr: 18RV0366
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beviljar Gold of Lappland Ekonomisk Förening 975 000 kr, dock högst 25
% av godkända kostnader för projektet Exportfokus för projektperioden 2018-09-01 -- 202112-31 under förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur
anslaget 1:1.
Ärendebeskrivning
Projektet ”Exportfokus” söks av destinationsorganisationen Gold of Lapland. Projektet
Exportfokus ärendeid 204503 beviljades i AU 1/3 2018 men återtogs efter att projektet inte
fick finansiering från ERUF. Nu söker Gold of Lapland på nytt med en likadan ansökan.
Genom erfarenheter från tidigare satsningar är tanken med detta projekt att ta avstamp från
de deltagande företagens erfarenheter och kunskapsläge för att fördjupa arbetet för ökad
internationalisering och produktutveckling inom besöksnäringen. Syftet med projektet är att
öka beläggningen hos företag inom besöksnäringen genom ökad kunskap om export.
Målgruppen för projektet är att de företag inom besöksnäringen i Gold of Lapland som vill
sikta mot en utländsk marknad. Vad de olika företagen har gemensamt i området är att de
vill satsa på den utländska marknaden men upplever sig inte ha tillräckligt med kunskap för
att säkerställa affärsmässiga relationer som krävs på den internationella marknaden. Den
sekundära målgruppen i projektet är de övriga aktörer inom regionens besöksnäring.
Projektets aktiviteter fokuseras i två arbetspaket, ett handlar om ökad kunskap om export där
man bland annat planerar att ge experthjälp med paketering och exportkunskap,
kvalitetssäkring av företagens externa kommunikation men även översättningar,
prissättning, provisioner och erfarenhetsutbyten. Det andra arbetspaketet fokuserar på
marknadsföring. Ansökan avser prioriterat område 5.2 Internationalisering av små och
medelstora företag i RUS och avser medfinansiering inom ERUF-ÖN.
Beslutsunderlag
PM
____
Beslutsexpediering
Terese Bergbom
Katarina Molin

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 128
Projektbeslut: COSME/ EEN Västerbotten
Dnr: 18RV0392
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beviljar Uminova Innovation AB 1 650 000 kr, dock högst 23,45 % av
godkända kostnader för projektet COSME / EEN Västerbotten 2019-2021 för
projektperioden 2019-01-01 -- 2021-12-31 under förutsättning att all övrig medfinansiering
beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1.
Ärendebeskrivning
Projektet COSME / EEN Västerbotten ska förstärka den europeiska basinfrastrukturen för
internationaliseringsstöd till små och medelstora företag, Enterprise Europe Network, genom
att ge företag, forskare och innovatörer i det geografiskt vidsträckta Västerbotten
individualiserat stöd vid internationalisering. Deltagande företag skall ha ambitioner och
grundförutsättningar för att kunna genomföra en internationell satsning. Projektet har som
ambition att öka förutsättningar för företag i Västerbotten att nå internationella marknader
och på så vis ge ökad tillväxt och lönsamhet. Detta projekt är en vidareutveckling av projekt
COSME Västerbotten 2017-2018 och omfattar det tre sista åren av EUs (DG Growth = EUs
Näringsdepartement) COSME-program 2015-2021 för att stärka konkurrenskraften hos
unionens små- och medelstora företag gentemot främst USA och Asien, genom att sänka
gränshindren så de får en större hemmamarknad och kanaler/verktyg för att hitta nya
partners på nya marknader.
Beslutsunderlag
PM
____
Beslutsexpediering
Mikael Johansson
Katarina Molin

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 129
Projektbeslut: Sportup International
Dnr: 18RV0393
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet avslår ansökan från Västerbottens Idrottsförbund för projektet Sportup
International för projektperioden 2019-03-01 -- 2022-03-01. Projektet ligger i linje med den
regionala utvecklingsstrategins intentioner men på grund av den begränsade budgeten och i
konkurrens med andra angelägna projekt prioriteras inte projektet.
Ärendebeskrivning
Denna ansökan är ett samverkansprojekt mellan Västerbottens och Norrbottens
Idrottsförbund med mål att fler starkare och växande sportföretag ska nå nya marknader
samt att aktörerna inom sportnäringen i Norr-och Västerbotten ska samverka aktivt. Syftet är
att skapa ett Övre Norrland som är en internationellt ledande sportregion där en jämställd
sportnäring används som strategisk resurs.
Aktiviteterna kommer att utgå från företagsbesök, direkta insatser i deltagande företag,
nätverk och erfarenhetsutbyten regionalt, internationellt och nationellt samt kommunikation
för att stärka varumärket Sportup International och som stöd till projektverksamheten
Projektet kommer även arbeta med jämställdhet. 40 företag får stöttning med
internationaliseringsprocessen. 100 sportföretag, fördelat 50/50 kvinnliga och manliga
entreprenörer ska efter projektet fått stöttning med affärsutvecklande insatser. Projektet
förväntas bidra med nya arbetstillfällen, fler exportdrivna sportföretag och ett starkt
sportkluster i Övre Norrland.
Beslutsunderlag
PM
____
Beslutsexpediering
Mats Svensson
Katarina Molin

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 130
Projektbeslut: Mining Regions Västerbotten
Dnr: 18RV0394
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beviljar Regionförbundet Västerbottens län 1 422 861 kr, dock högst 50 %
av godkända kostnader för projektet Mining Regions Västerbotten Norrbotten Case Study
för projektperioden 2018-10-01 -- 2020-06-30 under förutsättning att all övrig
medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1.
Ärendebeskrivning
Projektet syftar till att genomföra och förankra en komparativ internationell fallstudie av
Västerbotten och Norrbotten som en ledande gruvregion i Norden och Europa. Studien ska
utgöra en del i en större OECD-studie rörande Gruvregioner och städer, vilken inkluderar
motsvarande fallstudier i Andalusien, Spanien och finska Lappland.
Vidare ska projektet bidra till genomförandet av den tredje OECD-konferensen för
gruvregioner (3rd OECD Meeting of Mining Regions and Cities) i Skellefteå i maj 2019.
Beslutsunderlag
PM
____
Beslutsexpediering
Mikael Johansson
Katarina Molin

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 131
Projektbeslut: Främja möjligheterna för regionens företag att öka
byggandet av flerfamiljehus i trä
Dnr: 18RV0395
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet avslår ansökan gällande projektet Främja möjligheterna för regionens
företag att kunna öka byggandet av flerfamiljshus i trä. Projektet ligger i linje med den
regionala utvecklingsstrategin men på grund av den begränsade budgeten och i konkurrens
med andra angelägna projekt prioriteras inte projektet.
Ärendebeskrivning
Trä spelar en viktig roll inom byggindustrin för att möta utmaningarna med klimatet, ändliga
naturresurser och energikonsumtion. Flerfamiljsbyggnader i trä, inte minst i övre Norrland,
har enligt projektet, visat sig vara den främsta affärsmöjligheten inom den nya bioekonomin.
Dock framhålls att de tekniska utmaningarna först måste övervinnas och tillgången på
projekteringsverktyg komma till samma nivå som motsvarande för betong och stål.
Projektets mål är att möjliggöra, övervinna hinder och effektivisera industrialiserat
byggande av flerbostadshus i trä som kan konkurrera med betong och stål, och ta vara på
den ökande efterfrågan. Med trä kan kostnadseffektiva byggnader skapas, där det enligt
projektet finns ett stort behov. Här menar man att tekniken och affärsformerna, samt
samverkan mellan SME och större träföretag i regionen har en avgörande betydelse. En
viktig aspekt är att ge SME-företag möjlighet att ligga i framkant inom digitaliseringen av
t.ex. projekteringsverktyg och visualiseringsteknik. Projektet kommer dessutom, i avsikt att
skapa lärande, följa upp och utvärdera verkliga träbyggnadsobjekt.
Det är ett nytt projekt som är inriktat mot att utarbeta praktiska projekteringsverktyg för
träindustrin, FoU-arbete inom kritiska obearbetade teknikområden, involverande av SMEföretag samt inkluderande av marknadsaspekter och affärsstrategier.
Förutom finansiering från Region Västerbotten söker projektet även medfinansiering från
EU:s regionala fond övre Norrland.
Beslutsunderlag
PM
____
Beslutsexpediering
Irina Bergsten
Katarina Molin

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 132
Projektbeslut: Stärkande regional Al- kompetens i Västerbotten
Dnr: 18RV0396
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beviljar Regionförbundet Västerbottens län 720 157 kr, dock högst 50 % av
godkända kostnader för projektet Stärkande Regional AI-kompetens i Västerbotten för
projektperioden 2019-02-01 -- 2020-04-30 under förutsättning att all övrig medfinansiering
beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1.
Ärendebeskrivning
Projektet avser etablera ett regionalt nätverk med aktörer som vill bygga upp kunskap och
skapa regionala kontakter inom området för Artificiell Intelligens och närbesläktade
tekniker. Syftet är att stärka möjligheterna för företag och organisationer i regionen att vara
framgångsrika i skapandet och användandet av dessa tekniker som, projektet menar, starkt
kommer att påverka alla branscher och områden inom en snar framtid.
Genom att bygga upp ett regionalt nätverk och en regional kompetens stärks regionen på en
mängd olika sätt då dessa tekniker är aktuella inom så vitt skilda områden så som hälso- och
sjukvård och självkörande fordon. Kunskaper av det slag som projektet ska bidra till att
bygga upp ger, enligt projektet, möjlighet för företag att sälja sin kompetens nationellt och
för andra branscher att få tillgång till regionalt förankrad kompetens. Det här önskar
projektet kommer kunna underlätta för olika typer av innovationsprojekt bland annat utifrån
närhet mellan innovatör och behovsägare.
De kompetenshöjande aktiviteterna genomförs genom att ett antal
workshops/seminarier/kurser anordnas på minst två orter i regionen. Deltagarna häri tillhör
en grupp som delar kunskaper och erfarenheter inom AI-området med varandra. Man hjälper
även varandra med praktiska lösningar som ska tas fram inom ramen för dessa kurser.
Upplägget delar många av principerna avseende en traditionell studiecirkel.
Förutom finansiering från Region Västerbotten söker projektet även medfinansiering från
EU:s regionala fond övre Norrland.
Beslutsunderlag
PM
____

Beslutsexpediering

Irina Bergsten
Katarina Molin

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 133
Projektbeslut: Hållbara arbets- och tjänsteresor (HAR)
Dnr: 18RV0397
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beviljar Regionförbundet Västerbottens län 5 227 292 kr, dock högst 32,65
% av godkända kostnader för projektet HAR (Hållbara arbets- och tjänsteresor) för
projektperioden 2019-03-01 -- 2021-12-31 under förutsättning att all övrig medfinansiering
beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1.
Ärendebeskrivning
Syftet med Hållbart arbets- och tjänsteresande är att vid flera, större arbetsplatser i
Västerbotten genomföra skräddarsydda och effektiva aktiviteter för att öka andelen
tjänsteärenden, samverkan och arbetsresor som sker med muskelkraft, kollektivtrafik, delat
fordon eller digitalt och för att öka andelen arbete som sker med distansnärvaro. Detta görs
för att främja klimat- och luftkvalitetsmålen, utrymmessnål trafik, för att minska
kostnaderna för tjänsteresor, restid och samverkan, för förbättrad kompetensförsörjning,
bättre folkhälsa, bättre möjlighet att utveckla verksamheter i Västerbotten och för att främja
de nationella jämställdhetsmålen.
Projektmålet är att anställda i Västerbotten gör en större andel av tjänsteärenden, samverkan
och arbetsresor med muskelkraft, kollektivtrafik, delat fordon eller digitalt, och en större
andel arbete med distansnärvaro.
Projektet bidrar till uppfyllandet av den Regionala Utvecklingsstrategins (RUS) delstrategi
6. En tillgänglig och utåtriktad region samt överensstämmer med det prioriterade området
6.2 Hållbar och effektiv person- och godstrafik.
Projektet bedöms vara jämställdhetsintegrerat. De horisontella kriterierna jämställdhet och
miljö samt urvalskriteriet Samverkan och nätverksbyggande bedöms genomsyra ansökan.
Det horisontella kriteriet mångfald och urvalskriteriet Utveckling och förnyelse av
näringslivet samt näringslivsstödjande strukturer beskrivs tillfredsställande om än i mindre
omfattning.
Beslutsunderlag
PM
____
Beslutsexpediering
Lennart Niemelä
Katarina Molin

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 134
Projektbeslut: Hållbar lönsamhet genom kommersiell service för
drivmedelsanläggningar i glesbygd
Dnr: 18RV0398
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beviljar Sveriges Entreprenörer Service AB 701 303 kr, dock högst 25 % av
godkända kostnader för projektet Hållbar lönsamhet genom kommersiell service för
drivmedelsanläggningar i glesbygd för projektperioden 2018-07-02 -- 2020-05-29 under
förutsättning att all övrig medfinansiering beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1.
Ärendebeskrivning
Projektet syftar till att skapa hållbar lönsamhet genom kommersiell service för
drivmedelsanläggningar i glesbygd. Drivmedelsanläggningar i landets glesbygd har generellt
dålig lönsamhet. Samtidigt är flera anläggningar det sista servicecentrat i en tätort och både
befolkning och annan företagsamhet är beroende av tillgång av drivmedel och annan service.
Projektet ska identifiera vilken service som efterfrågas och vilket service som kommersiellt
kan fungera i de redan befintliga anläggningarna för att stärka drivmedelsanläggningens
lönsamhet men också tillgodose ett behov av boende och verksamma inom
upptagningsområdet.
Projektet kommer att bedrivas i Västerbottens län, där ett urval av butiker, 3-5 st, kommer
att delta. Det är viktigt att kommunerna också är intresserade av att projektet genomförs i
deras kommuner och positivt svar angående projektet finns från Storuman, Malå, Vilhelmina
och Lycksele.
Sökande är Sveriges Entreprenörer Service AB, ett företag som utför service åt Svensk
bensinhandel, och organiserar mindre drivmedelsanläggningar som inte är kopplade till de
större kedjorna. Projektet har sökt finansiering ifrån Tillväxtverkets utlysning lokala
servicelösningar i glesbygd.
Beslutsunderlag
PM
____

Beslutsexpediering
Liv Öberg
Katarina Molin

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 135
Projektbeslut: Slöjdprojekt Artic Bath
Dnr: 18RV0399
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet avslår Per-Anders Eriksson projekt Slöjdprojekt Artic Bath för
projektperioden 2018-06-30 -- 2018-12-31. Avslag görs med anledning av att
projektinsatsen inte tillräckligt bidrar till målen i den regionala utvecklingsstrategin.
Ärendebeskrivning
Framgången med Treehotel i Harads visar att småskaliga projekt inom området ECO-turism
kan bli framgångsrika. Arctic Bath är ett sådant projekt. En helt unik gestaltning som bygger
på gamla traditioner, men som samtidigt innehåller en helt modern verksamhet.
Glesbygden blir plötsligt attraktiv om man har förmågan att erbjuda något helt unikt. Detta
kan inte göras genom att kopiera redan genomförda koncept. Framgången bygger helt på om
man kan erbjuda något som har sin förankring på platsen. Medvetenheten om jordens
begränsningar och klimathotet kommer att innebära förändrade livsstilar, och plötsligt blir
ödemarken en tillgång för småskalig turism.
Målgruppen För Arctic Bath är medvetna miljöorienterade välutbildade människor med god
ekonomi. Genom slöjdprojektet erbjuds gästerna attraktiva föremål som presenteras i badets
unika miljö. En win-win situation uppstår. Arctic Bath får genom projektet högklassiga
bruksföremål och erbjuder samtidigt ett ömsesidigt givande samarbete. Badet får ytterligare
en attraktion med återkommande aktiviteter kring kvalitetslöjd, slöjdarna får chansen att visa
upp sig för en internationell publik.
Beslutsunderlag
PM
____

Beslutsexpediering

Liv Öberg
Katarina Molin

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 136
Projektbeslut: Förstudie- samarbeten mellan SME, tillsammans blir SME
i Västerbotten starkare
Dnr: 18RV0400
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet avslår ansökan gällande projektet Förstudie - Samarbeten mellan SME tillsammans blir SME i Västerbotten starkare.
Ärendebeskrivning
Syftet med arbetet är att utröna arbetssätt och ta fram en eller flera plattformar som kan
utgöra grunden för SME i Västerbotten för sitt samarbete. Detta för att så många företag
som möjligt ska kunna öka sin tillväxt utan att göra avkall på effektivitet i ett samarbete.
Förstudien syftar till att ta reda på vilka branscher som kan vara aktuella att arbeta med
avseende storföretagen och vilket område (digitalisering, transporter, mekanik eller
liknande) som kan vara aktuellt att fokusera på i ett framtida projekt.
Målet med förstudien är att definiera och avgränsa ett framtida projekt avseende bransch och
område, som till exempel: digitalisering, transporter, mekanik eller liknande, som projektet
ska arbeta inom. På lång sikt ökad försäljning hos SME i regionen, genom ökade affärer
med storföretag i Övre Norrland.
Beslutsunderlag
PM
____
Beslutsexpediering
Lennart Niemelä
Katarina Molin

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 137
Projektbeslut: KRAI- kunskapslyft inom Robotik och Artificiell
Intelligens
Dnr: 18RV0401
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beviljar Umeå universitet 157 942 kr, dock högst 20 % av godkända
kostnader för projektet KRAI - Kunskapslyft inom Robotik och Artificiell Intelligens för
projektperioden 2019-01-01 -- 2019-08-31 under förutsättning att all övrig medfinansiering
beviljas. Medel disponeras ur anslaget 1:1.
Ärendebeskrivning
Projektet är en förstudie till ett större projekt med målsättningen att bidra till att regionens
SMF blir framgångsrika aktörer inom det starkt expansiva området Artificiell Intelligens och
Robotik (nedan benämnt "AI"). Förstudien har två primära syften:
1) Att klargöra marknadens behov av tjänster och produkter inom området, genom att
identifiera tillämpningar inom exempelvis sjuk- och hälsovård samt detaljhandel.
2) Att klargöra hur regionens SMF på bästa sätt kan stödjas med kunskapsöverföring från
universitet för att kunna leverera dessa tjänster och produkter. Ett speciellt fokus ligger på
nystartade företag, som ofta lättare kan ta till sig den kunskap och de nya affärsmodeller
som AI-området kräver.
Förstudiens syfte uppfylls med aktiviteter riktade dels mot SMF och dels mot potentiella
slutanvändare, och kommer att förmedlas primärt av projektets akademiska part Umeå
universitet. Informationsträffar kommer att organiseras med syfte att dels höja
kunskapsnivån och dels diskutera behov och tekniska och kommersiella möjligheter för alla
parter. En illustration av projektmetoden återfinns i Bilaga 1. Ett sekundärt syfte med
förstudien är att förbereda en större liknande ansökan med mer ambitiösa mål. Det
övergripande målet är att flera av regionens SMF etablerat fungerande AI-relaterade
samarbeten med slutanvändare, på ett sätt som leder till ökad tillväxt och lönsamhet.
Projektet koordineras av erfarna forskare från institutionen för datavetenskap vid Umeå
universitet (UMU), med god erfarenhet av företagande och entreprenörskap. Som viktig
projektpart medverkar "Innovation och forskningsanslag" vid Västerbottens läns landsting
(VLL).
Andra initiativ och projekt finns inom området AI som projektet kommer att ha samverkan
med på olika sätt. Detta är ett tecken på att det är ett viktigt område som fler måste utveckla,
fokus i detta projekt är att titta på området hälso- och sjukvård som exempel för nya
användningsområden och konkret kunna utveckla nya lösningar. Projektet skiljer sig även i
att specifikt adressera robotik i relation till artificiell intelligens. Intelligenta robotar är av
stort intresse för SMF, inte minst de som som arbetar för och inom tillverkningsindustrin.
Sammantaget leder projektet till att förbättra processerna och öka acceptansen för AI
samtidigt som företagen får en bättre bild av hur de genom att utveckla sina AI lösningar
eller anpassa sina erbjudanden med en AI komponent kan skapa en bättre tillväxt i
respektive företag.
Umeå universitet har mycket goda förbindelser och pågående samarbeten med Process IT.
Justerare

Utdragsbestyrkande

ProSale Signing Referensnummer: 597007

PROTOKOLL

37 (57)

Sammanträdesdatum

Arbetsutskottet

2018-09-19

Projektet kommer att koordinera aktiviteterna med Process IT, och då speciellt dra nytta av
deras upparbetade AI/Robot-inriktade nätverk av företag i regionen.
Ansökan avser medfinansiering till regionala strukturfondsprogrammet Övre Norrland.
Beslutsunderlag
PM
____
Beslutsexpediering
Mikael Johansson
Katarina Molin
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§ 138
Regional utvecklingsstrategi efter 2020. Fastställande av processplan
Dnr: 16RV0312
Arbetsutskottets förslag till beslut
Förbundsstyrelsen fastställer processplan enligt upprättat förslag.
Ärendebeskrivning
Under 2018 har arbetet med ny regional utvecklingsstrategi inletts. Arbetet är i analys
och planeringsfas, samt att en första dialogrunda är planerad till november-december
2018.
Bakgrund
Dagens regionala utvecklingsstrategi (RUS) sträcker sig fram till och med 2020,
varvid en process för revidering eller ny strategi måste planeras.
Vid Arbetsutskottes möte den 6 juni 2018 informerades om att en ny strategi tas fram
samt att processen ska präglas av delaktighet och bred dialog, samt
jämställdhetsintegreras. Tidshorisonten läggs på cirka 20 år med uppföljningsbara, och
mer övergripande mål. Processen kommer att pågå under åren 2018-2020. Mål för
arbetet föreslogs vara att RUS ska bygga på effektlogik, engagera och inspirera till
genomförande samt visa vägen till den region Västerbotten har potential att vara 2040.
Mål för dialogprocessen är att 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.
En central del i processen är de breda tematiska dialoger – Baserade på analysunderlag
och erfarenheter. Den politiska avstämningen sker fortlöpande och i slutfasen sker ett
remissförfarande.
Beslutsunderlag
Presentation RUS 2020+, daterad 180919
______
Beslutsexpediering
Niklas Gandal
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§ 139
Remissen regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030. Förslag till
remissvar
Dnr: 18RV0286
Arbetsutskottets förslag till beslut
Förbundsstyrelsen avger yttrande enligt upprättat förslag.
Ärendebeskrivning
Svar ska ha inkommit till Region Norrbotten senast den 28 september.
Region Västerbotten ställer sig positiv till Regional utvecklingsstrategi för Norrbottens
län 2030. Samtidigt anser Region Västerbotten att det länsöverskridande perspektivet
kan utvecklas.
Region Norrbotten har arbetat fram ett förslag till regional utvecklingsstrategi för Norrbotten
2030. Strategin fastställs av regionfullmäktige i början av 2019. Strategin förankras under
2018 genom en bred remissomgång bland länets aktörer.
En bred dialog har resulterat i förslaget till en ny regional utvecklingsstrategi, som lägger
grunden för regionens arbete med hållbar regional utveckling. Den har upprättats utifrån
analyser av de särskilda förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet.
Den regionala utvecklingsstrategin innehåller mål och långsiktiga prioriteringar för det
regionala tillväxtarbetet. Förslaget har genom dialoger och workshops utarbetats i
samverkan med berörda kommuner, länsstyrelse, andra berörda statliga myndigheter samt
akademi, näringslivet och det civila samhällets organisationer i länet. Underlaget har
förankrats i Tillväxtberedningen och Regionalt Forum.
Den regionala utvecklingsstrategin ligger till grund för vilka prioriteringar som ska göras i
besluten om det regionala utvecklingskapitalet till strukturfondsprogram, tillväxtprogram
och andra insatser. Den är övergripande; andra styrande dokument, strategier, program och
konkreta handlingsplaner beaktas och kopplas till den regionala utvecklingsstrategin.
Beslutsunderlag
Förslag till remissvar
Remissen
______
Beslutsexpediering
rus@norrbotten.se
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§ 140
Länstransportplan för Västerbottens län 2018-2019. Fastställande av
planen
Dnr: 17RV0309
Arbetsutskottets förslag till beslut
Förbundsstyrelsen fastställer Länstransportplan för Västerbottens län 2018-2019.
Ärendebeskrivning
Förbundsstyrelsen fattade beslut om länstransportplanen den 17 januari 2018. När
Regeringen har fastställt de slutliga budgetramarna kan Region Västerbotten fastställa
länstransportplanen. Regeringens beslut har nu kommit och Förbundsfullmäktige 2018-0530, § 29 delegerade till Förbundsstyrelsen att fastställa länstransportplanen.
Denna länstransportplan är ett layoutat förslag som bygger på den plan som
Förbundsstyrelsen beslutade om och som sedan sändes in till Regeringen för beslut om
slutgiltiga ramar. Förutom några smärre språkliga, och därmed redaktionella, justeringar har
inget ändrats i sak sedan Förbundsstyrelsens beslut.
De justeringar som kommer att behöva göras är utifrån de slutgiltiga ramarna per år som
Trafikverket anger. Detta efter att en omfördelning gjorts utifrån hur det historiska utfallet
för landets länsplaner varit under åren 2014-2017. Planramen kommer då fortfarande att
vara den regeringen angivit, och prioriteringarna kommer att var samma som
Förbundsstyrelsen beslutade. Däremot kan beloppen per år/per fyraårsperiod ändras. Det
innebär konkret att de tabeller och figurer som presenterar fördelning per fyraårsperiod
kommer att omarbetas i versionen till Förbundsfullmäktige. Vidare kommer ett förord från
Förbundsstyrelsens ordförande att finnas med.
Bakgrund
Länstransportplanen för Västerbottens län 2018-2029 anger den strategiska inriktningen för
länets transportinfrastruktur för kommande 12-års period. Utifrån de ramar som fastställts av
regeringen finns totalt 919 miljoner kronor att fördela under planperiodens 12 år. Detta
innebär i genomsnitt cirka 77 miljoner kronor per år. Länstransportplanen beskriver
fördelningen av investeringsmedel. Den har sin utgångspunkt den regionala systemanalys
som arbetades fram i samverkan med Norrbottens län. Den har också haft nytta av den
systemanalys som projektet Botnia-Atlantica-projektet E12 Transport tagit fram. Båda
systemanalyserna tar avstamp i de mål och strategier som finns nationellt, regionalt och
lokalt kring regional utveckling, transportsystemet och kollektivtrafiken. Sammantaget ger
dessa en bra bild av regionens behov av utveckling av det egna transportsystemet samt
behoven kopplade till andra regioner och länder. Planen revideras vart fjärde år för att kunna
möta nya behov, färdigställande av objekt samt förändringar av behov och
samhällsstrukturer.
Syftet med länstransportplanen är att fastställa prioriteringar för en trafikslagsövergripande
plan som bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling av infrastrukturnätet. Planen ska samla,
tydliggöra, konkretisera och ge en inriktning för Västerbottens transportsystem avseende
användning, utveckling och effektivare nyttjande av infrastrukturen. Planeringen av
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transportsystemet är ett komplext område som kräver att många aktörer samverkar och för
dialog i syfte att skapa en god helhetslösning och samsyn kring utvecklingen av
transportinfrastruktursystemet.
Förbundsstyrelsen behandling av ärendet
Carina Sundbom (C) yrkar att:
1. Väg 774- huvudtillfart till Skellefteå Airport lyfts upp til i början av planperioden år
2018-2021.
2. Väg 855- gång och cykelväg mellan Skellefteå och Medle lyfts upp till plats 6 från plats
13. Sträckan kan delas in i etapper med början Skellefteå-Myckle.
Ordföranden ställer Carina Sundboms (C) ändringsyrkande mot arbetsutskottets förslag och
finner att förbundsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Carina Sundboms (C) reserverar sig mot beslutet till fördel för eget förslag.
Förbundsfullmäktiges behandling av ärendet
Anette Lindgren (M) med stöd av Jens Wennberg (L) och Carina Sundbom (C) lämnar in
följande protokollsanteckning:
”Tyvärr har inte Skellefteå kommuns representant i förbundsstyrelsens au, valt att driva ett
projekt som vi i kommunen lyft upp som ett med högsta prioritet i remissvaret och därför
väljer jag att plädera här och vill att mitt inlägg tas med som en protokollsanteckning till
kommande beslut om länstransportplanen i styrelsen i förbundsfullmäktige!
Under förra året växte Skellefteå Airport mest av alla flygplatser i landet med en ökning av
antal passagerare på hela 50 procent. I siffror motsvarar det en ökning från 280 000
passagerare år 2016 till 421 649 passagerare under förra året. Ökningstakten håller även i sig
för 2018 då 47 procent fler passagerare använde flygplatsen under årets första månad. Detta
gör att flygplatsen, som ligger knappa två mil utanför Skellefteå redan nu tror att man
kommer fortsätta växa under 2018 och slå nytt passagerarrekord ännu en gång, mycket
positivt. Vid en etablering av Nortvolt, som vi hoppas på, kommer resandet till och från
Skellefteå att öka än mera.
Med fler avgångar följer också ökad trafik till och från flygplatsen, vägen till flygplatsen är
smal och kurvig och passerar genom byn Östra Falmark, en byn med ett femtiotal barn
under 16 år, en skara som dessutom ökar, dessa är beroende av den hårt trafikerade vägen
för att ta sig till kompisar och olika aktiviteter. Det finns inget utrymme för fotgängare och
cyklister att ta sig fram på vägen. Dessutom finns ”Falmarksgården” ett boende för
ensamkommande flyktingbarn. Barn och ungdomar som ofta aldrig suttit på en cykel och
som använder vägen för sin cykelträning
Under ett antal år, närmare bestämt ca 30 år, har de boende i Östra Falmark kämpat för att få
en säkrare genomfart genom sin by.
Efter en mängd påtryckning på såväl kommunen som vägverket lyftes frågan till slut upp.
Förslaget kom in i vägprioriteringsplanen, vägen hamnade nästan längst upp på listan och
vägverket började staka ut för vägen. Så avstannade arbetet, som skäl angavs osäkerheten
angående Botniabanans dragning och projektet sköts på framtiden.
En ny dragning av en väg till flygplatsen har alltså funnits med bland kommunens
prioriteringar under många år och även i länstransportplanen. Förslaget, som är en ca.1,5 km
dragning utanför byn, har legat på första plats på länstransportplanens prioriteringslista för
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objekt mindre än 5 miljoner under flera år fram till 2002 när tre olika prioriteringslistor
sammanfördes till en lista. I samband med att objektlistorna för trafiksäkerhetsåtgärder,
miljöåtgärder och objekt mindre än 5 miljoner sammanfördes till en lista hamnade väg
774 på plats nummer 3. Man byggde också en ny bro i byn som vinklades för att passa till en
ny vägsträckning. Sen hände det som jag beskrivit ovan att man började sätta ut stakningen
för vägen, så kom diskussionen om Botniabanans dragning och så helt plötsligt hade vägen
åkt ut från listan. Den första skrivningen angående vägen var till
regeringens kommunikationsminister 1988, alltså för 30 år sedan, hur länge ska vi skjuta på
det här projektet? Nu är det dags att ta det här beslutet för alla som vill ta sig till och från
Skellefteå flygplats, en expanderade flygplats men med en hårt trafikerad väg, människor
från olika delar av vårt län, inte bara för människor i Skellefteå kommun, nu är det dags att
få en bra och säker väg för allas skull!
Med anledning av detta anser jag att Väg 774- huvudtillfart till Skellefteå Airport ska lyftas
upp till början av planperioden år 2018-2021.
Anette Lindgren Skellefteå”
Carina Sundbom (C) lämnar in följande protokollsanteckning:
”Väg 774- huvudtillfart till Skellefteå Airport lyfts upp till i början av planperioden år 20182021. Väg 855- gång och cykelväg mellan Skellefteå och Medle lyfts upp till plats 6 från
plats 13. Sträckan kan delas in i etapper med början Skellefteå-Myckle.”
Lennart Holmlund (S) yrkar på Förbundsstyrelsens förslag.
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att Förbundsfullmäktige beslutar
enligt det.
Förbundsfullmäktige ger Förbundsstyrelsen i uppdrag att fastställa planen när regeringen har
fastställt den nationella planen och därmed ramarna för länstransportplanen.
Beslutsunderlag
Regeringsbeslut 2018-06-28
Förbundsfullmäktiges beslut 2018-05-30, § 29
Länstransportplan 2018-2019 version 2018-04-18
____
Beslutsexpediering
Mårten Edberg
Maud Ericsson
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§ 141
Remissen angående EU-kommissionens förslag COM (2018) 372-375, 382,
390 och 471-473. Förslag till remissvar
Dnr: 18RV0343
Arbetsutskottets förslag till beslut
Förbundsstyrelsen avger yttrande enligt upprättat förslag.
Ärendebeskrivning
Svar ska ha inkommit till Näringsdepartementet senast den 12 september. Vi har fått anstånd
till den 19 september.
Region Västerbotten har getts möjlighet att lämna synpunkter på Europeiska kommissionens
förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska Socialfonden+,
Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden. Förslag om finansiella
regler för dessa fonder liksom specifika förordningar för dessa fonder och för Asyl- och
migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrument för gränsförvaltning och
visering.
Lagstiftningspaketet innehåller även de fondspecifika förordningsförslagen för Europeiska
regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden, Europeiska socialfonden+, Asyloch migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet och Europeiska Havs- och fiskerifonden
liksom särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete och en mekanism
för lösning av rättsliga och administrativa problem i gränsöverskridande sammanhang.
Region Västerbotten välkomnar EU-kommissionens förslag till förordning om gemensamma
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska Socialfonden+,
de fondspecifika förordningsförslagen, samt de särskilda bestämmelserna för målet
europeiskt territoriellt samarbete, och ställer sig positiva till stora delar av innehållet.
Region Västerbotten välkomnar kommissionens ambition om ett gemensamt ramverk för
flertalet fonder, men beklagar samtidigt att den Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling inte inkluderas i förordningen om gemensamma bestämmelser.
Region Västerbotten avstår möjligheten att yttra sig kring Sammanhållningsfonden, Fonden
för inre säkerhet och Europeiska Havs- och fiskerifonden, samt instrument för
gränsförvaltning och visering.
Yttrandet är ett inspel till regeringens förhandlingar med övriga medlemsstater och
kommissionen. Synpunkterna är därmed dels av allmän karaktär dels på artikelnivå.
Beslutsunderlag
Förslag till remissvar
Remissen
______
Beslutsexpediering
John Kostet
n.remissvar@regeringskansliet.se
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§ 142
Remissen den parlamentariska public service kommitténs slutbetänkande.
Ett oberoende public service för alla- nya möjligheter och ökat ansvar.
Förslag till remissvar
Dnr: 18RV0318
Arbetsutskottets förslag till beslut
Förbundsstyrelsen avger yttrande enligt upprättat förslag.
Ärendebeskrivning
Svar ska ha inkommit till Kulturdepartementet senast den 19 oktober.
Parlamentariska public service-kommittén redovisar i sitt slutbetänkande samlade förslag
om hur en ändamålsenlig reglering av public service i ett nytt medialandskap ska utformas.
Detta dels inför nästa tillståndsperiod 2020 och dels på längre sikt. Här omfattas frågor om
bla hur Sveriges Radios, Sveriges Televivions och Sveriges Utbildningsradios utbud ska nå
ut till publiken och hur public service-bolagens ansvar och oberoende påverkas när
relationen till olika former av kommersiell verksamhet förändras.
Kulturberedningens behandling av ärendet
Kulturberedningen har behandlat ärendet och beslutat att delegera till presidiet att lämna
synpunkter inför yttrande på remissen.
Beslutsunderlag
Förslag till remissvar
Remissen
Kulturberedningens protokoll 2018-08-31, § 40
______
Beslutsexpediering
Thomas Hartman
ku.remissvar@regeringskansliet.se
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§ 143
Remissen jakt på säl i Sveriges ekonomiska zon. Förslag till remissvar
Dnr: 18RV0365
Arbetsutskottets förslag till beslut
Förbundsstyrelsen avger yttrande enligt upprättat förslag.
Ärendebeskrivning
Svar ska ha inkommit till Näringsdepartementet senast den 22 oktober.
Naturvårdsverket har utrett förutsättningarna för att upplåta Sveriges ekonomiska zon
för jakt och hur handläggningen i så fall bör utformas.
Naturvårdsverket föreslår att den ekonomiska zonen upplåts för jakt efter säl, vilket
blir möjligt genom ändringar i lagen om Sveriges ekonomiska zon och i jaktlagen. Jakt
i zonen får ske efter anmälan till jaktkortsregistret och sedan bedrivas enligt
Naturvårdsverkets säljaktsbeslut. Tillsynsansvaret för jakt i den ekonomiska zonen
föreslås ligga på Kustbevakningen. För att underlätta tillsynen föreslås att uppgifter
om fullgjord anmälan ska framgå direkt på jaktkortet. Naturvårdsverket föreslår inte
någon allmän jakt i den ekonomiska zonen.
Sälar orsakar skador för yrkesfisket genom att äta eller skada den fisk som fångas i
framför allt redskap som nät och ryssjor, samt genom skador på redskapen. Det
förekommer också att sälar fastnar i redskapen och drunknar.
Beslutsunderlag
Förslag till remissvar
Remissen
______
Beslutsexpediering
Heidi Thörnberg
n.remissvar@regeringskansliet.se
agneta.kling@regeringskansliet.se

Justerare

Utdragsbestyrkande

ProSale Signing Referensnummer: 597007

PROTOKOLL

46 (57)

Sammanträdesdatum

Arbetsutskottet

2018-09-19

§ 144
Remissen konstnärspolitisk utredning konstnär- oavsett villkor. Förslag
till remissvar
Dnr: 18RV0108
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet avger yttrande enligt upprättat förslag.
Ärendebeskrivning
Svar ska ha inkommit till Kulturdepartementet senast den 20 september.
Den konstnärspolitiska utredningen Konstnär – oavsett villkor SOU 2018:23 har inkommit
till Regionförbundet Västerbottens län. Utredningen föreslår en ny förstärkt konstnärspolitik,
med insatser som ger konstnärerna bättre förutsättningar att verka professionellt utifrån de
stora samhällsförändringar som skett det senaste decenniet.
De konstnärliga högskoleutbildningarna får ett tydligare uppdrag att bredda rekryteringen,
bland annat genom att flytta aktiviteter till socioekonomiskt svaga bostadsområden. Vidare
föreslås ett statligt stöd på 50 miljoner kronor för att starta konstnärliga produktionshus för
ungdomar, förslagsvis i socioekonomiskt svaga områden. Digitaliseringen lyfts fram som
den största omvärldsförändringen som påverkar konstnärernas villkor. Utredningen föreslår
att regeringen tar fram en statlig digitaliseringsstrategi för den offentligt finansierade
kulturen. Tillväxtverket får en nyckelroll för att stärka de kulturella och kreativa näringarna.
En ny allians för upphovsmän enligt den modell som redan finns inom dans, musik och
teater föreslås. 25 miljoner kronor ska tillföras kultursamverkansmodellen för att stärka
konsten i hela landet. En ny fond för bild- och formkonstnärer föreslås inrättas, fonden ska
administreras av Konstnärsnämnden. Mindre detaljerade regleringsbrev från staten utgör ett
av förslagen. Den statliga konstnärspolitiken ska vara mer tillitsbaserad än i dag och på en
armlängds avstånd.
Sammantaget innebär utredningens förslag nya statliga budgetanslag på 225 miljoner
kronor.
Kulturberedningens förslag till beslut
Arbetsutskottet avger yttrande enligt upprättat förslag.
Beslutsunderlag
Förslag till remissvar
Remissen
Kulturberedningens protokoll 2018-08-31, § 43
______
Beslutsexpediering
Camilla Thorn Wollnert
ku.remissvar@regeringskansliet.se
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§ 145
Översyn av verksamhetsbidrag till ungdomsdistrikten i Västerbottens län.
Tilläggsbeslut
Dnr: 16RV0007
Arbetsutskottets förslag till beslut
Förbundsstyrelsen antar nya tillägg i gällande mål och villkor för verksamhetsbidrag till
ungdomsdistrikten i Västerbottens län.
Ärendebeskrivning
Regionala kulturenheten fick i uppdrag av kulturberedningen (§ 54-2016) att göra en
generell översyn av ungdomsbidragen avseende exempelvis medlemsavgifter och
organisering på distriktsnivå, samt se över statuten för bidragen. I nuvarande mål och villkor
ska medlemskapet vara aktivt, med det menas att medlemskapet förnyas varje år antingen
genom att betala medlemsavgift eller genom annan aktiv handling som innebär ansökan om
medlemskap och resulterar i underskriven ansökningshandling. Detta föreslås även att gälla
fortsättningsvis. Efter genomförd översyn föreslås följande tillägg att göras i mål och villkor
för verksamhetsbidrag till ungdomsdistrikten i Västerbottens län:






Bidraget ska användas under det år som ansökan avser. I dialog med Region
Västerbotten kan bidraget användas året efter bidragsåret.
Minsta antalet medlemmar i en lokalavdelning måste vara tre medlemmar.
Ny distriktsorganisation ska senast tre år efter bildandet finnas organiserade i det län
där verksamheten bedrivs. Distriktsorganisation som omfattar flera län ska finnas
organiserade i något av dessa län.
Distriktsorganisation vars verksamhet omfattar mer än ett län bör erhålla bidrag från
ytterligare minst ett samverkans län där verksamhet bedrivs.
Dispensen som gäller medlemsantalets förändring utökas att omfatta även andra
villkor.

Distriktsorganisationer som erhåller verksamhetsbidrag ska omprövas efter gällande tillägg i
mål och villkor. Omprövningen görs i samband med verksamhetsbidragets beviljande år
2019. Dispens erhålls under ett år, vilket innebär att om inte tillägget uppfylls erhålls ändå
bidrag år 2019.
Kulturberedningens förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår Förbundsstyrelsen anta nya tillägg i gällande mål och villkor för
verksamhetsbidrag till ungdomsdistrikten i Västerbottens län.
Beslutsunderlag
Översyn av verksamhetsbidrag till ungdomsdistrikten i Västerbottens län
Utredningsunderlag Mål och villkor (inklusive tillägg)
______

Beslutsexpediering
Camilla Thorn Wollnert
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§ 146
Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet Västerbottens län. Förslag
till revidering av Förbundsfullmäktiges beslut
Dnr: 13RV0088
Arbetsutskottets förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsfullmäktige att anta den reviderade
dokumenthanteringsplanen.
Ärendebeskrivning
Varje myndighet (Regionförbundet Västerbottens län) ska enligt arkivlagen
(1990:782) upprätta en dokumenthanteringsplan som redovisar myndighetens
handlingar och regler för dess bevarande och gallring.
Regionförbundets dokumenthanteringsplan tar upp flertalet typer av handlingar som
inkommer eller upprättas. Planen reviderades senast år 2013 och uppdateras nu igen
som en del i förberedelsearbetet inför regionförbundets sammanslagning med
Västerbottens läns landsting.
Planen är mer utförlig än tidigare, främst har områdena personaladministration,
ekonomiadministration och projektverksamhet uppdaterats och området regionalt
utvecklingsarbete har lagts till.
Beslutsunderlag
Dokumenthanteringsplan antagen av förbundsfullmäktige 2013-03-21 §17
Förslag reviderad Dokumenthanteringsplan
______
Beslutsexpediering
Enhets- och verksamhetschefer
Enheten för administration och ekonomi
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§ 147
Årlig prövning om bolagens verksamhet varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för befogenheterna
Dnr: 18RV0364
Arbetsutskottets förslag till beslut
Förbundsstyrelsen beslutar att följande bolag har bedrivit sin verksamhet på ett sätt
som varit förenligt med de av ägaren/ägarna fastställda kommunala ändamålen för
verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som gällt för bolagens
verksamhet under verksamhetsåret 2017:
Länstrafiken i Västerbotten AB med dotterbolagen Umeå Busstation AB samt
Norrtåg AB
AC-Net Internservice AB
AC-Net Externservice AB
NorrlandsOperan AB
Västerbottensteatern AB
Skogsmuseet i Lycksele AB
Västerbottens museum AB
Skellefteå museum AB
Norrbotniabanan AB
ALMI Företagspartner Nord AB
Uminova Innovation AB
AB Transitio
Samtrafiken i Sverige AB
Förbundsstyrelsen rekommenderar styrelsen i samtliga hel- och delägda bolag där
ägarandelen överstiger 20 %, att genom beslut eller annat intyg göra en självständig
bedömning om den verksamhet som bedrivits inom bolaget har bedrivits i enlighet med
fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna. Bolaget
bör därefter rapportera detta till Region Västerbotten som ägare.
Ärendebeskrivning
Från och med den 1 januari 2013 ska kommunstyrelsen (förbundsstyrelsen) för varje
hel- och delägt kommunalt bolag årligen pröva om den verksamhet som bedrivits
under föregående kalenderår varit förenligt med det kommunala ändamålet och inom
de kommunala befogenheterna.
Region Västerbotten är ett kommunalt samverkansorgan med Förbundsfullmäktige
och Förbundsstyrelse. I likhet med en kommun och landsting, kan befogenheter
överlämnas till en annan juridisk person. Däremot kan inte myndighetsansvaret
överlämnas.
3 kap 11 § Kommunallagen
Enligt 3 kap 11 § Kommunallagen (2017:725) får kommuner och landsting med de
begränsningar som framgår av lag, överlämna skötseln av kommunala angelägenheter
till kommunala bolag, stiftelser och föreningar.
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Styrelsen ska enligt 6 kap 9 § Kommunallagen (2017:725) i årliga beslut för varje
sådant aktiebolag som avses i 10 kap 2 § Kommunallagen (det vill säga hel- och
delägda bolag) pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är
fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 10 kap 3 §
Kommunallagen avser helägda aktiebolag, och 10 kap 4 § Kommunallagen avser
delägda aktiebolag. I det senare fallet, vid delägda aktiebolag, ska kraven i 17 §
tillämpas i en omfattning som är rimlig med hänsyn till ägarförhållandena,
verksamhetens art och omfattningen i övrigt.
Förbundsordningen för Regionförbundet Västerbottens län
I förbundsordningen anges de uppdrag som Regionförbundet Västerbottens län har att
verka utifrån, givna av länets samtliga kommuner samt Västerbottens läns landsting
som medlemmar. Här anges bland annat att förbundet ska utgöra ett samverkansorgan
för länets kommuner i primärkommunala frågor av gemensamt intresse, att förbundet
ska ansvara för regional utvecklingspolitik, regionala planerings- och
infrastrukturfrågor samt regional näringspolitik, vara regional huvudman för ALMI
Företagspartner, vara huvudman för Länstrafiken i Västerbotten AB samt vara
regional huvudman för regional teater-, musik- och museiverksamhet.
Regionförbundet Västerbottens läns hel- och delägda bolag
Bolag
Länstrafiken i Västerbotten AB
Umeå Busstation AB (dotterbolag till Länstrafiken i Västerbotten
AB)
AC-Net Internservice AB
AC-Net Externservice AB
NorrlandsOperan AB
Västerbottensteatern AB
Botnia Musik AB (dotterbolag till NorrlandsOperan AB). Vilande
bolag.
Skogsmuseet i Lycksele AB
Västerbottens museum AB
Skellefteå museum AB
Norrbotniabanan AB
Norrtåg AB (dotterbolag till Länstrafiken i Västerbotten AB)
ALMI Företagspartner Nord AB
Ägarandel under 20 %:
Uminova Innovation AB
AB Transitio
Samtrafiken i Sverige AB (ägs av Länstrafiken i Västerbotten
AB)
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Förbundsstyrelsens årliga prövning överlämnas med detta till Förbundsfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
______
Beslutsexpediering
Förbundsfullmäktige
Kollektivtrafikutskottet
Kulturberedningen
Regionförbundet Västerbottens läns hel- och delägda bolag
Revisionen, Regionförbundet Västerbottens län
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§ 148
Umeå Biotech Incubator AB. Val av ombud
Dnr: 18RV0007
Arbetsutskottets förslag till beslut
Förbundsstyrelsen att utse Erik Bergkvist (S) som ombud och Tomas Mörtsell (C) ersättare
till ombud till Umeå Biotech Incubator AB.
Ärendebeskrivning
Förbundsfullmäktige 2018-05-30, § 31 beslutade att Regionförbundet Västerbottens län
övertar aktieinnehavet från Uminova Innovation AB i Umeå Biotech Incubator AB till ett
bokfört värde av 8 040 kronor under förutsättning att regionförbundets medlemmar medger
att Regionförbundet Västerbottens län övertar aktierna i Umeå Biotech Incubator AB, i
enlighet med förbundsordningens § 22.
Ägarombud samt ersättare måste därmed utses.
Bakgrund
Umeå universitet Holding AB har framfört önskemål att styrelsen för Uminova Innovation
AB prövar frågan om förändring av ägande i det av Uminova Innovation AB:s helägda
dotterbolag Umeå Biotech Incubator AB till att istället vara direktägt av respektive ägare av
Uminova Innovation AB. Ägarna av Uminova Innovation AB erbjuds överta aktier i Umeå
Biotech Incubator AB med samma fördelning som de äger aktier i Uminova Innovation AB.
Detta skulle innebära att Regionförbundet Västerbottens län övertar Uminova Innovation
ABs aktier i bolaget till ett bokfört värde av 8 040 kronor, vilket bedöms vara
marknadsvärdet. Då antalet aktier i bolaget uppgår till 1 000 aktier, så kommer fördelningen
av aktier att behöva avrundas (se bilaga förslag till aktieöverlåtelseavtal). Anledningen till
att Umeå universitet Holding AB vill genomföra denna förändring av ägande är i syfte att
underlätta styrning och ledning, samt för att likställa inkubatorerna vad gäller bidrag och
rapportering.
Ägandet skulle spegla det ägande som idag finns i Uminova Innovation AB:
- Umeå universitet Holding AB (UH) (50,3 %)
- SLU Holding AB (8,46 %)
- Umeå Kommunföretag AB (25,16 %)
- Regionförbundet Västerbottens län (8,04 %)
- Västerbottens läns landsting (8,04 %)
____
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§ 149
Meddelanden
Dnr: 18RV0068
Arbetsutskottets förslag till beslut
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 2018-06-05 – 2018-09-04

2. Rubrik: Missiv ansvar för regional kollektivtrafik i regionkommunen

3. Rubrik: Trafikverkets beslut om stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar

4. Rubrik: Länstrafiken i Västerbotten AB. Protokoll årsstämma 2018-06-08

5. Rubrik: Länstrafiken i Västerbotten AB. Styrelseprotokoll 2018-06-01

6. Rubrik: AB Transitio. Styrelseprotokoll nr 142, 2018-04-12

7. Rubrik: Synpunkter samråd. Åtgärdsprogram mot buller 2019-2023

8. Rubrik: Synpunkter samråd. Plan för landsbygdsutveckling i Vilhelmina kommun

9. Rubrik: Yttrande remiss Skellefteå kommun angående Northvolt
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§ 150
Delegeringsbeslut
Dnr: 18RV0231
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår Förbundsstyrelsen godkänna redovisningen av de delegeringsbeslut
som förtecknats i protokoll den 19 september 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
Årets kulturkommun 2018/2019
(Sorsele) - Gemensam
marknadsföring, 140 000 kr

Delegat
(beslutsfattare)
Anna Pettersson

Typ av beslut
LA1 Beslut om projektmedel för
hela projektperioden

Beslutsdatum
2018-04-10

Kompetensutveckling 2018-2019, Anna Pettersson
Teatercentrum Norra regionen, 10
000 kr

LA1 Beslut om projektmedel för
hela projektperioden

2018-04-10

Emax Sverige 2017-2018, Ung
Företagsamhet i Västerbotten, 20
000 kr

Anna Pettersson

LA1 Beslut om projektmedel för
hela projektperioden

2018-05-22

Bifall 418 937kr för
Flernivåsamverkan för
kapacitetsbyggande i Region 10,
projektägare Storuman
Kommunföretag AB

Anna Pettersson

LA1 Beslut om projektmedel för
hela projektperioden

2018-06-25

Trafikförändringar - avtal 360 och
361, Sorsele kommun

Heidi Thörnberg

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

2018-06-28

Trafikförändringar - avtal 355,
Vindelns kommun

Heidi Thörnberg

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

2018-06-28

Trafikförändringar - avtal 306,
Robertsfors kommun

Heidi Thörnberg

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

2018-06-28

Yttrande Remiss- väg 363 Trafiksäkerhetsåtgärder längs
pendlingsstråket Vindeln-Umeå,
Hissjö Umeå kommun

Heidi Thörnberg

KTU10 Upprätta skrivelser
avseende kollektivtrafik som inte
rymmer politiska
ställningstaganden

2018-07-03
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Yttrande Remiss - väg 363 Trafiksäkerhetsåtgärder längs
pendlingsstråket Vindel-Umeå,
Haddingen Umeå kommun

Heidi Thörberg

KTU10 Upprätta skrivelser
avseende kollektivtrafik som inte
rymmer politiska
ställningstaganden

2018-07-03

Projektet Mångfald-MinoritetKulturhistoria, Västerbottens
museum. Förlängd projekttid tom
2018-12-31.

Katarina Molin

LA3 Ändringsbeslut

2018-05-29

Firmatecknare Regionförbundet
Västerbottens län. Beslut om
tillfällig firmatecknare

Anna Pettersson

A2 Fullmakt

2018-06-05

Firmatecknare Regionförbundet
Västerbottens län. Beslut om
tillfällig firmatecknare

Anna Pettersson

A2 Fullmakt

2018-06-25

Yttrande Remiss av Översiktsplan Heidi Thörnberg
Umeå kommun - Fördjupning
Sävar

KTU9 Remissyttranden som inte
har principell karaktär och som
inte rymmer politiska
ställningstaganden

2018-07-12

Trafikförändringar - avtal 311, linje Heidi Thörnberg
122, Umeå kommun

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

2018-08-29

Yttrande över remissen
myndighetsgemensam indelning
SOU 2018:10

Erik Bergkvist

A3 Yttrande Remissyttranden
som inte hinner beslutas i
Förbundsstyrelsen

2018-08-21

Beslut om deltagande vid
regionresan 2018- Nina Björby

Erik Bergkvist

PO6 Förtroendevaldas kurs- och
konferensdeltagande

2018-04-09
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§ 151
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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§ 152
Information om bildandet av ny regionkommun i Västerbotten 2019
Dnr: 17RV0084
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
En lägesrapport ges i frågan om bildande av regionkommun.
____
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