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Namn Kommun 

Pa
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N
är
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ro

 Anteckningar 
 

Ledamöter (30)     
Hans Lindberg Umeå S 1 Ordförande 
Tomas Mörtsell Storuman C - Vice ordförande 
Anders Ågren Umeå M 1 Justerare 
Lorents Burman Skellefteå S 1  
Andreas Löwenhöök Skellefteå M -  
Roland Sjögren Lycksele KD 1  
Lilly Bäcklund Lycksele S 1  
Anna Frej Vännäs S 1  
Anders Nilsson Vännäs C 1  
Madelaine Jakobsson Nordmaling C -  
Grethel Broman  Nordmaling S 1  
Annika Andersson Vilhelmina C 1  
Magnus Johansson Vilhelmina S - Avsagt sig uppdraget 
Patrik Nilsson Robertsfors S 1  
Lars Tängdén Robertsfors C 1  
Karin Malmfjord Storuman S 1  
Mathias Haglund Vindeln S -  
Helena Lundgren  Vindeln C 1  
Mikael Lindfors Norsjö S 1  
Lars-Åke Holmgren Norsjö KD -  
Lennart Gustavsson Malå V 1  
Arne Hellsten Malå ML 1  
Andreas From Åsele S 1  
Jim Danielsson Åsele C -  
Greger Lindqvist Dorotea S -  
Bengt Henriksson Dorotea C -  
Kjell Öjeryd Sorsele V 1  
Pia Sjöberg Sorsele S 1  
Christina Lidström  Bjurholm M 1  
Linda Berglund Bjurholm S 1  
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Övriga närvarande 
Mona-Lisa Fjellström, nämndsekreterare/utredare  
Petter Lundberg, enhetschef 
Rachel Nygren, stabschef, §§ 17-21 
Lena Friborg, samhällsbyggnadsstrateg, §§ 17-22 
Maud Ericsson, infrastrukturstrateeg, §§ 26-27 
Karolina Filipsson, kollektivtrafikstrateg, §§ 23-24  
Magnus Rudehäll, enhetschef digitalisering och innovationsledning, § 25 
Thomas Hartman, verksamhetschef externa relationer, §§ 17-24 
Tommy Svensson regiondirektör Region Västerbotten, §§ 17-19 
Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör Region Västerbotten, §§ 17-19 
Maria Bergström, enhetschef mottagningsenheten Migrationsverket Skellefteå, §§ 17-19 
Johan Bergstedt major Försvarsmakten norra militärregionen, §§ 17-19 
Lennart Eriksson chef Hemvärnet Västerbotten, §§ 17-19 
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§ 17 
Fastställande av ärendelistan 

 
Beslut 
Primärkommunala beredningen fastställer upprättad ärendelista med förändringen att 
punkt 4 dialog med regionala utvecklingsnämndens ordförande stryks på grund av att 
Rickard Carstedt (S) inte kan delta.  
 
Ärendebeskrivning 
Primärkommunala beredningen har att fastställa ärendelistan. 
 
Hans Lindberg (S) föreslår att punkt 4 dialog med regionala utvecklingsnämndens 
ordförande stryks på grund av att Rickard Carstedt (S) inte kan delta. Inga motyrkanden 
föreligger.  
____ 
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§ 18 
Anmälan av protokoll  
Dnr: RUN 15-2022 
 
Beslut 
Primärkommunala beredningen lägger protokollen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Aktuella protokoll anmäls från det senaste sammanträdet av Primärkommunala 
beredningen dess arbetsutskott, Beredningen för utbildning och kompetensförsörjning och 
Beredningen för social välfärd och hälsa.  
 
Beslutsunderlag 
Primärkommunala beredningens arbetsutskott 2022-03-16 
Primärkommunala beredningens protokoll 2022-02-23 
Beredningen för social välfärd och hälsas minnesanteckningar 2022-02-23 
_________ 
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§ 19 
Så stärker vi beredskapen med anledning av det säkerhetspolitiska läget- 
bordet runt med inledning av Migrationsverket, Försvarsmakten, Hemvärnet 
och Region Västerbotten 
Dnr: RUN 133-2022 
 
Beslut 
Primärkommunala beredningen tackar för dialogen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Det förändrade säkerhetspolitiska läget i världen påverkar oss i Västerbotten. Länsstyrelsen 
har besökt kommunchefsberedningen och diskuterat ämnet. På primärkommunala 
beredningens sammanträde den 23 mars har flera parter bjudits in för att informera om 
det aktuella läget. Deltagande är Maria Bergström, enhetschef på mottagningsenheten 
Migrationsverket Skellefteå, Johan Bergstedt major Försvarsmakten norra militärregionen, 
Lennart Eriksson chef Hemvärnet Västerbotten, Tommy Svensson regiondirektör Region 
Västerbotten, Anna Pettersson regional utvecklingsdirektör Region Västerbotten samt 
Petter Lundberg, enhetschef samhällsbyggnad Region Västerbotten. Därefter lämnas ordet 
fritt, bordet runt. 
 
Primärkommunala beredningens arbetsutskotts behandling av ärendet  
Primärkommunala beredningens arbetsutskott bjuder in Migrationsverket och Hemvärnet 
till denna dialog på primärkommunala beredningen den 23 mars samt att utredning 
redovisas om möjligheten för kommunerna till samordning av fjärr- och 
hemspråksundervisning till flyktingar från Ukraina.  
 
Beslutsunderlag 
Presentation Migrationsverket 
Presentation Försvarsmakten 
Presentation Hemvärnet 
Presentation Anna Pettersson Region Västerbotten 
_________ 
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§ 20 
Ändring av namn på politiska organ inom primärkommunernas 
samverkansorganisation  
Dnr: RUN 134-2022 
 
Beslut 
Primärkommunala beredningen beslutar att ändra namn på alla politiska organ i 
samverkansorganisationen från beredning till delegation.  
 
Beslutet berör: 
Primärkommunala beredningen 
Primärkommunala beredningens arbetsutskott 
Beredningen för social välfärd och hälsa 
 
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 antog en ny 
förtroendepersonsorganisation för kommande mandatperiod 2023-2026. Vissa 
förändringar trädde i kraft redan from 1 mars. Förändringarna påverkar även till viss del 
samverkansorganisationen inom regional utveckling mellan primärkommunerna och 
Region Västerbotten.  
 
En förändring består av att ändra namn på samverkansorganen. Syftet är att tydligt visa att 
de primärkommunala organen inte sambereder ärenden med Region Västerbotten. De 
politiska beredningarna ändrar därför namn till delegationer och 
tjänstepersonsberedningarna till nätverk. Namnen delegationer och nätverk har sitt 
ursprung i det tidigare kommunförbundet som avvecklades 2018. De anses därför bekant 
för både förtroendevalda och tjänstepersoner och blir tydligare gentemot medborgarna.  
 
Beslutet berör: 
Primärkommunala beredningen 
Primärkommunala beredningens arbetsutskott 
Beredningen för social välfärd och hälsa 
_________ 
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§ 21 
Inrättande av delegation för utbildning  
Dnr: RUN 135-2022 
Dnr: RUN 420-2019 
 
Beslut 
Primärkommunala beredningen beslutar att rekommendera kommunerna i Västerbottens 
län att besluta att inrätta en verksamhetsdelegation för utbildning inom kommunernas 
samverkansorganisation underställd primärkommunala beredningen. Varje kommun får 
vidare i uppdrag att välja en ledamot till delegationen för utbildning med valbarhetskravet 
att ledamöterna ska ha god insikt inom området utbildning. 
 
Ärendet återrapporteras löpande till primärkommunala beredningen.  
 
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 antog 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. 
   
Till följd av att Regionfullmäktiges beslut att inrätta dessa beredningar avskaffade regionala 
utvecklingsnämnden den 27 februari de två nämndsberedningarna beredningen för 
regional utveckling och beredningen för utbildning och kompetensförsörjning. 
Ledamöterna som var valda till dessa beredningar entledigades from 1 mars.  
 
Primärkommunala beredningen har nu att se över vilka verksamhetsdelegationer som ska 
finnas i samverkansorganisationen under primärkommunala beredningen. En delegation 
för utbildning föreslås inrättas så snabbt som möjligt under 2022 och underlag som 
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beskriver denna delegations verksamhet finns framtaget. Varje enskild kommun behöver 
fatta beslut om ett sådant inrättande samt även välja ledamöter till delegationen.  
 

 
I uppdragsbeskrivningen som föreslås för delegationen för utbildning anges bland annat 
uppgifter och sammansättning. Till uppgifterna hör att delegationen ska: 
 
- Fånga upp aktuella frågor inom utbildningsområdet. 
-  Utgöra politisk styrgrupp för projekt och verksamheter.  
- Återrapportera sitt uppdrag till primärkommunala delegationen minst två gånger per år 

samt delge primärkommunala delegationen löpande sina minnesanteckningar.  
- Fatta beslut enligt kommunalt samverkansavtal om gymnasieutbildning i Västerbottens 

län samt fatta beslut för att Region Västerbottens Gymnasieantagning ska kunna 
fullgöra sitt uppdrag.  

- Stödja utveckling av eftergymnasiala utbildningar, vuxenutbildningar och SFI i 
Västerbottens län.  

- Samordna utbildningsinsatser mellan aktörer, myndigheter och kommuner.  
- Utgöra politisk styrgrupp till Mediacenter  
 
När det gäller sammansättningen föreslår uppdragsbeskrivningen att delegationen ska bestå 
av 15 ledamöter, en ledamot från varje kommun i Västerbottens län.  
Ledamöterna väljs av varje kommun och representerar sin kommun i delegationen. 
Ledamöterna ska ha god insikt inom området utbildning. Valet bekräftas av 
primärkommunala delegationen som även utser ordförande och vice ordförande vilken 
utgör delegationens presidium. 
 
Primärkommunala beredningens arbetsutskotts behandling av ärendet 
Lorents Burman (S) önskar att remissen innehåller namnen på ledamöterna i gamla 
Beredningen för utbildning samt att kommunerna själva får möjlighet att välja viket 

Organisa�on
Primärkommunerna i Västerbottens län 2023-2026

Delega�onen för social välfärd och 
hälsa

(X ledamöter- väljs av kommunerna)

Delega�onen för utbildning
(X ledamöter- väljs av kommunerna)

Primärkommunala delega�onens
arbetsutsko�

(7 ledamöter- väljs av PKB från ledamöterna i PKB)

Primärkommunala delega�onen
(30 ledamöter- väljs av kommunerna)

Kommunchefsnätverket SkolchefsnätverketSocialchefsnätverket Gymnasienätverket
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politiskt organ i kommunen som ska besluta om inrättande av delegationen samt valet av 
ledamot. Vilket även bör ändras i uppdragsbeskrivningen sär det står att ” Ledamöterna 
väljs av varje kommuns respektive kommunfullmäktige”. Inga motyrkanden föreligger.  
 
Primärkommunala beredningens arbetsutskott beslutar i enlighet med Lorents Burman (S) 
yrkande om att remissen ska  innehålla namnen på ledamöterna i gamla Beredningen för 
utbildning samt att kommunerna själva får möjlighet att välja viket politiskt organ i 
kommunen som ska besluta om inrättande av delegationen samt valet av ledamot. Vilket 
ska ändras i uppdragsbeskrivningen där det står att ” Ledamöterna väljs av varje kommuns 
respektive kommunfullmäktige”. 
 
Beslutsunderlag 
Uppdragsbeskrivning för delegation för utbildning, uppdaterad efter PKB AU 16 mars  
PM delegation för utbildning  
_________ 
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§ 22 
Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2023-2026 
Dnr: RUN 374-2021 
 
Beslut 
Primärkommunala beredningen beslutar att rekommendera kommunerna i Västerbottens 
län och Region Västerbotten att anta överenskommelse om samverkan för regional 
utveckling 2023-2026. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetet med framtagandet av ny samverkansöverenskommelse har avvaktat 
Regionfullmäktiges beslut den 22 februari om en ny förtroendepersonsorganisation för 
kommande mandatperiod 2023-2026. Vissa förändringar trädde i kraft redan from 1 mars. 
Förändringarna påverkar även till viss del samverkansorganisationen inom regional 
utveckling mellan primärkommunerna och Region Västerbotten.  
 
På grund av pågående politiska dialoger om möjlig utformning av organisationsstrukturen 
under primärkommunala beredningen är inte alla delat inom 
samverkansöverenskommelsen klara i dagsläget. Däribland delen om delegation för 
utbildning.  
 
Arbetet med framtagandet av den nya samverkansöverenskommelsen har skett i enlighet 
med den vilja som framkommit under utvärderingsdialogerna i höstas och tidigare 
halvtidsutvärdering. Utvärderingsdialogerna under hösten 2021 visade på följande: 
-Samverkan har stärkts under 2019-2022 
-Strukturen är en god grund för fortsatt gemensamt utvecklingsarbete 
-Likvärdighet i samverkan 
 
Ärendeberedning: 
Kommunchefsberedningen 16 mars 
Primärkommunala beredningens arbetsutskott 16 mars 
Primärkommunala beredningen 23 mars 2022 ger kommunerna och Region Västerbotten 
beslutsrekommendation om att anta överenskommelsen och avtalet.  
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Tidsplanen är satt utifrån målsättningen att det gamla Regionfullmäktige 11 oktober ska 
kunna besluta om samverkansöverenskommelsen under 2022 och att avtalen därefter kan 
signeras innan årsskiftet. Om detta inte skulle fungera har vi det nya valfullmäktige den 29-
30 november som kan fatta beslut.  
 
Primärkommunala beredningens behandling av ärendet 
Hans Lindberg (S) föreslår att primärkommunala beredningen beslutar att rekommendera 
kommunerna i Västerbottens län och Region Västerbotten att anta överenskommelse om 
samverkan för regional utveckling 2023-2026. Inga motyrkanden föreligger.  

 
Primärkommunala beredningens arbetsutskotts behandling av ärendet 
Primärkommunala beredningens arbetsutskott föreslår primärkommunala beredningen att 
ställa sig bakom remissförslaget överenskommelse om samverkan för regional utveckling 
2023-2026.   
 
Ärendet återrapporteras löpande till primärkommunala beredningen.  

 
Beslutsunderlag  
Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2023-2026 förvaltningens förslag 
där redaktionella förändringar har gjorts efter PKB AU 
Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2023-2026 förslag från PKB AU 
Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2019-2022 
Exempel på ett avtal 2019-2022  
_________ 

  

Tidsplan 2022

Det ”gamla” 
Regionfullmäk�ge antar 
överenskommelsen och 
avtal 

Avtalen signeras av 
regionala 
utvecklingsnämndens 
ordförande, 
kommunalråd, 
regionala 
utvecklingsdirektören 
och kommunchef

Primärkommunala 
beredningen beslutar om 
a� skicka ut 
beslutsrekommenda�on 
�ll kommunerna och 
Region Västerbo�en 
(RUN)

Kommunerna och Region 
Västerbo�en (RUN 13 
april) antar 
överenskommelsen och 
avtal senast 30 juni och 
skickar in beslut �ll 
Region Västerbo�en. 
Finns det inspel så 
behöver dessa inkomma 
�ll Region Västerbo�en 
omedelbart.

Primärkommunala 
beredningens 
arbetsutsko� 
sammanträder

23 mars maj juni 25 augus� 1 september

Primärkommunala 
beredningen 
sammanträder

11 oktober? september 

Extrainsa� 
sammanträde med 
regionala 
utvecklingsnämnden 
eller arbetsutsko�et 
vid behov 

27 september

Regionstyrelsen 
sammanträder (RS AU 
14/9)

november december

Region Västerbo�en avvaktar i det längsta med a� fa�a 
beslut om överenskommelsen i regionfullmäk�ge (11 
oktober) för a� skapa utrymme för dialog.
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§ 23 
Sammanträdesdatum för primärkommunala beredningen våren-sommaren 
2022 
Dnr: RUN 362-2021  

 
Beslut 
Primärkommunala beredningen beslutar att inte boka in fler sammanträden i dagsläget.  
 
Ärendebeskrivning 
Primärkommunala beredningen sammanträder den 4 maj under våren-sommaren 2022.  
 
Primärkommunala beredningens arbetsutskotts behandling av ärendet 
Hans Lindberg (S) föreslår att primärkommunala beredningen ser över behoven för fler 
sammanträden innan sommaren med tanke på det säkerhetspolitiska läget och de remisser 
som skickas ut till kommunerna och därefter behöver antas. Inga motyrkanden föreligger.  
 
Primärkommunala beredningens arbetsutskott föreslår primärkommunala beredningen att 
se över behoven för fler sammanträden under våren- sommaren 2022 med tanke på det 
säkerhetspolitiska läget.  
____ 
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§ 24 
Aktuella kollektivtrafikfrågor  
Dnr: RUN 11-2022 
 
Beslut 
Primärkommunala beredningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Dialog om aktuella kollektivtrafikfrågor tillsammans med Karolina Filipsson, 
kollektivtrafikstrateg.  
 
Påverkan för kollektivtrafiken till följd av kriget i Ukraina 
Förra veckan informerade Svensk kollektivtrafik om att det är stor brist på AdBlue som är 
en vätska i dieselmotorer för att minska utsläppen av skadliga kväveoxider enligt de lagkrav 
som finns. 

- Om trafikföretagen inte får tag på AdBlue kommer trafiken inte att kunna utföras 
- Alla dieselmotorer påverkas oberoende om det är diesel, HVO eller RME 
- Idag finns 5 leverantörer på marknaden och enligt uppgift är det endast en av dessa 

som tillverkar produkten i Sverige. Den största producenten har sin tillverkning i 
södra Europa. 

- Svensk kollektivtrafik har haft kontakt med alla 5 bolagen och de bekräftas att det 
råder stora leveransproblem. Inga nya kunder tas emot och befintliga kunder har 
ombetts inkomma med behovsprognos fram till och med 30/6 

- Transportstyrelsen har svarat på frågan om undantag från att behöva använda 
AdBlue i fordonen, att detta strider mot gällande certifiering och typgodkännande. 
Transportstyrelsen kommer aldrig att godkänna en sådan dispens utan att det först 
finns ett regeringsbeslut som ger dem rätt att agera. 

- Utan en dispens vid brist på AdBlue så stannar all dieseldrivna fordon som har SCR 
teknik – Länstrafiken håller dock på att undersöka om det går att köra fordonen utan 
AdBlue utan påverkan på fordonen. 

 
Oro för kostnadsutvecklingen. Ökade drivmedelspriser påverkar kostnaderna då 
drivmedelsindex är en del av indexkorgen i trafikavtalen. Flera regioner har signalerat att 
man har fått signaler om att entreprenörerna har svårt att klara kostnadsökningarna. 
Många entreprenörer är mindre företag. 
 
Beslutsunderlag 
Presentation Karolina Filipsson 
_________ 
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§ 25 
Tema Digitalisering- Handlingsplan för kommunernas gemensamma 
digitalisering 2022 och den regionala digitala agendan  
Dnr: RUN 136-2022 
Dnr: RUN 137-2022 
 
Beslut  
Primärkommunala beredningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning  
Både kommuncheferna och ledamöterna i primärkommunala beredningen har önskat 
digitalisering som ett fördjupningsämne under 2022. Mycket händer inom området med 
regional digital agenda (RDA) och handlingsplan för kommunernas gemensamma 
digitalisering 2022. Magnus Rudehäll, enhetschef för digitalisering och innovationsledning 
ger er ett föredrag inom ämnet. Han skickar med frågan ”Vad betyder digitalisering för 
dig?”  
 
Primärkommunala beredningens arbetsutskottets behandling av ärendet 
Följande medskick kom från arbetsutskottet till dialogen: 
- Bredbandsutbyggnaden- hur ser den ut?  
- Vad har vi tagit för lärdomar av pandemin? 
- Hur vill man fördela medel när det gäller bredbandsutbyggnaden?  
- Hur tar vi nästa steg i digitaliseringsprocessen ute i kommunerna?  
- Digitala a och b kommuner- är det dit vi är på väg? Kommer B kommunerna någonsin 

att komma ikapp? 
- Är våra verksamheter mogna för digitalisering?  
- Önskar bjuda in en tjänsteperson från SKR för att prata om digitalisering.   

 
Beslutsunderlag 
Presentation Magnus Rudehäll 
Handlingsplan för kommunernas gemensamma digitalisering 2022 
_________ 
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§ 26 
Dialog med Trafikverket- hur går vi vidare?  
Dnr: RUN 12-2022 
 
Beslut 
Primärkommunala beredningen bjuder in Trafikverket till nästa sammanträde den 4 maj.  
 
Länstrafiken i Västerbottens län AB bjuds in till ett kommande sammanträde under 2022.   

 
Ärendebeskrivning 
Primärkommunala beredningen har önskat en årligen återkommande dialog med 
Trafikverket. Primärkommunala beredningen den 4 november 2020, § 59 noterade 
inbjudan till Trafikverket som ett tema för år 2021 och framåt. Efter denna start på 
dialogerna har Trafikverket deltagit vid varje sammanträde 2021 och informerat och fört 
dialog kring flera olika ämnen 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? 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.  

- Uppdatering om byggnationen av vägarna i Västerbotten samt det nuvarande skicket 
på vägnätet (även grusvägar) i länet. 

- Dialog om hur vi tillsammans ska jobba med utvecklingen av Norrland och utveckling av 
samarbetet mellan kommun, region och Trafikverket. 

 
På sista sammanträdet den 11 november 2021 beslutade primärkommunala beredningen 
att bjuda in Helena Eriksson, regional direktör Trafikverket Region Nord, till kommande 
sammanträde för dialog kring hur kommunerna, regionen och Trafikverket tillsammans ska 
samarbeta och jobba med utvecklingen av Norrland.  
 
Trafikverket har bjudits in att delta på sammanträdena 2022 men inte haft möjlighet att 
delta- hur går vi vidare? 
 
Primärkommunala beredningens behandling av ärendet 
Medskick från primärkommunala beredningen till Trafikverket: 
-Elektrifiering av tvärbanan 
 
Helena Lundgren (C) och Hans Lindberg (S) föreslår att Länstrafiken bjuds in till ett av 
beredningens kommande sammanträden under 2022. Detta för att få en fördjupad 
förståelse och dialog med bolaget- vilket uppdrag de har och på vilket sätt de jobbar. Inga 
motyrkanden föreligger.  
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Primärkommunala beredningens arbetsutskotts behandling av ärendet  
Följande medskick kom från arbetsutskottet till dialogen med Trafikverket på 
primärkommunala beredningens sammanträde: 
- Trafikverket får inleda med en uppdatering på vad som händer i Västerbotten just nu. 
-  På vilket sätt kan kommunerna vara med och påverka så att Trafikverket Region Nord 

erhåller mer resurser från regeringen?  
- Uppdaterad information om Trafikverkets regeringsuppdrag.  
- Hur vi ska klara av den ökade trafiken i hela länet i och med stora investeringar i 

inlandet tex av Boliden? 
_________ 
 

  

Comfact Signature Referensnummer: 34133SE



PROTOKOLL  19(21) 
Sammanträdesdatum   

Primärkommunala beredningen   2022-03-23 
 

   

 
 

§ 27 
Information om framtagande av Länstransportplan 2022-2023  
Dnr: RUN 266-2021 
 
Beslut 
Primärkommunala beredningen tackar för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Infrastrukturstrateg Maud Eriksson informerar primärkommunala beredningens 
arbetsutskott den 16 mars att remissvaren från kommunerna har inkommit och inspelen 
håller på att arbetas in. Länstransportplanen gjordes tillgänglig för primärkommunala 
beredningen samma dag som beredningen sammanträdde.  
 
Beslutsunderlag  
Länstransportplan 2022-2023 
_________ 
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§ 28 
Meddelanden 
Dnr: RUN 16-2022 
 
Beslut 
Primärkommunala beredningen tackar för informationen och lägger meddelandena till 
handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Meddelanden består av skriftlig information till primärkommunala beredningen och dess 
utskott.  
- Save the date: Nästa regionledningsmöte blir eftermiddagen den 11 maj och genomförs 

digitalt. 
 
_________ 
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§ 29 
Övriga frågor       
 
Beslut 
Primärkommunala beredningen noterar att inga övriga frågor finns anmälda. 
 
Ärendebeskrivning 
Här finns möjlighet att anmäla in frågor till detta sammanträde eller kommande 
sammanträden.  
 
_________ 
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