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Närvarolista 
 

 
  

Namn Kommun 

Pa
rt

i 

N
är

va
ro

 Anteckningar 
 

Ledamöter (30)     
Hans Lindberg Umeå S -  
Tomas Mörtsell Storuman C 1 Avviker efter § 34 
Anders Ågren Umeå M 1  
Lorents Burman Skellefteå S 1 Ordförande 
Andreas Löwenhöök Skellefteå M 1 Ramona Dolan (M) ansluter § 31 
Roland Sjögren Lycksele KD 1  
Lilly Bäcklund Lycksele S 1 Justerare 
Anna Frej Vännäs S 1  
Anders Nilsson Vännäs C 1  
Madelaine Jakobsson Nordmaling C 1  
Grethel Broman  Nordmaling S 1 Avviker efter § 40 
Annika Andersson Vilhelmina C 1  
Magnus Johansson Vilhelmina S 1  
Patrik Nilsson Robertsfors S 1  
Lars Tängdén Robertsfors C 1  
Karin Malmfjord Storuman S 1  
Mathias Haglund Vindeln S 1  
Helena Lundgren  Vindeln C 1  
Mikael Lindfors Norsjö S 1  
Lars-Åke Holmgren Norsjö KD 1  
Lennart Gustavsson Malå V 1  
Arne Hellsten Malå ML -  
Andreas From Åsele S 1  
Jim Danielsson Åsele C -  
Greger Lindqvist Dorotea S -  
Bengt Henriksson Dorotea C 1  
Kjell Öjeryd Sorsele V 1  
Pia Sjöberg Sorsele S 1  
Christina Lidström  Bjurholm M 1 Avviker efter § 34 
Martin Berglund Bjurholm S 1  
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Övriga närvarande 
Mona-Lisa Fjellström, nämndsekreterare/utredare, §§ 29-52 
Jonas Lundström, verksamhetschef näringsliv och samhällsbyggnad, §§ 29-52 
Petter Lundberg, enhetschef, §§ 29-52 
Mårten Edberg, strateg samverkan, §§ 29-52 
Anita Helgesson, strateg hälsa och social välfärd, §§ 29-32 
Rickard Carstedt (S), regionala utvecklingsnämndens ordförande, §§ 29-32 
Peter Olofsson (S), regionstyrelsens ordförande, §§ 29-32 
Maud Ericsson, samordnare infrastruktur, §§ 29-34 
Stefan Karlsson, Trafikverket, §§ 29-34   
Thomas Broberg, Trafikverket, § 34   
Jonna Lidström, samordnare samhällsbyggnad, §§ 35-36 
Anders Sellström, strateg externa relationer, §§ 35-36  
Micaela Löwenhöök, strateg externa relationer, § 37 
Lena Friborg, strateg samhällsbyggnad, §§ 41-42 
Marta Bahta, samordnare innovation, § 50 
Karolina Filipsson, strateg kollektivtrafik, §§ 37-40 
Tobias Thomson, utbildningsstrateg, §§ 37-44 
Helena Björnvall Åström, regionbibliotekschef, § 45 
Per-Daniel Liljegren, projektledare FoU Välfärd, § 46 
Anna Norin, strateg analys och utveckling, § 47 
Aurora Pelli, enhetschef, § 49 
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§ 29  
Val av ordförande för dagens sammanträde 
 
Beslut 
Lorents Burman (S) väljs som ordförande för dagens sammanträde.  
 
Ärendebeskrivning  
Primärkommunala beredningen har att välja ordförande för dagens sammanträde. 
Ordföranden Hans Lindberg (S) har inte möjlighet att delta vid dagens sammanträde. Vice 
ordförande Tomas Mörtsell (C) har inte möjlighet att delta under hela sammanträdet. Efter 
samråd med Tomas Mörtsell (C) och Anders Ågren (S) tillfrågas Lorents Burman (S) och han 
har möjlighet att vara ordförande.  
 
Primärkommunala beredningens behandling av ärendet 
Anders Ågren (M) föreslår Lorents Burman som ordförande.  
 
Inga motyrkanden föreligger.  
____ 
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§ 30  
Fastställande av ärendelistan 

 
Beslut 
Primärkommunala beredningen fastställer upprättad ärendelista med förändringen att 
ärende 4 Dialog med Trafikverket och 5 Inriktningsunderlag till revidering av 
Länstransportplanen byter plats med varandra.  
 
Ärendebeskrivning 
Primärkommunala beredningen har att fastställa ärendelistan. 
 
Lorents Burman (S) föreslår att ärende 4 Dialog med Trafikverket och 5 Inriktningsunderlag 
till revidering av Länstransportplanen byter plats så att Thomas Broberg från Trafikverket 
ska hinna ansluta till sammanträdet.  
____ 

 
  

Comfact Signature Referensnummer: 13328SE



PROTOKOLL  7(36) 
Sammanträdesdatum   

Primärkommunala beredningen   2021-04-29 
 

   

 
 

§ 31  
Anmälan av protokoll  
 
Beslut 
Primärkommunala beredningen tackar för informationen och lägga protokollen till 
handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Aktuella protokoll anmäls från det senaste sammanträdet. Vidare från Beredningen för 
regional utveckling, Primärkommunala beredningen, Beredningen för utbildning och 
kompetensförsörjning och Beredningen för social välfärd och hälsa.  
 
Beslutsunderlag 
Primärkommunala beredningens arbetsutskotts protokoll 2021-04-14 
Primärkommunala beredningens protokoll 2021-03-18 
Beredningen för utbildning och kompetensförsörjnings minnesanteckningar 2021-03-31  
Beredningen för social välfärd och hälsas minnesanteckningar 2021-04-01  
_________ 
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§ 32   
Skrivelse om att återinföra FoU Välfärd till regionala 
utvecklingsförvaltningen 
 
Beslut 
Primärkommunala beredningen lämnar ärendet till beredningen för regional utveckling 
utan förslag till beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Den 10 februari fick ordförande i Beredningen för social välfärd och hälsa i uppdrag av 
länets femton socialnämndsordföranden i Västerbottens län att anmäla ett ärende om att 
återföra FoU Välfärd till regionala utvecklingsnämnden vid Region Västerbotten.  
 
Primärkommunala beredningens behandling av ärendet  
Peter Olofsson (S) och Rickard Carstedt (S) inleder med att förklara att Region Västerbotten 
inte brukar ändra den politiska organisationen under pågående mandatperiod. Inför den 
nya mandatperioden utvärderas hela organisationen. Denna skrivelse tas med i denna 
utvärdering som inleds till hösten.  

 
Annika Andersson (C) föreslår att primärkommunala beredningen skickar vidare skrivelsen 
till beredningen för regional utveckling utan förslag till beslut.  
 
Inga motyrkanden föreligger.  

 
Primärkommunala beredningens arbetsutskotts behandling av ärendet  
Hans Lindberg (S) föreslår att beredningen av detta ärende skjuts upp till 
primärkommunala beredningen den 29 april då Rickard Carstedt (S) och Peter Olofsson (S) 
bjuds in. Förslag till beslut: Primärkommunala beredningens arbetsutskott lämnar ärendet 
till primärkommunala beredningen utan förslag till beslut.  
 
Inga motyrkanden föreligger.  
 
Beredningen för social välfärd och hälsas behandling av ärendet 
Carin Nilsson (S), Iosif Karambotis (S) och Anette Lindgren (M) yrkar bifall till förslag till 
beslut. Ordförande finner att beredningen för social välfärd och hälsa godkänner förslag till 
beslut. 
Beredningen för social välfärd och hälsa föreslår primärkommunala beredningen föreslå 
beredningen för regional utveckling rekommendera regionala utvecklingsnämnden att 
fastställa skrivelse 2021-03-26 till regionstyrelsen om att återföra FoU Välfärd till regionala 
utvecklingsförvaltningen.  
 
Beslutsunderlag 
Beredningen för social välfärd och hälsa 2021-04-01, § 17 
Skrivelse 2021-03-26 
____ 
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§ 33   
Inriktningsunderlag till revidering av Länstransportplanen 
 
Beslut 
Primärkommunala beredningen föreslår Beredningen för regional utveckling 
rekommendera Regionala utvecklingsnämnden att anta inriktningsunderlag till revidering 
av Länstransportplanen.  
 
Ärendebeskrivning 
Regeringen presenterar sin infrastrukturproposition för kommande nationell plan på fredag 
den 16 april. Trafikverket inväntar riksdagens beslut om propositionen då ramarna 
fastställs. Utöver riksdagens beslut om propositionen inväntar Trafikverket ett 
regeringsuppdrag att ta fram en nationell plan, innan planrevideringsarbetet formellt kan 
påbörjas. Uppdraget, som ges i form av ett direktiv, kommer att ange centrala 
utgångspunkter för arbetet. 
 
Mårten Edberg berättar att på primärkommunala beredningens sammanträden den 29 
april kommer aktuell information utifrån vad propositionen säger.  
 
9 juni regional hearing om nationell plan. En länk kommer att skickas ut till kommunerna 
där man kan boka in sig på möte.  
 
Primärkommunala beredningen arbetsutskotts behandling av ärendet  
Primärkommunala beredningens arbetsutskott föreslår Primärkommunala beredningen 
föreslå Beredningen för regional utveckling rekommendera Regionala utvecklingsnämnden 
att anta inriktningsunderlag till revidering av Länstransportplanen.  
 
Beslutsunderlag  
Presentation 
_________ 
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§ 34   
Dialog med Trafikverket  
 
Beslut  
Primärkommunala beredningen tackar för informationen, lägger den till handlingarna och 
bjuder in Trafikverket till höstens sammanträden den 9 september eller 11 november för 
att fokusera på följande frågor: 
- Fördjupad dialog om snöröjning inom tätbebyggt område, fortsättning på förra 

dialogen. Kan Trafikverket ploga in snön på andras fastigheter? Mejlsvaret behöver 
utvecklas med vad Trafikverket stödjer sig på för förordningar. Gränsdragningar mellan 
kommunalt och statligt ansvar- varför är avtalen olika mellan olika kommuner? 

- Information om hur projektet Norrbotniabanan förlöper samt hur det går med de 
anslutningar som ska koppla på.  

 
Ärendebeskrivning 
Primärkommunala beredningen har önskat en årligen återkommande dialog med 
Trafikverket, likt den som förbundsstyrelsen hade med Trafikverket på Regionförbundet i 
Västerbottens läns tid. Primärkommunala beredningen den 4 november 2020, § 59 
noterade inbjudan till Trafikverket som ett tema 2021 där det framgår att man vill 
diskutera bla enskilda vägar och snöröjning. 
 
Louise Dahlberg från Trafikverket deltog vid Primärkommunala beredningens sammanträde 
den 4 februari. Hon har skickat in kompletterande svar på de frågor hon inte kunde besvara 
direkt på sammanträdet.  
 
Primärkommunala beredningen bjöd in Trafikverket för fortsatt dialog den 29 april. 
Beredning på föregående sammanträden har skett där frågeställningar och ämnesområden 
har tagits fram inför detta tillfälle.  
 
Stefan Karlsson och Thomas Broberg besöker primärkommunala beredningen den 29 april. 
Eftersom alla frågor inte kan besvaras finns det möjlighet att bjuda in fler personer från 
Trafikverket till hösten 2021.  
 
Primärkommunala beredningens behandling av ärendet 
Stefan Karlsson från Trafikverket informerar kring frågorna: 
- Hur jobbar Trafikverket Nord för att lyfta fram regionen och dess behov? Vad kan vi 

bidra med i form av underlag och analyser? 
Trafikverket har gjort en fördjupad utredning om Inlandsbanan på uppdrag av 
regeringen. Förutsättningar och behov har utretts. Rapport Inlandsbanan: 
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1447803/FULLTEXT01 
 

- Utrullningen av BK4 nätet, var finns hakarna? 
 

Thomas Broberg från Trafikverket informerar kring frågorna: 
- Modellen för samhällsekonomiska analyser och framskridningsprognoser  
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Lorents Burman (S) föreslår att primärkommunala beredningen bjuder in Trafikverket till 
höstens sammanträden den 9 september eller 11 november för att fokusera på följande 
frågor: 
- Fördjupad dialog om snöröjning inom tätbebyggt område, fortsättning på förra 

dialogen. Kan Trafikverket ploga in snön på andras fastigheter? Mejlsvaret behöver 
utvecklas med vad Trafikverket stödjer sig på för förordningar. Gränsdragningar mellan 
kommunalt och statligt ansvar- varför är avtalen olika mellan olika kommuner? 

- Information om hur projektet Norrbotniabanan förlöper samt hur det går med de 
anslutningar som ska koppla på.  

 
Inga motyrkanden föreligger.  
 
Primärkommunala beredningens arbetsutskotts behandling av ärendet (14 april) 
Hans Lindberg (S) önskar information hur projektet Norrbotniabanan förlöper samt hur det 
går med de anslutningar som ska koppla på.  
 
Maud Ericsson tar med sig frågan till Trafikverket.   
 
Förslag till beslut 
Primärkommunala beredningens arbetsutskott föreslår Primärkommunala beredningen att  
ta emot Trafikverket för fortsatt dialog den 29 april med fokus på följande ämnesområden 
och frågeställningar: 
 
- Modellen för samhällsekonomiska analyser och framskridningsprognoser  
- Hur jobbar Trafikverket Nord för att lyfta fram regionen och dess behov? Vad kan vi 

bidra med i form av underlag och analyser? 
- Utrullningen av BK4 nätet, var finns hakarna? 
- Fördjupad dialog om snöröjning inom tätbebyggt område, fortsättning på förra 

dialogen. Kan Trafikverket ploga in snön på andras fastigheter? Mejlsvaret behöver 
utvecklas med vad Trafikverket stödjer sig på för förordningar. Gränsdragningar mellan 
kommunalt och statligt ansvar- varför är avtalen olika mellan olika kommuner? 

- Information om hur projektet Norrbotniabanan förlöper samt hur det går med de 
anslutningar som ska koppla på.  

 
Primärkommunala beredningens behandling av ärendet (18 mars)  
Maud Ericsson informerar om remissen om riksintressen vilket är ett regeringsuppdrag 
sedan 2020-01-23 med Boverket som samordnande. Syftet med översynen var en kraftig 
minskning av såväl antalet anspråk på områden av riksintresse som dessa områdens 
samlade areella utbredning. Länsstyrelsen har fått Trafikverkets förslag till reviderat 
utpekande av riksintressen för kommunikationer på remiss från Boverket. I Västerbottens 
län föreslås att två riksintressen ska läggas till och att sex riksintressen ska tas bort. I 
remissen ingår en förteckning över riksintresseanspråk och generella 
funktionsbeskrivningar. Trafikverket har också tagit fram en karttjänst som visar anspråken. 
Remissens syfte är även att inhämta synpunkter på om riksintresseanspråken fungerar som 
planeringsunderlag för att hantera riksintressen i samhällsplaneringen. Länsstyrelsen har 
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för avsikt att inhämta synpunkter från Region Västerbotten och länets kommuner och 
lämna ett samlat svar till Trafikverket och har vidarebefordrat remissen till officiella 
brevlådan i samtliga kommuner samt Region Västerbotten. Länsstyrelsen önskar 
synpunkter senast 9 april för sammanställning av svar. 

Kontaktperson: 
Johanna Wadstein 
Samhällsplanerare 
Enheten för samhällsutveckling 
010-225 45 39  

johanna.wadstein@lansstyrelsen.se 
 
Hans Lindberg (S) föreslår att primärkommunala beredningen bjuder in relevanta parter till 
dialog om riksintressen på sammanträdet den 9 september. Där det bland annat klargörs 
vad förändringar av riksintressen innebär för kommunerna.   
 
Ämnesområden och frågeställningar till dialog med Trafikverket: 
- Modellen för samhällsekonomiska analyser och framskridningsprognoser  
- Hur jobbar Trafikverket Nord för att lyfta fram regionen och dess behov? Vad kan vi 

bidra med i form av underlag och analyser? 
- Utrullningen av BK4 nätet, var finns hakarna? 
- Fördjupad dialog om snöröjning inom tätbebyggt område, fortsättning på förra 

dialogen. Kan Trafikverket ploga in snön på andras fastigheter? Mejlsvaret behöver 
utvecklas med vad Trafikverket stödjer sig på för förordningar. Gränsdragningar mellan 
kommunalt och statligt ansvar- varför är avtalen olika mellan olika kommuner? 

 
Inga motyrkanden föreligger.  
 
Primärkommunala beredningen beslutar att bjuda in Trafikverket för fortsatt dialog den 29 
april med fokus på följande ämnesområden och frågeställningar: 
 
- Modellen för samhällsekonomiska analyser och framskridningsprognoser  
- Hur jobbar Trafikverket Nord för att lyfta fram regionen och dess behov? Vad kan vi 

bidra med i form av underlag och analyser? 
- Utrullningen av BK4 nätet, var finns hakarna? 
- Fördjupad dialog om snöröjning inom tätbebyggt område, fortsättning på förra 

dialogen. Kan Trafikverket ploga in snön på andras fastigheter? Mejlsvaret behöver 
utvecklas med vad Trafikverket stödjer sig på för förordningar. Gränsdragningar mellan 
kommunalt och statligt ansvar- varför är avtalen olika mellan olika kommuner? 

 
Primärkommunala beredningen bjuder in relevanta parter till dialog om riksintressen på 
sammanträdet den 9 september. Där det bland annat klargörs vad förändringar av 
riksintressen innebär för kommunerna.   
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Primärkommunala beredningens arbetsutskotts behandling av ärendet (4 mars) 
Hans Lindberg (S) ger regionala utvecklingsförvaltningen i uppdrag att sammanställa 
frågor/ämnen till Trafikverket som diskuterades vid dagens sammanträde, skriva en 
bruttolista till Trafikverket – på gång i Västerbotten samt återkoppla om Trafikverket 
skickat ut remiss om riksintressen till Länsstyrelsen samt sammanfatta vad denna remiss i 
så fall innebär. Frågorna återrapporteras vid Primärkommunala beredningen den 18 mars.   
 
Beslutsunderlag 
Rapport Inlandsbanan: http://trafikverket.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1447803/FULLTEXT01 
Presentation Stefan Karlsson Trafikverket 29 april 
Presentation Thomas Broberg Trafikverket 29 april 
Presentation Maud Ericsson 
E-post- Svar från Louise Dahlberg Trafikverket 
PM remiss riksintressen 
Förteckning förändringar riksintresseanspråk 
_________ 
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§ 35  
Dialog om strandskyddet med utgångspunkt från remissvaret tillgängliga 
stränder- ett mer differentierat strandskydd SOU 2020:78 
Dnr: RUN 53-2021 

 
Beslut  
Primärkommunala beredningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Miljödepartementet har skickat ut remissen tillgängliga stränder- ett mer differentierat 
strandskydd med sista svarsdatum 3 maj. Andra remissinstanser i Västerbotten är 
Länsstyrelsen, Norsjö kommun, Skellefteå kommun, Umeå kommun och Region 10.   
Regionala utvecklingsförvaltningens Jonna Lidström har tagit fram förslag till remissvar för 
beslut i regionala utvecklingsnämnden den 15 april.  
 
När strandskyddreglerna ändrades år 2010 var syftet att stimulera utvecklingen på 
landsbygden samtidigt som varken allmänhetens tillgång till stränder eller växters och djurs 
livsvillkor skulle äventyras. Det fanns då stora förhoppningar om förenkling för utveckling 
på landsbygden, där närheten till vatten är en viktig faktor både för boende och 
företagande. I praktiken visade det dock sig att regelverket inte fungerade på ett 
ändamålsenligt sätt. Det är inte funktionellt för kommunerna att peka ut inom vilka 
områden som en landsbygdsutveckling i strandnära lägen ska tillåtas. Kommunerna i 
Västerbotten har därför länge efterfrågat en översyn av regelverket. 
 
Under 2018 lade Naturvårdsverket fram en skrivelse, Uppdrag att se över och föreslå 
ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge, vilken Region Västerbotten 
svarade på i november 2018 (Dnr: 18RV0342). Naturvårdsverkets skrivelse fick kritik för att 
den inte på ett tillräckligt sätt presenterade lösningar på problemen i nuvarande 
lagstiftning. 
 
År 2019 utsåg Regeringen en särskild utredare för att se över strandskyddslagstiftningen. 
Uppdraget var att utreda om och hur strandskyddet skulle kunna differentieras utifrån 
varierande befolkningstäthet, exploateringstryck och tillgång till stränder, med målet att 
skapa ett mer anpassat och flexibelt strandskydd. Region Västerbotten har nu bjudits in att 
svara på slutbetänkandet Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd. 
Remissvar ska vara Miljödepartementet tillhanda senast den 3 maj 2021. 
 
Det förslag till remissvar som tagits fram har skrivits i samråd med kommunerna i 
Västerbotten. Länets alla plan- och byggkontor har getts möjlighet att komma med inspel. 
Bjurholm, Vilhelmina, Skellefteå, Malå, Norsjö, Lycksele, Vännäs och Vindeln kommuner 
har bidragit med sina synpunkter i ord och/eller text 
 
Ärendets behandling 
På grund av att ärendet behöver behandlas skyndsamt och gå till beslut i regionala 
utvecklingsnämnden den 15 april, förs dialogen på Primärkommunala beredningen i 
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efterhand den 29 april. Ärendet behandlas vid beredningen för regional utveckling den 15 
april.  
 
Primärkommunala beredningens arbetsutskotts behandling av ärendet  
Hans Lindberg (S) och Anders Ågren (M) yrkar att följande text, som kommer från Umeå 
kommuns remissvar, ska skrivas in i Region Västerbottens remissvar.  
 
”Avstyrker striktare tillämpning för dispens vid högexploaterade områden 
Region Västerbotten avstyrker att särskilda skäl för dispens och upphävande av 
strandskyddet vid detaljplanering ska tillämpas särskilt restriktivt vid högexploaterade 
områden. Regelverket har redan en inbyggd restriktivitet när det gäller högexploaterade 
områden och innehåller bättre balanserade bestämmelser för detta syfte. 
 
Många tillväxtkommuner har en planeringsinriktning om förtätning som bygger på 
bebyggelsekoncentration och närhetsprincip. Detta innebär å ena sidan att befintlig 
infrastruktur kan användas, miljövänliga transportsätt kan främjas, den täta blandstadens 
fördelar kan åstadkommas, å andra sidan att exploatering av orörd mark vid 
tätortsbebyggelse kan minimeras och resursförbrukning begränsas i takt med 
befolkningstillväxten samt bebyggelseutvecklingen. 
  
En striktare tillämpning av skälen riskerar att reducera en sådan avvägd hållbar 
helhetstanke. Det kan exempelvis leda till att värdefulla naturområden strax utanför 
tätortsgräns eller parkområden strax utanför strandskyddsgräns för den delen behöver tas i 
anspråk som ett alternativ med sämre hållbar utveckling som följd. Ett upphävande av 
strandskydd med givna hållbara förtecken i ett helhetsperspektiv kan vara avgörande för att 
säkerställa trygga och välfungerande stadsdelar i en tillväxtort. 
  
Även en striktare tillämpning vid exempelvis en kommuns högexploaterade havskust skulle 
försvåra åtgärder på avvägda platser vars syfte i grunden är besöksmålsutveckling och 
underlätta allmänhetens tillgänglighet.” 
 
Hans Lindberg (S) föreslår att Länsstyrelsens bjuds in till någon av Primärkommunala 
beredningens sammanträden under hösten för dialog kring strandskyddsfrågan. Regionala 
utvecklingsförvaltningen för i uppdrag att boka in lämpligt datum.  
 
Nicke Grahn (L) föreslår en samsynskonferens om strandskyddet anordnas tillsammans 
med Länsstyrelsen.  
 
Inga motyrkanden föreligger.  
Förslag till beslut: Primärkommunala beredningens arbetsutskott tackar för dialogen och 
föreslår Beredningen för regional utveckling rekommendera Regionala 
utvecklingsnämnden att anta remissvaret med hänsyn till de inkomna yrkandena.  

 
Beslutsunderlag 
Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2021-04-15, § 80 
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Färdigställt remissvar (under upprättande) 
Tjänsteskrivelse 
Sammanfattning SOU 2020:78 Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd 
Remissen kan laddas ned via: 
https://www.regeringen.se/4aed2a/contentassets/22327a917eac472b9991b8b0bbd4a6f2
/tillgangliga-strander--ett-mer-differentierat-strandskydd-sou-202078 
_________ 
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§ 36    
Information om Mötesplats Lycksele och Västerbotten i Almedalen  
 
Beslut  
Primärkommunala beredningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Anders Sellström, strateg externa relationer, informerar om de kommande mötesplatserna.  
 
Almedalen  
Det blir en digital version med 4 dagar. Det blir ingen fysisk aktivitet och Region 
Västerbotten finns därför inte med på Almedalen i år. Nästa år så finns det en diskussion 
om att flytta eventet tidigare.  
 
Mötesplats Lycksele 
En digital mötesplats torsdagen den 20 maj kl (08:30) 09:00-12:15. För att anmäla sig klicka 
på länken: http://motesplatslycksele.se/ 
_________ 
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§ 37    
Information om påverkansagendan och processen för revidering 
 
Beslut  
Primärkommunala beredningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Enheten för externa relationer och strategisk platsutveckling jobbar med att ta fram en ny 
påverkansagenda. Påverkansagendan ska verka som vägledande styrdokument i regionala 
utvecklingsnämndens påverkansarbete och är ett strategidokument underordnat RUS:en. 
Nuvarande agenda 2020+ beslutades 2016. 
 
Det finns möjlighet att inkomma med inspel även efter detta sammanträde till  
micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se 
 
Kommunchefsberedningen under hösten 2021 kommer att föra dialog om 
påverkansagendan.  
 
Beslutsunderlag  
Påverkansagendan 
_________ 
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§ 38  
Översyn av riktlinjer och regelverk för färdtjänst 
 
Beslut  
Primärkommunala beredningen föreslår beredningen för regional utveckling 
rekommendera regionala utvecklingsnämnden att ge kollektivtrafikmyndigheten i uppdrag 
att samordna översyn av regelverk och riktlinjer för färdtjänsten tillsammans med 
kommunerna i Västerbottens län.  
 
Ärendebeskrivning 
Karolina Filipsson informerar att förslaget att Region Västerbotten håller samman 
översynen men att beslut om eventuella förändringar alltid är kommunernas. Hon föreslår 
att primärkommunala beredningen fattar beslut om att ge kollektivtrafikmyndigheten i 
uppdrag att samordna översyn av regelverk och riktlinjer för färdtjänsten tillsammans med 
kommunerna i Västerbottens län.  
 
Primärkommunala beredningens behandling av ärendet  
Lorents Burman (S) föreslår att primärkommunala beredningen föreslår beredningen för 
regional utveckling rekommendera regionala utvecklingsnämnden att ge 
kollektivtrafikmyndigheten i uppdrag att samordna översyn av regelverk och riktlinjer för 
färdtjänsten tillsammans med kommunerna i Västerbottens län. 
 
Inga motyrkanden föreligger.  
 
Primärkommunala beredningens arbetsutskotts behandling av ärendet 
Förslag till beslut: Primärkommunala beredningens arbetsutskott föreslår 
Primärkommunala beredningen att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.  
 
Beslutsunderlag 
Presentation 
_________ 
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§ 39  
Gemensam beställningscentral för serviceresor  
 
Beslut  
Primärkommunala beredningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Karolina Filipsson, strateg kollektivtrafiken, informerar om arbetet kring gemensam 
beställningscentral för serviceresor.  
 
Länstrafiken och Region Västerbottens kollektivtrafikmyndighet kommer att kontakta 
samtliga kommuner. En pågående process med en upphandling under hösten.  
 
När måste kommunerna lämna besked om de vill delta i den gemensamma 
beställningscentralen? Karolina Filipsson rekommendationen är att ge besked innan 
hösten, men helst så snart som möjligt.  

 
Beslutsunderlag 
Presentation 
_________ 
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§ 40  
Aktuella kollektivtrafikfrågor  
 
Beslut  
Primärkommunala beredningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Dialog om aktuella kollektivtrafikfrågor tillsammans med Karolina Filipsson, 
kollektivtrafikstrateg.  
 
Beslutsunderlag 
Presentation 
_________ 
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§ 41   
Remissen mer mat från Västerbotten- Västerbottens regionala 
livsmedelsstrategi 
Dnr: RUN 17-2021 
 
Beslut  
Primärkommunala beredningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten har tidigare i år skickat ut ett tjänstemannaförslag på en regional 
livsmedelsstrategi.  Närmare 40 personer och organisationer svarade och många värdefulla 
synpunkter inkom. Det viktigaste som framkom av synpunkterna var att man saknade 
insatser och ansvarsfördelning och att strategin. Därför har vi nu gjort mindre 
omstruktureringar och lagt till både förslag till insatser som behövs för att nå målen och 
även pekat på de intressenter som behöver vara med i arbetet för att nå målen samt vilken 
av parterna, länsstyrelsen, regionen eller LRF som har det övergripande ansvaret för att 
initiera insatser och att följa utvecklingen inom området. Vårt fokus i omarbetningen har 
legat där. Den nu föreliggande remissversionen är politiskt godkänd för utskick, av 
regionala utvecklingsnämnden den 17 mars 2021. Beslut om regional livsmedelsstrategi 
väntas tas av regionala utvecklingsnämnden senare i vår.   
 
Den formella remissen som nu går ut går till ett begränsat antal organisationer, främst 
myndigheter och intresseorganisationer. Men allas synpunkter välkomnas.  
 
Här är några frågeställningar som vi gärna vill ha era synpunkter på: 
Målen: Har vi satt rätt mål? Har vi verktyg på regional och lokal nivå för att arbeta mot 
dem? 
Insatser: Har vi föreslagit rätt insatser för att nå målen? Saknas viktiga insatsområden? 
Nuläge: Beskriver texterna i strategin förutsättningarna och nuläge i Västerbotten på ett 
korrekt sätt? 
Vill ni bidra? Inom vilka insatsområden vill och kan ni i er roll som myndighet, företagare, 
intresseorganisation eller enskild dela i arbetet med förverkligande av strategin, och att ta 
fram konkretiserade handlingsplaner? 
 
Synpunkter på förslaget till regional livsmedelsstrategi behöver inkomma till Region 
Västerbotten senast den 23 april. Vi är tacksamma för yttranden per e-post i wordformat 
för att underlätta vårt arbete med att sammanställa svaren. Remissvar skickas till 
regionalutveckling@regionvasterbotten.se   
 
Primärkommunala beredningen den 29 april får möjlighet att inkomma med särskilda 
inspel, trots att detta är efter senaste svarsdatumet den 23 april.  
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Primärkommunala beredningens arbetsutskotts behandling av ärendet  
Hans Lindberg (S) föreslår att primärkommunala beredningen den 29 april får möjlighet att 
inkomma med särskilda inspel, trots att detta är efter senaste svarsdatumet den 23 april.  
 
Inga motyrkanden föreligger.  
 
Beslutsunderlag 
Länk för att ladda ned remissförslag till regional livsmedelsstrategi 
_________ 
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§ 42 
Val av ledamot till programråd för det regionala skogsprogrammet  
 
Beslut  
Primärkommunala beredningen delegerar till presidiet att nominera 2 personer, en man 
och en kvinna till programrådet. En ytterligare aspekt som bör vägas in vid nomineringarna 
är att hela länet ska representeras och att de nominerade bör representera olika delar av 
länet.  
 
Återrapportering om vilka som fick uppdraget sker på nästa sammanträde.  

 
Ärendebeskrivning  
Lena Friborg informerar om att regionala utvecklingsdirektören Anna Pettersson har fått i 
uppdrag att nominera 2 personer till programrådet för det regionala skogsprogrammet. 
Regionala utvecklingsförvaltningen anser att det bör vara 2 politiker samt att det är viktigt 
att tänka på jämställdheten vid nomineringen.  
 
Programrådet har en bred sammansättning med representanter i ledande positioner i olika 
skogliga branscher/verksamheter. Sammankallande Mikael Bergström, Länsstyrelsen 
Västerbotten/sekretariatet Västerbottens regionala skogsprogram. Arbetsinsatsen består 
av 2-3 möten/år.  
 
Roll, ansvar, uppgifter: 
• Att ge vägledning och råd till styrgruppen för Västerbottens regionala skogsprogram  
• Att stödja framtagande av ny strategi (2025) för Västerbottens regionala skogsprogram 

genom att diskutera och belysa förslag från arbetsgrupperna.  
• Att fortlöpande diskutera förslag från arbetsgrupperna om modifiering och revidering av 

handlingsplan för Västerbottens regionala skogsprogram.   
• Att diskutera aktuella frågor som relaterar till Västerbottens regionala skogsprogram.  
• Att ansvara för nominering av representanter till arbetsgrupper.  
• Att vårda och bära strategin och att vara ambassadörer för Västerbottens regionala 

skogsprogram, vilket innebär att: representera sin sektor/bransch; föra dialog med och 
sprida information till andra aktörer inom sin sektor/bransch om Västerbottens 
regionala skogsprogram; och att lyfta frågor från sin sektor/bransch för diskussion i 
Programrådet.  

Bemanning:  
• En representant för det statliga skogsbruket  
• Två representanter för privata skogsbolag  
• Två representanter för privata skogsägare  
• En representant för processindustri (massa och papper)  
• En representant för sågverk / snickeri  
• En representant för trähusbyggande / limträ  
• En representant för skogsteknik  
• En representant för livsmedel från skogen  
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• En representant för naturvården  
• En representant för kulturmiljövården  
• En representant för friluftslivet  
• En representant för besöksnäringen  
• En representant för rennäringen  
• En representant för viltbruk / jägarintressen  
• En representant för kommunerna  
• Två representanter för universiteten  

Primärkommunala beredningens behandling av ärendet  
Inkomna nomineringar under sammanträdet muntligen samt via mejl 
Annika Andersson (C) nominerar Kjell Öjeryd (V) och Madelaine Jakobsson (C) 
Tomas Mörtsell (C) nominerar Roland Sjögren (KD), Kjell Öjeryd (V), Andreas From (S) och 
sig själv.   
Lilly Bäcklund (S) nominerar Karin Malmfjord (S) 
Anders Ågren (M) nominerar Christina Lidström (M) 
Roland Sjögren (KD) nominerar Madelaine Jakobsson (C) 
Helena Lundgren (C) nominerar Annika Andersson (C) och Karin Malmfjord (S) 
 
Madelaine Jakobsson (C), Annika Andersson (C) och Lilly Bäcklund (S) vill att en kvinna 
nomineras till en av de två platserna.  
 
Madelaine Jakobsson (C) föreslår att de nominerade bör representera olika delar av länet.  
 
Lorents Burman (S) föreslår att primärkommunala beredningen delegerar till presidiet att 
nominera en man och en kvinna till uppdraget. En ytterligare aspekt som bör vägas in vid 
nomineringarna är att hela länet ska representeras och att de nominerade bör 
representera olika delar av länet. Återrapportering om vilka som fick uppdraget sker på 
nästa sammanträde.  
 
Inga motyrkanden föreligger.  
 
Primärkommunala beredningens arbetsutskotts behandling av ärendet 
Förslag till beslut 
Primärkommunala beredningens presidium bereder ärendet och återkopplar förslag på 
nominering till primärkommunala beredningen.  
 
Beslutsunderlag 
Sändlista nominera personer till programrådet 
PM Skogsprogrammets organisation 
_________ 
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§ 43   
Dialog om remissvaret bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven, 
aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med 
intellektuell funktionsnedsättning SOU 2021:11 
 
Beslut  
Primärkommunala beredningen tackar för dialogen och föreslår Beredningen för regional 
utveckling rekommendera Regionala utvecklingsnämnden att anta remissvaret.  
 
Ärendebeskrivning  
Sista svarsdatum är den 30 juni, vilket innebär att RUN den 19 maj kommer att besluta om 
remissvaret. Tobias Thomson kommer att skriva remissvaret. Träff med länets 
remissinstanser kommer att ske innan primärkommunala beredningen sammanträder den 
29 april.  
 
Beredningen för utbildning och kompetensförsörjnings behandling av ärendet 
Petter Lundberg informerar om två remisser som inkommit till regionala 
utvecklingsförvaltningen. 
 

• Remiss av promemorian Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på 
högskoleförberedande program. Sista svarsdatum 25 juni.  

 
• Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven - aktivt stöd- och 

elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell 
funktionsnedsättning, SOU 2021:11. Sista svarsdatum är den 30 juni 

 
Nina Björby (S) föreslår att Petter Lundberg skickar de båda förslagen till remissvar till 
beredningens ledamöter för möjlighet till inspel innan remisstiden går ut. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till remissvar 
Remiss SOU 2021:11 finns att ta del av på https://www.regeringen.se/rattsliga-
dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/02/sou-202111/ 
Beredningen för utbildning och kompetensförsörjnings protokoll 2021-03-31 
_________ 
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§ 44    
Dialog om remissvaret försöksverksamhet med yrkesinriktningar på 
högskoleförberedande program 
 
Beslut  
Primärkommunala beredningen tackar för dialogen och föreslår Beredningen för regional 
utveckling rekommendera Regionala utvecklingsnämnden att anta remissvaret.  
 
Ärendebeskrivning  
Sista svarsdatum 25 juni. Övriga remissinstanser inom länet är Storumans kommun, Umeå 
universitet, Vård- och omsorgscollege. Tobias Thomson kommer att skriva remissvaret.  
 
Beredningen för utbildning och kompetensförsörjnings behandling av ärendet 
Petter Lundberg informerar om två remisser som inkommit till regionala 
utvecklingsförvaltningen. 
 

• Remiss av promemorian Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på 
högskoleförberedande program. Sista svarsdatum 25 juni.  

 
• Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven - aktivt stöd- och 

elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell 
funktionsnedsättning, SOU 2021:11. Sista svarsdatum är den 30 juni 

 
Nina Björby (S) föreslår att Petter Lundberg skickar de båda förslagen till remissvar till 
beredningens ledamöter för möjlighet till inspel innan remisstiden går ut. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till remissvar 
Remissen finns att ta del av på 
https://www.regeringskansliet.se/remisser/2020/03/remiss-av-promemorian-om-
proportionalitetsprovning-av-krav-pa-yrkeskvalifikationer/ 
Beredningen för utbildning och kompetensförsörjnings protokoll 2021-03-31 
_________ 
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§ 45     
Remissen skolbibliotek för bildning och utbildning SOU 2021:3 
 
Beslut  
Primärkommunala beredningen tackar för dialogen och föreslår Beredningen för regional 
utveckling rekommendera Regionala utvecklingsnämnden att anta remissvaret.  
 
Ärendebeskrivning 
Helena Björnwall Åström informerar om remiss SOU 2021:3 Skolbibliotek för bildning och 
utbildning. Utredningen föreslår bland annat att: 
 
Skollagen ska definiera att skolbibliotek ska vara en gemensam och ordnad resurs med ett 
utbud av digitala och analoga medier som ska präglas av allsidighet och kvalitet och ställas 
till elevernas och lärarnas förfogande. Skolbibliotekets syfte ska vara att främja elevernas 
läsande och medie- och informationskunnighet. 
 
Det ska framgå av skollagen att skolbibliotek ska vara bemannade. Huvudmannen ska 
sträva efter att i första hand anställa personal som har en examen inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. Det ska tydliggöras i läroplanerna att rektor ska ansvara för att 
samarbetsformer utvecklas mellan skolbibliotekarier och lärare. 
 
Skolbiblioteket i första hand ska finnas på den egna skolenheten. Om det finns särskilda 
skäl kan skolbiblioteksverksamheten i stället organiseras genom att skolan samverkar med 
ett folkbibliotek eller med ett skolbibliotek på en annan skolenhet. Det gäller om 
biblioteket ligger i skolans direkta närhet eller om skolan har få elever. 
 
Utredningen föreslår att Skolverket ska få i uppdrag att utarbeta allmänna råd om 
skolbibliotek, då behovet av vägledning och stöd för skolhuvudmännen är stort. 
 
Idag får skolbibliotek i relativt liten utsträckning ta del av den regionala 
biblioteksverksamhetens arbete, trots att många skolbibliotekarier efterfrågar 
kompetensutveckling och andra insatser. Utredningen föreslår mot denna bakgrund att 
bibliotekslagen ska ange att den regionala biblioteksverksamheten i sitt arbete även ska 
främja skolbibliotek som är verksamma i länet, när det är lämpligt. För detta ändamål 
föreslår utredningen att kultursamverkansmodellen ska tillföras utökade medel. 
 
Förutom Region Västerbotten så är de övriga remissinstanserna i länet Åsele kommun och 
Vännäs kommun. Ärendet kommer att hanteras i samverkansinstanserna och med förslag 
till yttrande i kulturutskottet 29 april därefter i regionala utvecklingsnämnden 19 maj. Sista 
svarsdatum är den 11 juni.  
 
Beredningen för utbildning och kompetensförsörjnings behandling av ärendet 
Beredningen för utbildning och kompetensförsörjning tackar för informationen och lägger 
den till handlingarna.  
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Beslutsunderlag 
Förslag till remissvar 
Remiss SOU 2021:3 
Beredningen för utbildning och kompetensförsörjnings protokoll 2021-03-31  
_________ 
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§ 46   
Skrivelse till Umeå universitet avseende behovet av en kurs i 
suicidprevention 
 
Beslut 
Primärkommunala beredningen ställer sig bakom skrivelse 2021-03-22 till Umeå universitet 
avseende behovet av en kurs i suicidprevention, med beredningen för välfärd och hälsas 
tilläggsyrkanden. 
 
Ärendebeskrivning 
Beredningen för social välfärd och hälsa vill verka för att Umeå universitet ger en 
målgruppsanpassad utbildning där lokalt utvecklingsarbete i egen praktik får stöd i 
forskning inom relevanta områden. 
 
Beredningen för social välfärd och hälsa föreslår primärkommunala beredningen att ställa 
sig bakom initiativet till högskolekurs om suicidprevention i teori och praktik 7,5 hp. 
 
Primärkommunala beredningens arbetsutskotts behandling av ärendet  
Lennart Gustavsson (V) vill samordna information om alla insatser kring detta ämne och vill 
ha information om detta på PKB.  
 
Inga motyrkanden föreligger.  
 
Beredningen för social välfärd och hälsas behandling av ärendet 
Carin Nilsson (S) yrkar att lägga till möjligheten till en antagningskvot inom ramen för en 
uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom verksamheter i Västerbotten. Anette 
Lindgren (M) yrkar bifall till Nilssons (S) yrkande. 
Ordförande finner att beredningen för social välfärd och hälsa bifaller Carin Nilssons (S) 
tilläggsyrkande och i övrigt bifaller förslag till beslut. 
Beredningen för social välfärd och hälsa föreslår primärkommunala beredningen att ställa 
sig bakom skrivelse 2021-03-22 med tilläggsyrkande. 
 
Beslutsunderlag 
Beredningen för social välfärd och hälsa 2021-04-01, § 20 
Skrivelse 2021-03-22 
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§ 47  
Agenda för strategiskt lärande 
Dnr: RUN 126-2021 
 
Beslut  
Primärkommunala beredningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Anna Norin berättar att i det regionala utvecklingsansvaret som Region Västerbotten har, 
är uppföljning, utvärdering och samordning av arbetet med att implementera den regionala 
utvecklingsstrategin centrala delar (förordning 2017:583 om regionalt tillväxtarbete). I den 
regionala utvecklingsstrategin utlovas en konkretisering av hur det ska genomföras. För att 
fullfölja det uppdraget tar Regionala utvecklingsnämnden fram en Agenda för strategiskt 
lärande som beskriver ett systematiskt arbetssätt för att identifiera resultat för gemensamt 
lärande i Västerbotten. Agendan beslutas i regionala utvecklingsnämnden den 19 maj.  
 
Beslutsunderlag 
Agenda för strategiskt lärande – beskrivning av uppdraget 
_________ 
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§ 48  
Information om Regional innovationsstrategi (RIS) 
 
Beslut  
Primärkommunala beredningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Jonas Lundström, verksamhetschef, ger en uppdatering på hur arbetet med RIS fortlöper.  
 
En remiss kommer ut till bland annat kommunerna i slutet av 2021. Kommuncheferna 
kommer att samverka kring detta i under hösten 2021 och därefter kommer ärendet 
tillbaka till primärkommunala beredningen.  
_________ 
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§ 49  
Information om Elektrifieringskommissionens handslag 
 
Beslut  
Primärkommunala beredningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Aurora Pelli, enhetschef, informerar om Elkommissionsuppdraget. Region Västerbotten ska 
inkomma med förslag till handslag senast den 12 maj, ha ett färdigt handslag den 25 maj 
och presentera detta den 1 juni. Elektrifieringslöfte Västerbotten- ett regionalt handslag 
om påskyndning av elektrifiering av regionala godstransporter. Genom elektrifieringslöfte 
har Västerbotten möjlighet att påvisa hur länet gemensamt ställer om de regionala 
godstransporterna till eldrift.  
 
Anna Pettersson ingår i regeringens elektrifieringskommission som leds av 
infrastrukturminister Tomas Eneroth.  
 
Beslutsunderlag  
Presentation 
_________ 
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§ 50   
Information om programskrivningsprocessen EU:s fonder och program  
 
Beslut  
Primärkommunala beredningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Primärkommunala beredningen och dess utskott får löpande information om 
programskrivningsprocessen gällande de EU:s fonder och program.  
 
NPA 
Fram till 7th Maj, finns ett online ankät för intressenter att komma med synpunkter. 
Mer information och utkast på program hittar ni här 
Save the date: 27 oktober event om det nya programmet 
  
Interreg Aurora 
Offentlig hearing angående Interreg Aurora programutkast för 2021-2027 har påbörjats. 
*Webbinarium den 4 maj kl 13-15 
* Öppen konsultation fram till 20 maj 2021 
 
Beslutsunderlag  
Presentation 
_________ 
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§ 51  
Meddelanden 
 
Beslut  
Primärkommunala beredningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Skriftliga meddelanden inom Primärkommunala beredningens område presenteras.  
 
Inbjudan regionledningsmöte 7 maj 
Sista anmälningsdag den 5 maj. Hans Lindberg har ett stående pass med aktuell 
information från primärkommunala beredningen.  
 
Beslutsunderlag 
Inbjudan regionledningsmöte 7 maj 
_________ 
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§ 52 
Kommunerna runt  
 
Beslut  
Primärkommunala beredningen stryker punkten från dagens sammanträde på grund av 
tidsbrist. Nästa sammanträde startar kl 08:00.   
 
Ärendebeskrivning 
Kort lägesrapport från kommunerna i Västerbottens län med fokus på den rådande 
pandemin Covid-19 samt andra aktuella frågor som berör kommunerna och regionen i 
Västerbotten. Riktmärket tidsmässigt är ca 2 minuter per kommun.  
 
Primärkommunala beredningens behandling av ärendet 
Lorents Burman (S) föreslår att ärendet stryks från dagens sammanträde eftersom klockan 
har passerat 12:00 när sammanträdet skulle avslutas.  
 
Annika Andersson (C) föreslår att nästa sammanträde börjar kl 08:00 för att hinna med alla 
ärenden på ett bättre sätt.  
 
Inga motyrkanden föreligger.  
_________ 
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