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Inlandskommunerna på regionala
utvecklingsnämndens dagordning
Stärkt regional närvarooch säkerställande av hela länets tillgång till 5G var
frågor som behandlades under dagens sammanträde i regionala
utvecklingsnämnden. Det togs även beslut att bevilja projektmedel till
Västerbottens Museum för utvecklandet av museets digitala
representation,både fysiskt och på nätet.
Under dagens sammanträde i regionala utvecklingsnämnden behandlades det
uppdrag som nämnden fått av regionfullmäktige i Nämndplan 2022.
Uppdraget är att utreda möjliggörandet av en ökad lokalisering av tjänster till
länets inlandskommuner i syfte att stärka den regionala närvaron. Detta
kommer regionala utvecklingsnämnden att göra under 2022.
– Det viktigaste för utvecklingen av en plats är de människor som bor där.
Därför kommer det även efter pandemin att vara viktigt att utveckla verktyg
och arbetssätt som möjliggör arbete och samverkan på distans, säger Rickard
Carstedt (S) ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten.

Utveckling av 5G
Ytterligare ett uppdrag från regionfullmäktige som getts till både regionala
utvecklingsnämnden och regionstyrelsen är att påskynda och säkerställa att
hela Västerbotten får tillgång till 5G. Detta genom att påverkansarbete
bedrivs på både nationell och europeisk nivå. För att kunna nyttja de
möjligheter som 5G medför, behöver insatser som innefattar
kompetensutveckling, pilot- och utvecklingsprojekt samt etablerande av
testmiljöer genomföras, både inom regionala näringslivet och offentlig
sektor.
Projektbeslut: Friluftsmuseum för fler

Regionala utvecklingsnämnden beslutade att bevilja Västerbottens Museum
AB 655 000 kr
Västerbottens museum ska etablera en fysisk och digital mötesplats där
slöjdare och hantverkare kan träffas, utöva sitt hantverk och sprida sina
kunskaper och alster till en bredare publik. Projektet tar även fram ett
koncept för att få en fördjupad upplevelse av friluftsmuseimiljön med hjälp
av smartphone eller motsvarande. Målet är att ge kunskap om livet och
vardagen i de kulturhistoriska husen och byggnaderna.
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