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Tjänstepersoner
Märta Molin
Monika Öhgren

ordförande

sekreterare

Arbetsutskottet inled dagen med en workshop tillsammans med Regionala
utvecklingsutskottet gällande den nya nämndens verksamhetsplan.
(Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2023-2025)
Presentationer från verksamheterna på regional utveckling hölls av,
regionala utvecklingsdirektören Märta Molin, controller Caroline Frank,
kultur- och bildningschef HansOlov Furberg, verksamhetschef på tillväxt
Maria Lidgren, enhetschef på kollektivtrafik och infrastruktur Roger
Wetterstrand, hållbarhetschef Sofia Mackin och enhetschef på folkhälsa
Peter Möllerswärd.
Medverkande var också utredare på planering och uppföljning Elisabet
Jonsson och samordnare regional utveckling Nina Ulander.
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PROTOKOLL
NÄMNDEN FÖR HÅLLBAR
UTVECKLING
Datum
2022-06-08

§ 58

Arbetsutskottet
Dnr
22NHU1

Val av justerare

Arbetsutskottet beslutar
att utse Joachim Jonsson (KD) att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 59

Fastställande av föredragningslista

Arbetsutskottet beslutar
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista.
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NÄMNDEN FÖR HÅLLBAR
UTVECKLING
Datum
2022-06-08

§ 60

Arbetsutskottet
Dnr
22NHU1

Breddad och stärkt samverkan med civilsamhället

Diarienummer: 22NHU288
Ärendeansvarig: Eva Klingefors, Märta Molin
Handläggare: Nina Ulander
Ärendebeskrivning
Bakgrund
I september 2020 beslutade Regionfullmäktige
 att avveckla Länsöverenskommelsen Västernorrland
 att uppdra till regiondirektören att göra en översyn av nuvarande
samverkan mellan civila samhället och Region Västernorrland, samt att
denna åtföljs med förslag på en metod och struktur för samverkan i
syfte att stärka hållbar regional utveckling och god och nära vård.”
Uppdraget har i huvudsak genomförts i nära samarbete mellan
regionledningsförvaltningen och regional utveckling. Bevakningen av
uppdraget utifrån hälso- och sjukvårdsperspektivet har
regionledningsförvaltningen ansvarat för.
I översynen har en kartläggning av nuvarande samverkan gjorts och
ytterligare behov av samverkan lyfts fram. Det är tydligt att samverkan
med civilsamhällets aktörer kan utvecklas och det behövs verktyg för att
nå ut till invånare som idag inte är en del av föreningslivet. Regional
utveckling har inom ett flertal områden upparbetade kanaler och
samverkan med civilsamhället. På motsvarande sätt behöver hälso- och
sjukvården utveckla sin samverkan framför allt på primärvårdsnivå, vilket
skulle skapa ett mervärde i omställningen till God och nära vård.
Hösten 2021 gjordes en omvärldsbevakning där flera regioner kontaktades
för att utforska hur långt de kommit i sin utvecklade samverkan med
civilsamhället. Kontakter togs även med Myndigheten för stöd till
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).
Arbetet bör i hög utsträckning vara utmaningsdrivet, vilket innebär att de
utmaningar regionen och/eller civilsamhället identifierat ska kunna ”lyftas
i ljuset” för att gemensamt finna lösningar – i vissa fall okonventionella
sådana.
Förankring och fortsatt utveckling av samverkan kommer att krävas.
Utifrån kartläggningens slutsatser och den omvärldsbevakning som gjorts
är bedömningen att regional utveckling behöver fortsätta sin samverkan i
de redan upparbetade kanalerna och nätverken.
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Arbetsutskottet
Dnr
22NHU1

Kontakter med relevanta aktörer och organisationer i civilsamhället
behöver etableras och samverkan behöver integreras i det ordinarie arbetet.
Beslutsunderlag
Breddad och stärkt samverkan med civilsamhället, bilaga 1

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling föreslå
regionfullmäktige besluta
att Region Västernorrland fortsätter utveckla en utmaningsdriven och bred
samverkan tillsammans med civilsamhället kring komplexa
samhällsutmaningar samt att nyttja den samverkansmodell som finns
framtagen av MUCF (Myndigheten för stöd till ungdoms- och
civilsamhällesfrågor);
att ansvaret för samverkan med civilsamhället vilar på
nämnderna/styrelsen och utgår från det ansvarsområde som regleras i
vardera nämnds reglemente. I detta ingår bland annat att tydliggöra
kontaktvägarna in till respektive förvaltning med syfte att underlätta för
civilsamhällets olika aktörer; samt
att samverkan med civilsamhället ska belysas i förvaltningarnas
verksamhetsplanering och uppföljning.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Hans Backlund

Joachim Jonsson

Exp den

Utdragsbestyrkande

Sida
4(24)

PROTOKOLL
NÄMNDEN FÖR HÅLLBAR
UTVECKLING
Datum
2022-06-08

§ 61

Arbetsutskottet
Dnr
22NHU1

Ombudsinstruktion Årsstämma 2022 Scenkonst
Västernorrland AB

Diarienummer: 22NHU291
Ärendeansvarig: HansOlov Furberg
Handläggare: HansOlov Furberg
Ärendebeskrivning
Scenkonst Västernorrland AB har kallat till årsstämma den 28 juni 2022.
Ombud för Region Västernorrland ska delges Region Västernorrlands
ställningstagande till de ärenden som ska behandlas på stämman och som
inte är av stämmoadministrativ karaktär. Region Västernorrlands ombud
för Scenkonst Västernorrland AB är Magnus Höglund (S).
I årsredovisningen framgår att bolaget har haft verksamhetsanslag och
rörelseintäkter om 124 516 000 kronor. Rörelsekostnaderna före
finansiella poster, bokslutsdispositioner och skatter har uppgått till 3 648
000 kronor, vilket ger ett positivt rörelseresultat om 2 070 000 kronor efter
bokslutsdisposition om 970 000 kr och skatt om 608 000 kr. Resultatet
överförs in ny räkning inom balansräkningen vilket innebär att summa
”fritt eget kapital” ökar till 14 041 000 kronor.
Val av styrelseledamöter och fastställande av arvode för styrelse och
revisor gäller under en fyraårsperiod och inga nya arvodesbeslut eller val
kommer att göras under stämman. Styrelseledamöter och
lekmannarevisorer är valda av regionfullmäktige 2018-11-28 – 29 § 184
och 2019-02-27 – 28 § 19 samt av kommunfullmäktige i Sundsvall 201812-17 § 237 och 2019-02-25 § 23.
Beslutsunderlag
Årsredovisning Scenkonst Västernorrland AB (22NHU157)
Revision Scenkonst Västernorrland AB (21REV56)
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Beslut
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta
att godkänna ombudsinstruktion för årsstämma Scenkonst Västernorrland
AB 2022 samt föreslå regionfullmäktige besluta
att Region Västernorrlands ombud vid bolagsstämman för Scenkonst
Västernorrland AB bemyndigas att rösta för att bolagsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen enligt årsredovisningen samt att
styrelsen och vd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret, samt
att Region Västernorrlands ombud vid årsstämman för Scenkonst
Västernorrland AB bemyndigas att rösta för de i övrigt till stämman
framlagda förslagen.

Delges
Ombud
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Datum
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§ 62

Arbetsutskottet
Dnr
22NHU1

Avsiktsförklaring medfinansiering av Leaderområden
22-27

Diarienummer: 22NHU301
Ärendeansvarig: Märta Molin
Handläggare: Maria Lidgren
Ärendebeskrivning
Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar
tillsammans för att bidra till lokal utveckling. I länet finns två
Leaderområden; Leader Höga Kusten (Kramfors, Örnsköldsvik, Sollefteå
och Härnösand) och Leader Mittland Plus (Timrå, Sundsvall, Ånge och
Bräcke). Verksamheten i respektive Leaderområde styrs av en
utvecklingsstrategi som LAG (Leaders lokala aktionsgrupp och styrelse) i
respektive område prioriterar satsningar utifrån. Jordbruksverket
samordnar och ansvarar för förvaltningen av Leaderprogrammen och
grundfinansieringen kommer från Landsbygdsprogrammet
(jordbruksfonden).
Finansieringen av Leader består, utöver finansieringen från
landsbygdsprogrammet, av lokal och regional offentlig medfinansiering
vilket är en förutsättning för att kunna växla upp europeiska och statliga
medel inom ramen för programperiodens landsbygdsutveckling. Samtliga
berörda kommuner och regioner i Västernorrland och Jämtlands län har
fått förfrågan om medfinansiering. Den slutliga medfinansieringsnivån kan
komma att justeras beroende på vilken budgettilldelning respektive
Leaderområde får från Jordbruksverket.
Beslutsunderlag
Ansökan om medfinansiering Leader Höga Kusten, bilaga 2
Ansökan om medfinansiering Leader Mittland Plus, bilaga 3
Lokal utvecklingsstrategi 2023-2027 Mittland Plus, bilaga 4
Lokal utvecklingsstrategi Leader Höga Kusten, bilaga 5
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Beslut
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta
att avge en avsiktsförklaring om medfinansiering av Leader Höga Kusten
och Leader Mittland Plus utvecklingsstrategier under perioden 2023- 2027
med 500 000 kronor per område och år; samt
att slutligt beslut om finansiering ska fattas årligen i förvaltningens
anslagsbudget.
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NÄMNDEN FÖR HÅLLBAR
UTVECKLING
Datum
2022-06-08

§ 63

Arbetsutskottet
Dnr
22NHU1

Tillfällig förstärkning av medel inom
Kultursamverkansmodellen 2022

Diarienummer: 22NHU151
Ärendeansvarig: HansOlov Furberg
Handläggare: Maria Oldenmark
Ärendebeskrivning
Statens kulturråd har av Regeringen tillförts en tillfällig förstärkning att
fördela som verksamhetsstöd till regionala kulturverksamheter inom
Kultursamverkansmodellen. Förutom de medel som fördelats som
ordinarie verksamhetsbidrag och permanenta förstärkningar i januari 2022
kommer därmed ytterligare medel att fördelas via regionerna i form av ett
tillägg till 2022 års verksamhetsbidrag. Den tillfälliga förstärkningen
kommer att fördelas med syfte att förstärka de regionala
kulturverksamheterna och för att säkra förutsättningarna för den
gemensamt finansierade kulturella grundstrukturen i regionerna. Samtliga
regioner har fått möjlighet att äska om medel och beskriva de behov som
finns i respektive region. Kulturrådets styrelse väntas fatta beslut om
fördelning av medlen den 30 maj.
Region Västernorrland har lyft i dialog med Kulturrådet att pandemins
negativa konsekvenser starkt har drabbat de fria professionella aktörerna,
samt att möjligheten för de regionala kulturverksamheterna att nå ut har
påverkats negativt. Region Västernorrland har gjort ett allmänt äskade av
tillfällig förstärkning av statligt verksamhetsbidrag för 2022, men också
konstaterat att ingen av de regionala kulturverksamheterna kan benämnas
som särskilt ekonomiskt utsatta.
De regionala kulturverksamheter som ingår i Kultursamverkansmodellen i
Västernorrland har fått tillfälle att beskriva sina behov och de insatser som
bedöms nödvändiga för att fortsatt främja den regionala infrastrukturen för
kultur i regionen. Inför fördelningen har de regionala kulturverksamheter
beretts tillfälle att beskriva sina insatser inom ramen för följande
prioriteringar:



Utveckling och omställning
Samverkan

I likhet med ordinarie fördelning av regionalt verksamhetsstöd är det
förordningen om statsbidrag till regional kulturverksamhet som styr
användningen av medlen (2010:2012) samt den regionala kulturplanen.
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Redovisning av hur stödet använts sker i samband med ordinarie
redovisning av statligt verksamhetsstöd i maj 2023.
Beslutsunderlag
Ändringsbeslut, fördelning av statsbidrag, bilaga 6
Förslag på fördelning av medlen, bilaga 7

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta
att fastställa förslag till fördelning av tillfällig förstärkning av statsbidrag
inom kultursamverkansmodellen år 2022; samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Delges
Scenkonst Västernorrland AB
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland inklusive hemslöjdsverksamhet
Föreningsarkivet Västernorrland
Näringslivsarkivet i Norrland
Regionbiblioteket Västernorrland
Riksteatern Västernorrland
Statens kulturråd
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§ 64

Arbetsutskottet
Dnr
22NHU1

Remiss; Stöd till produktion av audiovisuella verk

Diarienummer: 22NHU279
Ärendeansvarig: HansOlov Furberg
Handläggare: Elin Torestad
Ärendebeskrivning
Promemorian Stöd till produktion av audiovisuella verk (Ku2022/00908)
innehåller förslag till en ny förordning om statligt stöd till produktion av
audiovisuella verk. Med ett audiovisuellt verk avses i förordningen
spelfilm, dokumentärfilm, dramaserie och dokumentärserie. Syftet med
stödet är att öka antalet audiovisuella verk som helt eller delvis produceras
i Sverige. Den nya förordningen föreslås träda i kraft den 27 september
2022
Beslutsunderlag
Promemoria Stöd till produktion av audiovisuella verk, bilaga 8
Yttrande över remiss, Stöd till produktion av audiovisuella verk,
(Ku2022/00908)”, bilaga 9
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta
att avge ”Yttrande över remiss; Stöd till produktion av audiovisuella verk
(Ku2022/00908)”

Delges
Scenkonst Västernorrland
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§ 65

Arbetsutskottet
Dnr
22NHU1

Informationsärende; Folkhögskoleplan
2023-2026

Diarienummer: 22NHU593
Ärendeansvarig: HansOlov Furberg
Handläggare: Monica Nyholm
Ärendebeskrivning
Folkhögskoleplan för Region Västernorrland 2019 – 2022 upphör att gälla
31 december 2022. Ärendet föreslår fortsatt processplan för framtagande
av en ny folkhögskoleplan för Region Västernorrland 2023 – 2026.
Beslutsunderlag
Tidigare beslutad tidsplan fortlöper enligt plan med vissa mindre
justeringar i datum för workshops, som inte påverkar det fortsatta arbetet.
Folkhögskoleplanen har att förhålla sig till följande faktorer:
- Statens syften med folkbildningen
- Regionplanen
- Nämndens för hållbar utvecklings verksamhetsplan 2022
- Regional utvecklings verksamhetsplan 2022
- Regional utvecklingsstrategi för Västernorrland 2020 - 2030
Övergripande utgångspunkter är:
I enlighet med ovan nämnda planer har ett antal fokusområden valts ut för
fördjupat arbete. Folkhögskoleplanen ska tydliggöra folkhögskolornas
arbete med:
- Att stärka Västernorrland som folkbildningsregion
- Hållbar kompetensutveckling/kompetensförsörjning
- Att utjämna utbildningsklyftor
- Livslångt lärande
- Folkhälsoarbete
- Samhällsutmaningar
- Påverkansarbete
Genomförda dialoger
Under våren har dialoger genomförts med all personal på folkhögskolorna,
ett medvetet fokus lagts på medarbetarnas perspektiv med det
huvudsakliga syftet att utforma en plan som ligger så nära verksamheten
som möjligt.
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Utifrån fokusområdena har fyra frågeställningar valts ut där medarbetarna
har diskuterat och tagit fram förslag gällande konkreta utvecklingsområden
för de kommande fyra åren.
Dessa fyra frågeställningar är:
Vad betyder nedanstående begrepp för dig och var vill du/ni att vi ska vara
om fyra år när det gäller nedanstående områden?
1. Hållbar kompetensutveckling/kompetensförsörjning
2. Utjämna utbildningsklyftor
3. Livslångt lärande
4. Samhällsutmaningar
En fokusgrupp med representanter från respektive skola kommer under
juni och augusti att arbeta vidare med och ytterligare fördjupa dessa
förslag till mål och visioner, varvid rektorsgruppen tar vid och
konkretiserar fokusgruppens arbete.
Planerade dialoger
Dialog kommer även att ske med Härnösands- och Mellansels
folkhögskolor - de rörelseägda folkhögskolorna i länet. Dialogerna utgår
då från samma fokusområden med syftet att hitta den röda tråden för
samverkan mellan de regionägda och rörelseägda folkhögskolorna i
Västernorrland. Målet att stärka Västernorrland som en
folkbildningsregion kräver en god och nära dialog med de rörelsedrivna
skolorna.
Dialog kommer även att genomföras internt inom verksamheten med
kulturenheten för att hitta synergier och samverkansområden. Det är
viktigt att det planarbete som pågår med Regional Kulturplan, Regional
biblioteksplan och folkhögskoleplan samordnas.
Rektorernas och enhetschefernas uppdrag blir att konkretisera de mål och
visioner som framkommer efter fokusgruppens arbete samt att
implementera arbetet i verksamheten.
Remissförfarande
Eftersom de intressenter som är aktuella för en remiss finns med i arbetet
så bedöms det inte nödvändigt med en regelrätt remissomgång. Det färdiga
planförslaget presenteras på skolornas APT under hösten och i samverkan
med de rörelsedrivna skolorna.
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Arbetsutskottet

Datum
2022-06-08

Dnr
22NHU1

Den färdiga folkhögskoleplanen beslutas i november 2022 och börjar gälla
januari 2023.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta
att lägga informationen till handlingarna.
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PROTOKOLL
NÄMNDEN FÖR HÅLLBAR
UTVECKLING
Datum
2022-06-08

§ 66

Arbetsutskottet
Dnr
22NHU1

Informationsärende; Analys av fritidsbåtsmuseet 2023
och framåt

Diarienummer: 22NHU262
Ärendeansvarig: HansOlov Furberg
Handläggare: Ritha Jonsson
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Fritidsbåtsmuseet har drivits av Härnösands kommun och Länsmuseet
Västernorrland under fem sommarsäsonger. 2015 – 2016 inledde parterna
ett arbete för att ett fritidsbåtsmuseum skulle etableras i Härnösand. En
etablering sågs då som en möjlighet att synliggöra det maritima kulturarvet
i Härnösand och Västernorrland och att skapa ett besöksmål av nationellt
intresse. Ett samverkansavtal tecknades mellan Härnösands Kommun,
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland och Statens Maritima Museer 201612-19 avseende maritim museiverksamhet i Härnösands kommun. Avtalet
avser etableringen och driften av ett nationellt fritidsbåtsmuseum, vars
verksamhet i huvudsak ska kretsa kring att tillhandahålla allmänheten
tillgång till museiutställningar, både permanenta och tillfälliga, om
fritidsbåtar, maritim historia samt andra typer av utställningar främst med
maritim inriktning. Avtalets giltighetstid är 2017-01-01 till 2022-12-31.
Fritidsbåtsmuseet har inte varit en del av Länsmuseets regionala uppdrag
och inte heller en del av samverkansmodellen.
Fritidsbåtsmuseet är en satsning som är viktig för den kommunala
besöksnäringen och här har Region Västernorrland ställt sig positiv t.ex.
genom medfinansiering av förstudien ”Fritidsbåtsmuseet- en
profilbärare”. Ärende-ID: 20337931
Under 2022 har Statens Maritima Museer redovisat en ansträngd
ekonomisk situation och har inför avtalets förlängning uttryckt en önskan
om regional medverkan och regional medfinansiering. I dagsläget bidrar
Statens Maritima Museer med 700 000 kronor i årligt lokalbidrag till
Härnösands kommun och 50 000 kronor i ersättning för vård och tillsyn av
de delar av Statens Maritima Museers samlingar som förvaras i lokalen.
Härnösands kommun står för de återstående 950 000 kronor av lokalhyran
som är 1 650 000 kronor per år.
Under året har två dialoger mellan parterna och Region Västernorrland
hållits på tjänstepersonsnivå för att utreda förutsättningarna för
verksamheten.
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Förvaltningens bedömning
I analysen beskrivs att satsningen på Fritidsbåtsmuseet har bäring på
målsättningar i kring det maritima kulturarvet i uppdragsdirektivet. Här är
förvaltningens bedömning att Västernorrland har ett brett maritimt
kulturarv som behöver utvecklas inom en bredd av områden och att
Fritidsbåtsmuseet endast representerar en del av det samlade maritima
kulturarvet.
Analysen visar på fyra olika scenarion där scenario 1 är det nuvarande
läget med den skillnaden att Region Västernorrland formellt skulle
erkänna verksamheten som en del av det regionala museiuppdraget och
följaktligen också en del av samverkansmodellen. I texten tycks det som
att staten ser en regional medfinansiering som en förutsättning för att
stanna kvar i samarbetet. I dialogerna med parterna har det varit lite oklart
om det regionala engagemanget också är nödvändigt för att skapa en
”legitimitet” eller förankring.
Förvaltningen ställer sig frågande om detta räcker för att Statens Maritima
Museer ska behålla sitt nuvarande engagemang och finansiering. Analysen
visar inget som styrker att så skulle vara fallet. Alternativ ett med ett
minskande engagemang från staten skulle innebära att Länsmuseet skulle
tvingas att prioritera bland andra regionala uppdrag vilket förvaltningen
skulle se som mycket olyckligt.
”Avtalet som tecknats mellan Sjöhistoriska museet, Västernorrlands
museum och Härnösands kommun avseende Fritidsbåtsmuseet gäller
t.o.m. 31 december 2022, och om verksamheten ska finnas kvar och
utvecklas vidare behöver nytt avtal tecknas. Sjöhistoriska museet har
tydligt aviserat att om man ska kunna fortsätta finnas kvar i samarbetet, så
behöver Region Västernorrland gå in i samarbetet.”
”Frågorna som kvarstår är däremot om Region Västernorrland ser
verksamheten inom Fritidsbåtsmuseet som en prioriterad satsning, samt
om Sjöhistoriska museet kommer att kunna ingå ett långsiktigt
avtal.”(sid.3)
Analysen visar på fritidsbåtsmuseets behov av ytterligare satsningar
förutom att bibehålla den nuvarande finansieringsmodellen. En total
kostnad på 2,31 mkr beräknas krävas för att Fritidsbåtsmuseet ska kunna
bli ett professionellt museum, i en så begränsad och minimal form som
möjligt. Endast 280 tkr av dessa medel finns idag i Länsmuseets budget
och finansieras av anslag och verksamhetsbidrag.
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”För att museet ska kunna drivas som ett professionellt museum så krävs
en satsning. Så som museet drivs idag kan det inte beskrivas som ett
professionellt museum, utan som en utställning med väldigt knappa
verksamhetsresurser och med väldigt knappa utvecklingsresurser.”(sid.8)
Förvaltningen gör bedömningen att ifall Statens Maritima Museer minskar
sin finansiering så finns inte förutsättningar att behålla den nuvarande
verksamheten såvida inte Härnösands kommun ökar sitt ekonomiska
engagemang. För att utveckla verksamheten behövs ytterligare medel och
analysen visar inte vilken av parterna som förväntas stå för dessa.
Alternativ 2 visar på en sådan utvecklingsprocess men statens medverkan i
grundfinansieringen är fortsatt oklar även i det alternativet. Att Region
Västernorrland skulle kompensera ett lägre statligt anslag och dessutom
finansiera ett stort årligt utvecklingsstöd finner förvaltningen vara ett
ohållbart ekonomiskt alternativ.
De återstående alternativen avveckling eller att verksamheten drivs vidare
av annan aktör är en fråga för avtalsparterna att hantera.
Beslutsunderlag
Analys av fritidsbåtsmuseet-underlag inför utveckling 2023 och framåt,
bilaga 10

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta
att lägga informationen till handlingarna.
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Informationsärende; Nationell biblioteksstrategi

Diarienummer: 22NHU293
Ärendeansvarig: HansOlov Furberg
Handläggare: Peter Björkman
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Behovet av en nationell biblioteksstrategi har lyfts under ett flertal år och
Kungliga biblioteket fick 2015 i uppdrag att lämna förslag till en nationell
biblioteksstrategi.
Det långsiktiga syftet är tillgång till biblioteksverksamhet i hela landet
utifrån krav i bibliotekslagen (2013:801). Ett stort samtal dialoger och
kunskapsinhämtningar genomfördes och 14 rapporter publicerades under
arbetet som exempelvis: Migration och språklig mångfald. Bibliotekens
roll i det flerspråkiga samhället, Skolbibliotek - hur ser det ut, Biblioteket i
skyn. En nationell digital bibliotekstjänst samt Bibliotek i centrum eller
periferin.
2018 lämnade Kungliga biblioteket ett utkast till en nationell
biblioteksstrategi, Demokratins skattkammare, till regeringen. Förslaget
föranledde diskussioner kring exempelvis ansvarsfördelning mellan
myndigheter och nivåer, beskrivningen av uppdraget för regional
biblioteksverksamhet och i synpunkter och remissvar efterfrågades mer
strategiska målsättningar. Ett antal av åtgärder som föreslogs i
Demokratins skattkammare har redan genomförts, som exempelvis Digitalt
först med användaren i fokus, resursbibliotek för de nationella
minoriteterna samt läsfrämjandelyftet. Regeringen uttrycker i den
slutgiltiga strategin behoven av fortsatta förstärkningar för att nå
målsättningar och uppfylla lagstadgade kvalitetskrav för biblioteksområdet
i hela Sverige.
Beskrivning av ärendet
Den 22 april presenterade kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Regeringens strategi för ett starkt biblioteksväsende 2022–2025. I strategin
belyser regeringen de utmaningar som biblioteksväsendet står inför i dag
och de utvecklingsbehov som finns. Strategin lägger också grunden för
den fortsatta inriktningen för de statliga insatserna inom
biblioteksområdet.
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De utmaningar som beskrivs är:
 Tillgången till biblioteksverksamhet är inte likvärdig
Det finns behov av offentliga rum som alla har tillgång till. Biblioteken
fyller därför en viktig funktion som neutrala, öppna, icke-kommersiella
och trygga mötesplatser som åtnjuter hög tilltro från allmänheten och
bidrar till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
 Tillgången till kunskap, och förmågan att värdera denna, behöver
stärkas
I folkbibliotekens uppdrag ingår att verka för att öka kunskapen om hur
informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och
delaktighet i kulturlivet. Att biblioteken såtillvida bidrar till allmänhetens
digitala kompetens är angeläget. Därför är det också viktigt att
förutsättningarna för denna och andra delar av folkbibliotekens
kärnverksamhet värnas och inte trängs undan genom andra typer av
förväntningar på biblioteken i form av t.ex. offentlig service.
 Det finns svagheter i den nationella infrastrukturen
Biblioteksområdet har en komplex struktur. Ansvaret är uppdelat på olika
nivåer och flera myndigheter är involverade i arbetet. En förutsättning för
sektorns utveckling framåt är att det finns en tydlighet i roller och ansvar
mellan olika aktörer samt att det finns en välfungerande samverkan inom
och mellan nivåerna.
Strategin innehåller tydliga fokusområden utifrån utmaningarna och mål
av central betydelse för biblioteksverksamhetens kvalitet och utveckling.
Beslutsunderlag
Strategi för ett starkt biblioteksväsende 2022, bilaga 11

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta
att lägga informationen till handlingarna.
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Stipendiepris i illustrationstävling för unga

Diarienummer: 22NHU302
Ärendeansvarig: HansOlov Furberg
Handläggare: Peter Björkman
Ärendebeskrivning
Regionbibliotek Västernorrland har inom kultursamverkansmodellen det
regionala uppdraget att främja en god tillgång för länets invånare till
biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet. Barn
och unga är en särskilt prioriterad grupp, både i bibliotekslagen och i de
nationella kulturpolitiska målsättningarna.
Beskrivning av ärendet
Vi ser att det är viktigt att stärka förutsättningarna för barns och ungas eget
kulturutövande på fritiden. Inom gruppen barn och unga är unga vuxna och
ungdomar i övre tonåren är en grupp som inte nås av satsningar i samma
grad. Regionbibliotek Västernorrland utvecklar nu ett nätverk för unga
skrivare inom ramen för det litteraturfrämjande uppdraget. Skrivarläger
har genomförts och en antologi med ungas texter har tagits fram.
Nu vill Regionbibliotek Västernorrland utlysa en tävling för unga upp till
25 år, där det vinnande bidraget blir symbolbild för nätverk unga skrivare.
Att symbolbilden för Unga skrivare skapas av en ung person kan
ytterligare stärka ungas deltagande och synlighet.
Förslaget är vinnaren av illustrationstävlingen får en prissumma i form av
ett stipendium. Nämnden för hållbar utveckling föreslås därför besluta att
Regionbibliotek Västernorrland delar stipendium för detta syfte.
Förvaltningen utvärderar satsningen inför i kommande revidering av
riktlinjer för stödgivning för att se om det kan vara ett återkommande
arbetssätt.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta
att bifalla att ett stipendium delas ut som pris i illustrationstävling, Unga
skrivare
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Kursförändring Ålsta folkhögskola; Hälsa för livet

Diarienummer: 22NHU285
Ärendeansvarig: Daniel Holmberg Gafforelli
Handläggare: Monica Nyholm
Ärendebeskrivning
Den nyligt sammanställda studien Folkhälsorapport 2021 är en
kartläggning av perioden 2011 - 2020 över befolkningens hälsa och
livsvillkor i Västernorrlands län. Den visar många nedåtgående trender i
regionen gällande hälsostatistik i bl.a. den ökande psykiska ohälsan hos
ungdomar, ökande arbetslöshet, färre som får gymnasieexamen, fysisk
inaktivitet samt ökande förekomst av övervikt och fetma. Vi äter sämre
och på listan över regioner som äter minst frukt och grönt toppar
Västernorrland. I enlighet med Hållbarhetsplanen för Region
Västernorrland svarar kursen upp mot målet “Vi arbetar för att varje
människa ska må bra”.
Kursen Hälsa för livet har tidigare genomförts på Ålsta Folkhögskola och
vänder sig till deltagare som på olika vis kämpar med ohälsa av olika
former och behöver hitta vägar och verktyg för att komma ur arbetslöshet
eller bli motiverad till studier.
Kursen innehåller mycket fysisk aktivitet där stor vikt läggs vid att varje
deltagare ska få möjlighet att hitta den aktivitet och träning som passar just
dem.
Deltagen kommer att få grundläggande kunskap om kost, fysiologi och
anatomi.
Stor vikt kommer att läggas på den inre hälsan genom ämnen som ger
deltagaren verktyg för att hantera bl.a. stress, oro och sömnproblematik. I
kursen ges även möjlighet för deltagaren att läsa in ämnen på allmän kurs
för att komplettera behörighet för fortsatta studier.
Ekonomiska ställningstaganden
Kursen beräknas kräva 0,8 tjänst och några gästföreläsare. Denna tjänst är
godkänd för projektanställningsformen och ryms inom budget.
Kursen beräknas ha max 12 deltagare och verksamheten ryms inom de
deltagarveckor som fördelats av Folkbildningsrådet.
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Kursfakta
Särskild kurs på gymnasienivå A2, 100% studietakt.
Beslutsunderlag
Kursplan särskild kurs Hälsa för livet, bilaga 12

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta
att ge Ålsta folkhögskola möjlighet att erbjuda kursen ”Hälsa för livet ”
HT 2022.

Delges
Daniel Gafforelli, rektor Ålsta folkhögskola
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Kursförändring Örnsköldsviks folkhögskola; Världens
kvinnor - köksbiträde

Diarienummer: 22NHU286
Ärendeansvarig: Sofia Helin
Handläggare: Monica Nyholm
Ärendebeskrivning
Kursen Världens kvinnor-köksbiträde har tidigare genomförts på
Örnsköldsviks folkhögskola under tre läsår och i samarbete med
Örnsköldsviks kommun och Kostenheten. Eftersom behovet av
köksbiträden verkade vara mättat på kommunens enheter beslutade vi att
pausa detta yrkesspår. Nu verkar dock behovet av denna yrkesgrupp finnas
på vissa av regionens enheter och inom privata restaurangnäringen och
eftersom kursen har ett gediget, inarbetat upplägg önskar vi genomföra
ytterligare ett läsår, men då i samverkan med enheter inom Region
Västernorrland samt privata aktörer. Utfallet från tidigare läsår har varit
gott och majoriteten av våra deltagare har gått vidare till extrajobb inom
kommunens enheter eller till kockutbildningen på den kommunala
vuxenutbildningen.
Ekonomiska ställningstaganden
Kursen beräknas kräva 0,8 tjänst. Denna tjänst finns i ordinarie
personalbudget.
Kursen beräknas ha max 10 deltagare och verksamheten ryms inom de
deltagarveckor som fördelats av Folkbildningsrådet.
Kursfakta
Särskild kurs på gymnasienivå A1, 100% studietakt.
Beslutsunderlag
Kursplan särskild kurs Världens kvinnor Köksbiträde, bilaga 13
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta
att ge Örnsköldsviks folkhögskola möjlighet att erbjuda kursen ”Världens
kvinnor- yrkeskurs Köksbiträde” HT 2022.
Delges
Sofia Helin, rektor Örnsköldsviks folkhögskola
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Justeras

_____________________________________________________
Hans Backlund
Ordförande i Nämnden för hållbar utvecklings arbetsutskott

_____________________________________________________
Joachim Jonsson

Vid protokollet
Monika Öhgren
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