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Regionala utvecklingsnämnden – delårsrapport per augusti 2022
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Sammanfattning
Delårsrapport per augusti är regionala utvecklingsnämndens andra uppföljningsrapport för året. I
rapporten lämnas en redogörelse för väsentliga händelser och skeenden som haft påverkan på
regionala utvecklingsnämndens ansvarsområden under årets första åtta månader.
En uppföljning görs av de indikatorer och uppdrag som beslutats av nämnden och där
återrapportering ska lämnas vid denna tidpunkt. En helhetsbedömning ligger till grund för prognos
om måluppfyllelse vid årets slut. I rapporten lämnas även en redogörelse för de uppdrag som
beslutats i nämndplan som följs upp per augusti.
Vid denna tidpunkt lämnas prognos om att fyra regionmål kommer vara helt uppfyllda vid årets slut,
fyra regionmål bedöms delvis uppfyllas, och ett regionmål - Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi bedöms ej vara uppfyllt vid årets slut.
Vad gäller de delmål som regionala utvecklingsnämnden fastställt för 2022, lämnas prognos vid
denna tidpunkt om att elva av nämndens delmål är helt uppfyllda vid årets slut, tolv delmål bedöms
delvis uppfyllas, och ett delmål - RUN ska hålla lagd budget - bedöms ej vara uppfyllt vid årets
slut.
Under rubrik Väsentliga personalförhållanden beskrivs sjukfrånvaro under perioden, samt uppgift
om antal anställda.
Under rubrik Driftredovisning, presenteras ekonomiskt resultat för perioden, ekonomisk analys
samt prognos för året vid tidpunkt för rapporteringen.
Årsprognosen för regionala utvecklingsnämndens verksamhet är -33,4 mkr per 2208. Det förklaras
av negativa årsprognoser från de båda kollektivtrafikbolagen, Länstrafiken i Västerbotten AB (-36
miljoner kronor) och Norrtåg AB (-9 miljoner kronor). Region Västerbotten har budgeterat 11,6 mkr
mer för kollektivtrafiken 2022 jämfört med det bolagen budgeterat, vilket reducerar förväntat
budgetunderskott i bolagen med motsvarande belopp.
I samband med delårsrapport per augusti lämnas även en rapport av internkontrolluppföljning per
augusti månad, se bilaga. I bilagan redogörs även för redan vidtagna samt planerade åtgärder
inom regionala utvecklingsförvaltningen.

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden fastställer delårsrapport per augusti 2022.
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Bedömda resultat och konsekvenser
Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut?
Resurser och finansiering
Bilagor
Tjänsteskrivelse Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2022
Förslag Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2022 inklusive bilagor
Tillsynsrapport för intern kontroll, regionala utvecklingsnämnden, per augusti 2022.

Beslut expedieras till
Regionstyrelsen/Regionfullmäktige
Ekonomistaben

