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Pågående regionalt utvecklingsarbete
•

ERUF – Europeiska regionalfonden

•

Interreg Aurora

•

Elkapacitet och elektrifieringsfrågor

Första utlysningen öppnar i juni, stänger i september
Strukturfondpartnerskap: nomineringar till ordförande inlämnat, väntan på regeringsbeslut
Styrkommitté utses. Representation från RV samt två kommuner från länet.
DI Framtidens elmarknad 5/5: Omställning, framtid och elbehov - vad är det som händer i
norra Sverige?
Elektrifieringskommissionen 12/5
Erfarenhetsutbyte Västerbottens elektrifieringslöfte 18/5 (RUF arrangerar)
Elektrifieringskommissionen vårkonferens 1/6
Energimyndighetens utlysning stängde 22/4. Beslut juni/juli.

Pågående regionalt utvecklingsarbete
•

North Sweden Green Deal

•

Sveriges nya industristrategi ”Framtidens industri”

Genomförande pågår.

Lanserades i mars. Påskyndad grön och digital omställning samt ökad resiliens.
Dialog med regionerna, vad behöver göras för att nå målen och hitta lösningar som kommer alla till gagn.

•

Inför Sveriges ordförandeskapsår

•

Studieresa Bryssel 30/5-1/6

Atachéresa arbetsgruppen för strukturåtgärder och de yttersta randområdena,
7-9 juni 2023 Sk̊ellefteå och Luleå̊.
Connecting Europe Days 2023, arbetar för att få den till Umeå.
RUF:s ledning, nyckelfunktioner, samarbetspartner. På programmet bl a: North Sweden European Office,
Fit for 55-arbetet, Skogsindustriernas Brysselkontor, Energia om arbete inom energiområdet, SKR i Bryssel,
Europaparlamentet, LRF i Bryssel, Svenskt Näringsliv, ”Turning the ambition of the new EU Arctic Policy into
a reality” i Europaparlamentet.

Regionala strategier: pågående strategiarbete
•

Regional innovationsstrategi
Remissperiod avslutad. Genomgång av inkomna svar. RUN 25 maj.

•

Regional strategi för besöksnäringen
Remissperiod avslutad. RUN 25 maj.

•

Regional digitaliseringsstrategi
Framtagandeprocess förankrad. Extern dialog pågår. Remissperiod juni-sept. RUN 8 dec.

•

Regional kompetensförsörjningsagenda
Analys genomförd. RUN i höst.

•

Regional påverkansagenda
Förankring med kommuner genomförs. RUN i höst.

•

Regional livsmedelsstrategi: I genomförandefas.

•

Regional skogsstrategi: I genomförandefas. Skogsprogramråd bildat.

Kollektivtrafik - påverkan på Region Västerbottens ekonomi
• Norrtåg

2022: Tilläggsbudget för Norrtåg 22,6 mkr hanterad i RUN och RS. Tilläggsavtalet med Norrtåg träder i
kraft 1 juni 2022.
2023: Norrtåg indikerar fortsatt höjda kostnader för tågtrafiken, ca 3,7 mkr.

• Länstrafiken

2022: Drivmedelspriserna har stor påverkan på kostnadsutvecklingen under året.
Tillsammans med bl a lägre biljettintäkter än budgeterat räknar Länstrafiken (per mars) med årsprognos
på -26,9 mkr för RV:s andel av bolagets utfall (-55-60 mkr för hela bolaget).
Bussgods: kostnadsökningarna har parerats med höjda priser. Årsprognos -0,5 mkr.
2023: Budget för Länstrafikbolaget indikerar ökade kostnader, ca 33 mkr. Bygger på bedömningar av
resande- och kostnadsutvecklingen.

• Statlig kompensation för minskade biljettintäkter

Bevakning av när information kommer om förutsättningar att kunna söka avsatta medel (1 miljard kr) i
statlig kompensation för minskade biljettintäkter

• Utredning serviceresor i egen regi

Utredningsarbetet pågår och rapport färdig 2022-05-27

Lokaler och arbetsmiljö
•

Flexibel arbetsplats & byte av lokaler
- Nytt arbetssätt i och med Flexibel arbetsplats: fast kontorsplats eller distansmix.
- Flytt från V Norrlandsgatan till Regionens hus, dec 2022.
- Projektet Flexibel arbetsplats och fastighet informerade senast vid RUF personaldag
18/5.
- Samverkan riskbedömning centralt CSG maj och juni
- Samverkan riskbedömning i RUF, FSG augusti och september
- Förslag zonindelning i Regionens hus väntas från fastighet

•

Rivning och byggnadsarbeten V Norrlandsgatan, på andra sidan gatan
- Buller, damm etc.
- Riskbedömning genomförd och samverkad FSG 17/5.
- Behov av distansarbete i ökad grad vid buller, ex vis

Mötesplatser, planering pågår
•

MPL 2022, 7-8 juni

•

Almedalen 3-7 juli
Programplanering pågår
Onsdag 6 juli: Region Västerbottens varumärkesseminarium samt Västerbottensmingel

•

Regionresan 27-29 sept

