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§ 27
Fastställande av dagordning
Beslut
Samrådet fastställer upprättad dagordning med tillägg av ärendet nominering av
kommunal representation till EU-programmet Interreg Aurora.
Ärendebeskrivning
Samrådet har att fastställa dagordning för dagens möte.
Rickard Carstedt (S) föreslår att ärendet nominering av kommunal representation till EUprogrammet Interreg Aurora läggs till ärendelistan. Inga motförslag föreligger.
____
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§ 28
Anmäla av protokoll
Beslut
Samrådet lägger protokollen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Aktuella protokoll anmäls från samrådets senaste sammanträde samt från
Primärkommunala delegationen och Regionala utvecklingsnämnden.
Beslutsunderlag
Primärkommunala delegationens protokoll 2022-05-04
Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2022-04-13
_________
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§ 29
Information från regional utveckling
Beslut
Samrådet noterar informationen.
Ärendebeskrivning
Regionala utvecklingsdirektören Anna Pettersson informerar om aktuella frågor inom
regional utveckling.
EU området och de kommande fonderna
• ERUF – Europeiska regionalfonden
Lanseringskonferens 26 april genomförd
Första utlysningen öppnar i juni, stänger i september
Strukturfondpartnerskap: nomineringar till ordförande inlämnat, väntan på
regeringsbeslut
• Interreg Aurora
Styrkommitté kommer att utses, Kommunal representation.
• Elkapacitet och elektrifieringsfrågor
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)
Energimyndighetens utlysning stängde 22/4. Beslut juni.
Regionala strategier- ett pågående arbete
• 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.
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Kollektivtrafik- påverkan på Region Västerbottens ekonomi
• Norrtåg
2022: Tilläggsbudget för Norrtåg 22,6 mkr hanterad av RUN, ärendet vidare till RS.
2023: Budget 2023 för Norrtåg indikerar fortsatt höjda kostnader för tågtrafiken, ca 3,7
mkr.
• Länstrafiken
2022: Rapportering väsentliga händelser hittills under 2022, resultatanalys och
helårsprognos inkommer till delårsbokslut 30/4.*
2023: Budget för Länstrafikbolaget indikerar ökade kostnader, ca 33 mkr. Bygger på
bedömningar av resande- och prisutvecklingen.
Information om prognos över hur drivmedelspriserna påverkar kostnaderna har sänts
in till Svensk kollektivtrafik (och SKR).
• Inget nytt om eventuellt statligt stöd under 2022.
Mötesplatser
• MPL 2022, 7-8 juni
• Almedalen 3-7 juli
Onsdag 6 juli: Region Västerbottens varumärkesseminarium samt Västerbottensmingel
• Regionresan 27-29 sept
Samrådets behandling av ärendet
Behovet av en regional mineralstrategi diskuteras.
_________
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§ 30
Nominering av kommunal representation till EU-programmet
Interreg Aurora
Beslut
Samrådet nominerar Storumans kommun och Umeå kommun till styrkommittén inom EUprogrammet Interreg Aurora.
Ärendebeskrivning
Interreg Aurora är ett nytt program i den europeiska Interreg-gemenskapen för
gränsöverskridande samarbete 2021-2027. Programmet möjliggör nya gränsöverskridande
samarbete i den nordligaste delen av Europa och Sápmi. Programmet omfattar regioner i
Sverige, Finland och Norge. I Sverige är det Norrbottens län, Västerbottens län och
Västernorrlands län som ingår i programområdet.
En styrkommitté inom programmet kommer att utses och två kommuner efter E 12:an
stråket bör utses.
Samrådets behandling av ärendet
Hans Lindberg (S), med bifall av Rickard Carstedt (S), föreslår att Storuman kommun och
Umeå kommun utses. Inga motförslag föreligger.
_________
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§ 31
Bordet runt
Beslut
Samrådet noterar informationen.
Ärendebeskrivning
Här finns det möjlighet för alla ledamöter att ta upp aktuella ärenden. Ordföranden
fördelar ordet.
Sammanfattning av bordet runt:
- Tips om hemsida om Västerbottens regionala livsmedelsstrategi
https://vasterbottensmat.se/
- Flyktingsituationen i länet
- Boka gärna in en träff med en lokal jordbrukare för att visa ditt stöd i den svåra
ekonomiska situationen.
- Bostadsproduktionen påverkas av den ökade kostnadsbilden, vilket innebär att
byggandet kommer att stagnera. Detta är negativt för bla kompetensförsörjningen och
inflyttning.
- Ministerkonferens i Skellefteå den 16 maj
- Invigning av Setras nya anläggning i Malå den 2 juni
- Behovet av en mineralstrategi
- Den negativa prognosen och ökade kostnader av arbetsgivaravgifter och
pensionskostnader.
_________
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§ 32
Dialog kring remissvaret SOU 2021:95 betänkandet en möjlighet till
småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker
Dnr: RUN 62-2022

Beslut
Samrådet lämnar ärendet utan förslag till beslut.
Ärendebeskrivning
Region Västerbotten har getts möjlighet att lämna synpunkter på betänkande, SOU
2021:95 En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker
Utredningens uppdrag har varit att utreda gårdsförsäljning. Utgångspunkterna för
utredningen är den nationella livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig
livsmedelskedja och viljan att stärka besöksnäringen. Utredningen ska ta fram förslag på
hur gårdsförsäljning kan tillåtas i Sverige på ett sätt som är förenligt med EU-rätten och
som inte hotar det svenska systembolagsmonopolet och den svenska restriktiva
alkoholpolitiken. Förslagen ska inte heller försämra folkhälsan.
Utredningens förslag i korthet
Utredningen föreslår att tillåta gårdsförsäljning under en försöksperiod på 6 år.
Möjligheten ska ges till de företag som tillverkar alkoholhaltiga drycker småskaligt och
hantverksmässigt. Företagen måste vara juridiskt och ekonomiskt oberoende från
storskaliga tillverkare. Försäljning ska endast kunna ske vid förbokade studiebesök mellan
klockan 10 på förmiddagen och 20 på kvällen. Utredningen bedömer att dessa
begränsningar kommer att innebära att gårdsförsäljning kan genomföras utan att äventyra
Systembolagets monopol i övrigt.
Beredning
Förvaltningen har tagit del av utredningen och många av de skriftliga synpunkter som
redan lämnats på utredningens förslag. Förvaltningen har också haft en direkt dialog med
Folkhälsoenheten på Region Västerbotten, IOGT-NTO Distrikt Norr, Blåbandsrörelsen samt
tre berörda företag i Västerbotten (Idun Wine i Norsjö, Norrlands Fruktvin i Robertsfors och
Westerbottens bryggeri i Sävar)
Överväganden
Nykterhetsrörelsen, Systembolaget, Region Västerbottens folkhälsoenhet och flera
remissinstanser menar att förslagen innebär en risk att Systembolagets monopol luckras
upp och att utredningens förslag kommer att leda till en ökad tillgänglighet på alkohol, som
leder till ökad förbrukning och därmed ökade alkoholrelaterade skador och ökade
kostnader för samhället. Västerbottens folkhälsoenheten har bidragit med ett fakta-PM,
som biläggs detta ärende, om riskerna med ökad tillgänglighet på alkohol. Många instanser
skriver också att de inte delar utredningens slutsats att gårdsförsäljning i liten skala kan
vara förenligt med de EU-lagar vi har att förhålla oss till och befarar att gårdsförsäljningen
är slutet på Systembolagets monopol.
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Utredarna menar å sin sida att alkoholkonsumtionen inte kommer att öka och den genom
modeller uppskattade ökningen av alkoholskador ligger inom den statistiska felmarginalen.
Utredningen har också kommit till den slutsatsen att gårdsförsäljning i den omfattning som
de föreslår inte riskerar att äventyra det svenska alkoholmonopolet. Många av de aktörer
som tillverkar alkohol i liten skala beskriver att deras verksamhet skulle gynnas av möjlighet
till gårdsförsäljning. Det framgår också genom de samtal som förvaltningen haft med tre
olika lokala tillverkare.
Regionala utvecklingsförvaltningen har som uppdrag att arbeta med regional utveckling,
tillväxt och gynnsamma förutsättningar för näringslivet. Den regionala livsmedelsstrategin
har som övergripande mål att mer livsmedel ska produceras i Västerbotten och ett av
delmålen handlar om stärkt besöksnäring genom att servera lokalt producerat mat och
dryck. Mot bakgrund av den regionala utvecklingsnämndens uppdrag har förvaltningen
tagit fram ett förslag till remissvar som landar i ett bejakande av utredningens förslag om
att tillåta gårdsförsäljning i liten skala och under förutsättning att utredningens bedömning
om att förslagen inte hotar Systembolagets ställning är korrekt.
Förvaltningens förslag till beslut
Primärkommunala delegationen beslutar att ställa sig bakom att remissvaret, om en
möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker, antas av regionala
utvecklingsnämnden.
Primärkommunala delegationens behandling av ärendet
Hans Lindberg (S) konstaterar att primärkommunala delegationen inte är enade i frågan om
remissvaret till betänkandet en möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker
och föreslår därför delegationen att tacka därför för informationen och lägga den till
handlingarna. Hans uppmanar ledamöterna att inkomma med protokollsanteckningar.
Inga motförslag föreligger.
Protokollsanteckningar
Anna Frej (S) med bifall av Lennart Gustavsson (V), Karin Malmfjord (S) och Andreas From
(S) står inte bakom remissvarets slutsats. Den överhängande risken att Sveriges undantag
för detaljhandelsmonopol upphör om producentförsäljning tillåts gör att remissvaret borde
vara negativt. Därtill har även Sveriges alkoholforskare uttalat sig om riskerna för
folkhälsan; totalkonsumtionsmodellen visar tydligt att all ökad konsumtion är negativ för
såväl den fysiska som psykiska hälsan hos landets befolkning.
Christina Lidström (M) tror inte att gårdsförsäljning påverkar alkoholkonsumtionen i länet
eller landet därför tycker jag att vi ska godkänna gårdsförsäljning.
Anders Ågren (M) delar uppfattningen att det vore positivt med möjlighet till småskalig
gårdsförsäljning i såväl Västerbotten som övriga delar av landet. Utredningen konstaterar
att gårdsförsäljning skulle kunna bidra till ökad sysselsättning och stärkt besöksnäring i
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både staden och på landsbygden. Därför är det bra med ett tydligt ställningstagande för
småskalig gårdsförsäljning.
Anders Nilsson (C) och Lars Tängdén (C) samtycker till slutsatsen i tjänsteskrivelsen
som landar i ett bejakande av utredningens förslag om att tillåta gårdsförsäljning i liten
skala och under förutsättning att utredningens bedömning om att förslagen inte hotar
Systembolagets ställning är korrekt.
Primärkommunala delegationens beslut
Primärkommunala delegationen är inte enade i frågan om remissvaret till betänkandet en
möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker och tackar därför för
informationen och lägger den till handlingarna.
Samrådets behandling av ärendet
Förslag till remissvar diskuterades.
Rickard Carstedt (S) föreslår att samrådet lämnar ärendet utan förslag till beslut. Inga
motförslag föreligger.
Beslutsunderlag
Primärkommunala delegationen 2022-05-04, § 35
Länk till utredningen
Tjänsteskrivelse
Förvaltningens förslag till remissvar
Sammanfattning av remissen
Skrivelse från Region Västerbottens folkhälsoenhet
IGT-NTO rapport: Gårdsförsäljning- Alkoholindustrins trojanska häst
_________
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§ 33
Information kring processen om kommunernas anslag för samverkan inom
regional utveckling 2023
Dnr: RUN 194-2022

Beslut
Samrådet noterar informationen.
Ärendebeskrivning
Processen med att ta fram anslag för kommunerna 2023 är i gång. Utgångspunkten för
arbetet med uppräkningen av kommunernas anslag för 2023 är SKR:s ekonomirapport för
maj. Ekonomirapporten publiceras den 17 maj och utgör underlag för diskussionen om
anslagen.
Regionala utvecklingsnämnden fattar beslut om ärendet den 25 maj. Samråd för regional
utveckling sammanträder den 12 maj vilket innebär att kommunerna inte hinner bereda
ärendet innan beslut fattas. Behövs det inplaneras extra sammanträde eller en skriftlig
beredning mellan den 18 maj-24 maj?
Primärkommunala delegationens behandling av ärendet
Hans Lindberg (S) föreslår att primärkommunala delegationen ger arbetsutskottet
delegation att behandla ärendet om kommunernas anslag för samverkan inom regional
utveckling 2023 innan beslut fattas av regionala utvecklingsnämnden den 25 maj.
Inga motförslag föreligger.
Primärkommunala delegationens beslut
Primärkommunala delegationen ger arbetsutskottet delegation att behandla ärendet om
kommunernas anslag för samverkan inom regional utveckling 2023 innan beslut fattas av
regionala utvecklingsnämnden den 25 maj.
Beslutsunderlag
Primärkommunala delegationen 2022-05-04, § 36
Tjänsteskrivelse Regionala utvecklingnämndens arbetsutskott
Avgifter kommunerna 2022
_________
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§ 34
Verksamhetsmedel för samverkan 2022
Dnr: RUN 193-2022

Beslut
Samrådet ställer sig bakom att verksamhetsmedel för samverkan 2022 antas av regionala
utvecklingsnämnden enligt följande fördelning;
200 tkr till Primärkommunala delegationen, 50 tkr till delegationen för utbildning samt 50
tkr till delegationen för social välfärd och hälsa.
Ärendebeskrivning
Beredningen för samverkan och regional utveckling beslutar om användning av 300 tkr i
verksamhetsmedel för Primärkommunala delegationen (PKD), delegationen för utbildning
och delegationen för social välfärd och hälsa (BSH). Medlen kan användas för konsultstöd,
tjänstestöd, konferenskostnader, utbildningar eller andra mindre och tidsbegränsade
aktiviteter av delegationerna.
Förslag till fördelning:
PKD
För kostnader enligt ovan 110 000 kr samt möjligheten att stödja inrättandet av ytterligare
verksamhetsdelegationer. Samverkan inom samhällsbyggnad 90 000 kr.
Delegationen för utbildninng
För kostnader enligt ovan 50 000 kr.
Delegationen för social välfärd och hälsa
För kostnader enligt ovan 50 000 kr.
Primärkommunala delegationens behandling av ärendet
Lennart Gustavsson (V) föreslår att den framtida delegationen för utbildning utreder frågan
om möjligheterna till en utökning av resurser inom utbildningsstrategområdet i
Västerbottens län.
Inga motförslag föreligger.
Primärkommunala delegationens beslut
Primärkommunala delegationen beslutar att ställa sig bakom att verksamhetsmedel för
samverkan 2022 antas av regionala utvecklingsnämnden enligt följande fördelning;
200 tkr till Primärkommunala delegationen, 50 tkr till delegationen för utbildning samt 50
tkr till delegationen för social välfärd och hälsa.
Primärkommunala delegationen uppdrar till delegationen för utbildning att utreda frågan
om möjligheterna till en utökning av resurser inom utbildningsstrategområdet i
Västerbottens län.
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Beslutsunderlag
Primärkommunala delegationen 2022-05-04, § 37
Tjänsteskrivelse
_________
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§ 35
Regional strategi för besöksnäringen 2022-2026
Dnr: RUN 358-2021

Beslut
Samrådet ställer sig bakom att regionala utvecklingsnämnden fastställer regional strategi
för besöksnäringen enligt upprättat förslag.
Ärendebeskrivning
Arbetet med regional strategi för hållbar besöksnäring inleddes redan innan pandemin med
enkät till alla besöksnäringsföretag och destinationsorganisationer. Sedan dess har även
företagen intervjuats, destinationsorganisationer, kommuner och länsstyrelse har fått
frågor via mail som de lämnat inspel på och slutligen har en arbetsgrupp bestående av
representanter från destinationsorganisationer och region tagit fram innehållet till
strategin ur allt det insamlade materialet. Region Västerbotten Turism har utifrån det
skrivit utkast som gått på remiss, och nu har utkastet justerats efter remissrunda. Detta
utkast bifogas.
Strategin för besöksnäringen i Västerbotten skapar en bas för de aktörer som verkar här.
Den visar ramarna för samverkan mellan offentliga, privata och ideella aktörer och
formulerar en gemensam, övergripande riktning. Den är en startpunkt för varje enskild
aktörs formulerande av sin verksamhet och handlingsplan. En regional strategi bygger på
många aktörers inspel. Under förarbetet har material samlats in som rör regionens
möjligheter, behov och utmaningar. Dialogen har tydligt visat vägen till tre teman som
fångar Västerbottens attraktionskraft och som blir våra ledstjärnor under den tid strategin
gäller: natur, kultur och måltid.
Dessa teman är förankrade i hållbarhetsarbetet som etablerats i regionen. Den regionala
turismorganisationens arbete med hållbarhetsprinciper grundade på GSTCs (Global
Sustainable Tourism Council) system för hållbar utveckling och de globala hållbarhetsmålen
har kompletterats med destinationsorganisationernas och kommunernas egna initiativ. Allt
för att bygga långsiktigt hållbara strukturer där verksamheter får stöd att utvecklas på ett
livskraftigt och långsiktigt hållbart sätt.
En långsiktigt hållbar besöksnäring i Västerbotten utgår från fyra grundprinciper: Bra för
besökare, Bra för boende, Skapar arbeten och livskraftiga verksamheter och Sker på
naturens och kulturens villkor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till regional strategi för besöksnäringen
________
Beslutsexpediering
Region Västerbotten Turism
Regionala utvecklingsförvaltningen
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§ 36
Regional innovationsstrategi 2022-2030
Dnr: RUN 200-2021

Beslut
Samrådet ställer sig bakom att regionala utvecklingsnämnden fastställer förslaget till
Region innovationsstrategi 2022-2030.
Ärendebeskrivning
Under 2021-2022 har Region Västerbotten tagit fram ett förslag till ny Regional
innovationsstrategi för Västerbotten (RIS). Framtagandet har tagit sin utgångspunkt i den
regionala utvecklingsstrategin, andra relevanta mål och strategier samt rapporter och
analyser.
Strategiförslaget har tagits fram bred dialog med aktörer från offentliga, privat och
idéburen sektor i Västerbotten. Under våren 2021 skickades ett skriftligt frågeunderlag ut i
syfte att inhämta kunskap och perspektiv rörande Västerbottens utmaningar och
möjligheter kopplade till innovation. Utifrån resultatet av den första skriftliga dialogen,
analyser och rapporter togs ett första utkast fram och utgjorde underlag för en
dialogkonferens den 28/10. Med beaktande av resultatet från konferensen togs ett
remissförslag fram som godkändes av RUN den 2 december och skickades ut till
remissinstanser den 15 december. Utifrån en bearbetning av de inkomna remissvaren har
sedan ett slutgiltigt förslag till Regional innovationsstrategi 2022-2030 tagits fram och
presenteras för den regionala utvecklingsnämnden den 25 maj.
Förslaget till RIS tar sin utgångspunkt i den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) prioritering
”En nytänkande och smart region”, men bidrar till att stärka alla prioriteringar. RUS
övergripande inriktningar ”Sammanhållen region”, ”Jämlik och jämställd inkludering” samt
”Föregångare i omställningen” genomsyrar dokumentet.
Förslagets vision är att Västerbotten ska vara ”En nytänkande smart region”, vilket är
identiskt med prioriteringen i RUS. Förslaget har två övergripande mål med tillhörande
nyckelinsatser:
”En innovationsmotor för hållbar utveckling” - Västerbotten ska mobilisera och skapa
resurser till innovationsutveckling som driver ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i
Västerbotten och därigenom stärka regionens ställning som en innovationsmotor i ett
globalt perspektiv. Detta innebär att identifiera och genomföra insatser som har stor
effekt, eller stor potential att bidra till en grön omställning, ökad social och långsiktig
ekonomisk hållbarhet
”Ett ekosystem medstarka och inkluderande innovationsprocesser” - Västerbotten ska
mobilisera och skapa resurser till inkluderande innovationsprocesser som driver fram fler
innovationer och stärker innovationsförmågan i hela regionen. Detta innebär att identifiera
och genomföra insatser som leder till att företag, idéburen sektor, offentlig sektor och
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akademi utvecklar och implementerar modeller, metoder eller arbetssätt som bidrar till
förnyelse och transformation.
Strategin har inget slutdatum, men en gång under varje mandatperiod ska strategins
relevans prövas och vid behov revideras strategin. Samtliga aktörer i Västerbotten är en del
av genomförandet av strategin. Region Västerbotten ansvarar för att driva på
genomförande av strategin med en regional innovationsledning, där en löpande
uppföljning och utvärdering är en viktig del.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till regional innovationsstrategi 2022-2030
________
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§ 37
Aktuella bolagsfrågor
Beslut
Samrådet noterar informationen.
Ärendebeskrivning
Dialog om aktuella bolagsfrågor tillsammans med Katrine Andersson,
verksamhetsutvecklare.
Samrådets behandling av ärendet
Förslag till regionala utvecklingsnämndens inriktningsbeslut för AC-Net Internservice och
AC-Net Externservice sammanfattas av Katrine Andersson. Det som berör
primärkommunerna i länet är den framtida förfrågan om önskemål om delägarskap eller
eventuellt annan form av inflytande i AC-Net:s verksamhet.
Beslutsunderlag
Presentation
_________
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§ 38
Aktuella infrastrukturfrågor
Beslut
Samrådet noterar informationen.
Ärendebeskrivning
Dialog om aktuella infrastrukturfrågor tillsammans med Maud Ericsson,
infrastrukturstrateg.
Samrådets behandling av ärendet
Trafikverket har ett uppdrag att verka för tillgänglighet inom flyget och stötta trafik där det
inte finns ett kommersiellt intresse att driva trafik. De 11 flyglinjer som tidigare fanns
kommer att ligga kvar bla linjen Östersund-Umeå.
FAIR projekt tillsammans med Kvarkenrådet har initierat en flyglinje med start i augustiseptember mellan orterna Umeå, Karleby i Finland och Skellefteå. Detta för att främst
stödja kompetensförsörjningen inom batteribältet och innebär en starkt förkortad resetid.
FAIR håller slutkonferens den 20-21 september i Skellefteå.
En vädjan går ut till kommunerna i Västerbottens län att värna om sina flygplatser i väntan
på kommande elflyg.
Beslutsunderlag
Presentation
Upphandling av flygtrafik från oktober 2023
Trafikplikter för flygtrafik från oktober 2023
_________
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§ 39
Aktuella kollektivtrafikfrågor
Beslut
Samrådet noterar informationen.
Ärendebeskrivning
Dialog om aktuella kollektivtrafikfrågor tillsammans med Karolina Filipsson,
kollektivtrafikstrateg.
Samrådets behandling av ärendet
Karolina Filipsson kunde inte delta vid dagens möte men har skickat med en presentation
som Rickard Carstedt (S) sammanfattade.
Taxiverksamheten i Västerbotten diskuterades.
Beslutsunderlag
Presentation
_________
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§ 40
Information om det regionala tillväxtanslaget 1:1
Dnr: RUN

Beslut
Samrådet noterar informationen.
Ärendebeskrivning
Verksamhetschef för företag och projektfinansiering Katarina Molin informerar om
projektmedel inom det regionala tillväxtanslaget.
Beslutsunderlag
Presentation
_________
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§ 41
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts ärendelista 11 maj
Beslut
Samrådet noterar informationen.
Ärendebeskrivning
Samrådet har att gå igenom regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts ärendelista 11
maj.
Beslutsunderlag
Regionala utvecklingsnämndens kallelse och underlag 11 maj
_________
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§ 42
Övriga frågor
Beslut
Samrådet konstaterar att inga övriga frågor finna anmälda.
Ärendebeskrivning
Ledamöterna har möjlighet att anmäla in frågor till detta sammanträde eller kommande
sammanträden. Vi fokuserar på frågor som kommunerna vill lyfta till regionen och vise
versa.
_________
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