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Närvarolista 
 

 
  

Namn Kommun 

Pa
rt

i 

N
är

va
ro

 Anteckningar 
 

Ledamöter (30)     
Hans Lindberg Umeå S 1  
Tomas Mörtsell Storuman C 1  
Anders Ågren Umeå M 1  
Lorents Burman Skellefteå S 1 Ansluter kl 13, from § 10 
Andreas Löwenhöök Skellefteå M 1  
Roland Sjögren Lycksele KD 1  
Lilly Bäcklund Lycksele S -  
Anna Frej Vännäs S 1  
Anders Nilsson Vännäs C 1  
Madelaine Jakobsson Nordmaling C 1  
Grethel Broman  Nordmaling S 1  
Annika Andersson Vilhelmina C 1  
Magnus Johansson Vilhelmina S 1  
Patrik Nilsson Robertsfors S -  
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 -  
Lennart Gustavsson Malå V 1 Avviker kl 10, tom §  3 
Arne Hellsten Malå ML -  
Andreas From Åsele S 1  
Jim Danielsson Åsele C -  
Greger Lindqvist Dorotea S 1  
Bengt Henriksson Dorotea C -  
Kjell Öjeryd Sorsele V 1  
Pia Sjöberg Sorsele S 1  
Christina Lidström  Bjurholm M -  
Linda Berglund Bjurholm S -  
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Övriga närvarande 
Mona-Lisa Fjellström, nämndsekreterare/utredare  
Jonas Lundström, verksamhetschef näringsliv och samhällsbyggnad 
Rachel Nygren, stabschef 
Petter Lundberg, enhetschef 
Rickard Carstedt (S), regionala utvecklingsnämndens ordförande, §§ 1-4 
Maud Ericsson, samordnare infrastruktur, § 5  
Karolina Filipsson, kollektivtrafikstrateg, § 6 
Eva-Marie Marklund, bredbandskoordinator, § 7 
Stina Berglund, projektledare regional kulturverksamhet, § 8 
Kerstin Hamre, projektledare och samordnare samhällsbyggnad, § 9 
Carina Ericsson, strateg externa relationer, § 10 
Monica Wahlström, strateg för socialtjänstfrågor, § 12 
Carin Nilsson (S), ordförande beredningen för social välfärd och hälsa, § 12 
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§ 1 
Fastställande av ärendelistan 

 
Beslut 
Primärkommunala beredningen fastställer upprättad ärendelista.  
 
Ärendebeskrivning 
Primärkommunala beredningen har att fastställa ärendelistan. 
____ 
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§ 2 
Dialog med regionala utvecklingsnämndens ordförande  
 
Beslut  
Primärkommunala beredningen tackar för dialogen och beslutar att protokollen 
formaliseras ytterligare med yrkanden och protokollsanteckningar.  
 
Ärendebeskrivning 
Rickard Carstedt (S) informerar om Region Västerbotten förtroendepersonsorganisation 
2023-2026 och förändringar i samverkansstrukturen.  
 
Grunden för samverkan mellan regionen och kommunerna är lag (2010:630) om regionalt 
utvecklingsansvar. Av lagen framgår att en region har särskilt ansvar för regionalt 
utvecklingsarbete, samt att den ska samverka med kommunerna och med andra parter. Av 
lagtexten framgår att regionen ska samverka med kommunerna och att regionen ska 
främja regional utveckling. Lagen reglerar inte hur den samverkan som regionen är skyldig 
att ha med kommunerna ska organiseras eller vad den ska omfatta mer konkret.  
 
Samverkan styrs via samverkansöverenskommelsen och avtal som upprättas och antas 
mellan Region Västerbotten och kommunerna i Västerbottens län inför varje 
mandatperiod. 
 
Primärkommunerna har valt att tillsätta en primärkommunal delegation med utskott och 
verksamhetsdelegationer för att fullgöra sitt uppdra. Dessa organ styrs genom 
uppdragsbeskrivningar.  
 
Region Västerbotten har valt att tillsätta fullmäktigeberedningen beredning för samverkan 
och regional utveckling med uppdraget att jobba länsövergripande med uppdraget att 
fånga upp relevanta primärkommunala perspektiv inom området för regional utveckling. 
Beredningen styrs genom ett reglemente antaget av Regionfullmäktige.  
 
Primärkommunala beredningens behandling av ärendet 
Hans Lindberg (S) tackar för dialogen om primärkommunala beredningen och dess framtida 
former. Protokollen kommer att formaliseras ytterligare med yrkanden och 
protokollsanteckningar.  
 
Inga motyrkanden föreligger.  
 
Beslutsunderlag 
Rickard Carstedts presentation  
Peter Olofssons presentation från regionledningsmötet 
Revisionens granskningsrapport samverkan regional utveckling 
_________ 
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§ 3 
Förslag till reglemente för fullmäktigeberedningen beredning för samverkan 
och regional utveckling 
Dnr: RUN 99-2022 

 
Beslut 
Primärkommunala beredningen godkänner förslag till reglemente för 
fullmäktigeberedningen beredning för samverkan och regional utveckling. 
 
Ärendebeskrivning 
Revisionen har i sin granskning nr 3/2021 av samverkan för regional utveckling påtalat 
brister i regionens struktur för samverkan. Till följd av detta vidtar Region Västerbotten 
åtgärder under nuvarande mandatperiod för att hantera revisionskritiken.  
 
Åtgärderna består i huvudsak av att Regionfullmäktige den 22 februari antar en ny 
förtroendepersonsorganisation där det inrättas 3 fullmäktigeberedningar som får 
uppdraget att jobba länsövergripande med följande frågor;  

• Beredning för kompetensförsörjning: Uppdrag att beskriva och föreslå långsiktiga 
åtgärder för kompetensförsörjningen, både för den egna organisationen som för 
länet.  

• Demokratiberedningen: Uppdrag att föra medborgardialog i årliga tematiska arbeten 
utifrån fullmäktigebeslut.  

• Beredning för samverkan och regional utveckling: Uppdrag att jobba 
länsövergripande med uppdraget att fånga upp relevanta primärkommunala 
perspektiv inom området för regional utveckling 

 
Beredningarna inrättas från och med mandatperiodens början, med undantag för 
Beredningen för samverkan och regional utveckling som inrättas vid regionfullmäktige den 
26-27 april. 
 
Förslag till reglemente för fullmäktigeberedningen beredning för samverkan och regional 
utveckling har tagits fram för samverkan innan den går till regionala utvecklingsnämnden, 
regionstyrelsen och slutligen regionfullmäktige för beslut.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till reglemente för fullmäktigeberedningen beredning för samverkan och regional 
utveckling 
_________ 
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§ 4 
Tidsplan för framtagande av den nya samverkansöverenskommelsen  
2023-2026 
 
Beslut 
Primärkommunala beredningen godkänner tidsplanen för framtagande av den nya 
samverkansöverenskommelsen 2023-2026. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetet med framtagandet av ny samverkansöverenskommelse har avvaktat 
regionfullmäktiges beslut den 22 februari om förtroendepersonsorganisation 2023-2026. I 
och med att detta beslut är fattat presenteras tidsplan för framtagande av den nya 
samverkansöverenskommelsen 2023-2026: 

 
Kommunchefsberedningen 16 mars,  
Primärkommunala beredningen 23 mars,  
Nytt samråd 31 mars,  
Regionala utvecklingsnämnden 13 april beslutar om att överenskommelsen remitteras ut 
till kommunerna där varje kommunfullmäktige fattar beslut om överenskommelse och 
avtal.  
Regionfullmäktige 29-30 november antar överenskommelsen 
Avtalen signeras därefter av regionala utvecklingsnämndens ordförande, regional 
utvecklingsdirektör, kommunchef, kommunalråd 
 
Beslutsunderlag 
Presentation Petter Lundberg 
_________ 
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§ 5 
Dialog kring remissen Trafikverkets utredning om allmän trafikplikt 
avseende flyg från oktober 2023  
Dnr: RUN 18-2022 
 
Beslut 
Primärkommunala beredningen tackar för dialogen och rekommendera regionala 
utvecklingsnämnden att anta remissvar som samverkats med andra parter i länet.  
 
Ärendebeskrivning 
Maud Eriksson, infrastrukturstrateg tar fram remissvaret för Region Västerbotten.  
 
Trafikverket översänder härmed remiss gällande utredning om allmän trafikplikt avseende 
flyg från oktober 2023. Synpunkter på utredningen ska vara Trafikverket tillhanda senast 
den 15 mars 2022.  
 
Rapporten återfinns på länk: 
 http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1630153/FULLTEXT01.pdf 
 
Primärkommunala beredningens behandling av ärendet 
Annika Andersson (C) informerar att Vilhelmina kommun och Länsstyrelsen ska samordna 
sina yttranden i denna fråga och önskar att regionen också samverkar med dessa parter.  
 
Inga motyrkanden föreligger.  
 
Beslutsunderlag  
Missiv remiss flygutredning 20 januari 2022 
Presentation Maud Ericsson 
_________ 
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§ 6 
Aktuella kollektivtrafikfrågor  
 
Beslut 
Primärkommunala beredningen tackar för informationen och lägga den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Dialog om aktuella kollektivtrafikfrågor tillsammans med Karolina Filipsson, 
kollektivtrafikstrateg.  
 
Beslutsunderlag  
Presentation Karolina Filipsson 
_________ 
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§ 7 
Regionala prioriteringar inför utlysning av Post och Telestyrelsens 
bredbandsstöd 2022 
 
Beslut 
Primärkommunala beredningen ställer sig bakom att regionala utvecklingsnämnden 
beslutar följande: 
 
Vid kommande regionala prioriteringar inför utlysning av Post och Telestyrelsens (PTS) 
bredbandsstöd 2022 kan hänvisning ske till samtliga åtta kriterier: 
- Främjande av anslutningar till hushåll; det vill säga stadigvarande bostäder där minst en 

person är folkbokförd  
- Främjande av företagande och näringsliv samt andra verksamheter 
- Främjande av anslutningar till samhällsviktiga funktioner, som till exempel skolor, vård- 

och omsorgsboenden, och allmänna kommunikationer 
- Beaktande av andra insatser som till exempel regionala initiativ och stödinsatser 
- Beaktande av känd efterfrågan från slutanvändare 
- Beaktande av områdesspecifika förutsättningar som innebär sämre förutsättningar för 

bredbandsutbyggnad  
- Beaktande av långa avstånd till närmaste nod i befintligt nät  
- Områden som har utmaningar med postservice, mobiltäckning, eller har sämre tillgång 

till ombud för grundläggande betaltjänster 

Regionala utvecklingsnämnden uppdrar till förvaltningen att föreslå prioriterade byggnader 
där ambitionen är att alla kommuner ska få ta del av de fördelar en prioriterad fastighet ger 
i beslutsfasen för bredbandssatsning. Samråd ska ske med kommunerna inför slutligt 
förslag.  
 
Ärendebeskrivning 
2019 fick PTS i uppdrag av regeringen att konkretisera hur framtida stödinsatser på 
bredbandsområdet skulle kunna utformas på ett effektivt sätt. 
Förslaget skulle utgå ifrån PTS tidigare redovisning från 2017 med förslag på framtida 
stödinsatser på bredbandsområdet. I denna rapport redovisade PTS förslag till 
regeringsuppdrag. 
PTS förslag på stödmodell är statsstödsrättsligt utformad i enlighet med 
gruppundantagsförordningen (GBER)2, betyder i korthet att stöd tilldelas på grundval av en 
öppen, transparent, icke-diskriminerande och konkurrensutsatt urvalsprocess, där 
principen om teknikneutralitet iakttas. Investeringsstöd för utbyggnad av 
bredbandsinfrastruktur får lämnas i områden där det saknas tillgång till nästa generations 
accessnät (NGA-nät) (som i korthet betyder ett snabbare bredband än vad kopparnät kan 
ge med en rejält ökad kapacitet som möjliggör tillgång till 1 Gbit/s för slutanvändaren) och 
där utbyggnad på kommersiella villkor av sådan infrastruktur sannolikt inte kommer att ske 
inom de närmaste tre åren. PTS föreslår att stöd ges för utbyggnad av infrastruktur till 
byggnader (hushåll, arbetsställen och till viss del fritidshus) i områden utanför tätort där 
det saknas sådana befintliga eller planerade NGA-nät.  
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Läs mer om PTS uppdrag här 
Bredbandsstöd | PTS 
 
PTS har tillställt Region Västerbotten att inkomma med regionala prioriteringar i 
kommande utlysning av bredbandsstöd. 
Målen för den svenska bredbandsutbyggnaden är högt ställda. Marknaden har nått långt 
men för att nå målen kommer det även fortsatt att krävas bredbandsstöd. Därför har 
regeringen gett Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att utlysa ett nationellt 
bredbandsstöd för utbyggnad av bredband på landsbygden. 

 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse Eva-Marie Marklund 
_________ 
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§ 8 
Information om gestaltad livsmiljö 
 
Beslut 
Primärkommunala beredningen tackar för informationen och lägga den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten har fått en förstudie beviljad för att samverka kring en ERUF-ansökan 
med ambition att etablera en nod för gestaltad livsmiljö i norra Sverige. 
 
Beslutsunderlag 
Presentation Stina Berglund 
_________ 
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§ 9 
Information om projektet stärkt samverkan för mänskliga rättigheter i 
Västerbotten 
 
Beslut 
Primärkommunala beredningen tackar för informationen och lägga den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Information om projektet stärkt samverkan för mänskliga rättigheter i Västerbotten.  
 
Beslutsunderlag  
Presentation Kerstin Hamre 
_________ 
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§ 10 
Information om World Expos Västerbottensdag 14 mars 
 
Beslut 
Primärkommunala beredningen tackar för informationen och bjuder in Carina Ericsson till 
något av kommande sammanträden för att ge återkoppling på World Expos positiva 
effekter för Västerbotten.  
 
Ärendebeskrivning 
Information om World Expos Västerbottensdag 14 mars. 
 
Primärkommunala beredningens behandling av ärendet 
Hans Lindberg (S) önskar att Carina återkommer med återkoppling på World Expos positiva 
effekter för Västerbotten.  
 
Inga motyrkanden föreligger.  
 
Beslutsunderlag 
Presentation Carina Ericsson  
_________ 
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§ 11 
Aktuellt från beredningen för utbildning och kompetensförsörjning 
 
Beslut  
Primärkommunala beredningen tackar för informationen och lägga den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Beredningen utbildning och kompetensförsörjning är en av beredningarna under 
primärkommunala beredningen. Petter Lundberg ger information om aktuella frågor från 
beredningen.  
 
Beslutsunderlag 
Presentation 
_________ 
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§ 12  
Aktuellt från beredningen social välfärd och hälsa 
 
Beslut 
Primärkommunala beredningen tackar för informationen och beslutar att punkterna med 
återrapportering från verksamhetsberedningarna ska återkomma på primärkommunala 
beredningens sammanträden.   
 
Ärendebeskrivning 
Beredningen social välfärd och hälsa är en av beredningarna under primärkommunala 
beredningen. Monica Wahlström och ordförande Carin Nilsson (S) ger information om 
aktuella frågor från beredningen.  
 
Det lyfts två aspekter som kommer få stor påverkan på länets kommuners socialtjänst. Det 
är dels förslaget till ny socialtjänstlag, som förväntas bli proposition 2023 och som 
understryker att socialtjänsten ska vara kunskaps-och evidensbaserad för att säkra kvalitet 
för alla som får dess hjälp. Detta påverkar kompetensförsörjningen som redan i dagsläget 
är en mycket stor utmaning för samtliga kommuner i länet.  
 
Dels är det förslaget om att helt omdana missbruksvården som nu är på remiss. Där finns 
ett skarpt förslag att kommun och Region ska bedriva gemensam stödverksamhet för den 
mest utsatta gruppen inom missbruk. Här kommer samverkan, exempelvis i kluster att 
behöva tas fram, i synnerhet avseende de mindre kommunerna. 
  
I båda dessa delar är det av vikt att analysera behov av djupgående samverkan. 
 
Primärkommunala beredningens behandling av ärendet 
Dialog sker kring den nya samverkansorganisationen.  
 
Annika Andersson (C) anser att de sociala frågorna är viktiga och önskar att fördjupning 
inom detta område bland annat ny socialtjänstlag och ny samsjuklighetslag lyfts upp på 
kommande sammanträden.  
 
Hans Lindberg (S) vill fortsättningsvis ha denna avrapportering från 
verksamhetsberedningarna.  
 
Inga motyrkanden föreligger.   
 
Beslutsunderlag 
Presentation 
_________ 
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§ 13 
Kommunerna runt- med fokus på de kommande förändringarna i 
samverkansstrukturen 
 
Beslut 
Primärkommunala beredningen tackar för dialogen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Kort lägesrapport från kommunerna i Västerbottens län med fokus på de kommande 
förändringarna i samverkansstrukturen. 
 
Andra aktuella frågor som berör kommunerna och regionen i Västerbotten ryms även inom 
denna punkt.  
 
Riktmärket tidsmässigt är max 2 minuter per kommun.  
_________ 
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§ 14 
Anmälan av protokoll  
 
Beslut 
Primärkommunala beredningen tackar för informationen och lägger protokollen till 
handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Aktuella protokoll anmäls från det senaste sammanträdet, vidare även från Beredningen 
för regional utveckling, Beredningen för utbildning och kompetensförsörjning och 
Beredningen för social välfärd och hälsa eftersom protokollen är färdigställda.  
 
Beslutsunderlag 
Primärkommunala beredningens protokoll 2021-11-11 
_________ 
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§ 15 
Meddelanden 
 
Beslut 
Primärkommunala beredningen noterar att inga meddelanden inkommit.  

 
Ärendebeskrivning 
Meddelanden består av skriftlig information till primärkommunala beredningen och dess 
utskott.  
 
_______ 
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§ 16 
Övriga frågor       
 
Beslut  
Primärkommunala beredningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.   
 
Ärendebeskrivning 
Här finns möjlighet att anmäla in frågor till detta sammanträde eller kommande 
sammanträden.  
 
Primärkommunala beredningens behandling av ärendet 
Information och dialog kring Svenska Rallyt och möjligheterna att marknadsföra 
Västerbotten. 
_________ 
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