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NÄRVARANDE 
Ledamöter 
Hans Backlund (S)  
Joachim Jonsson (KD) ordförande 
Anette Lövgren (S) 
Annica Engström (SJVP) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Tomas Milling (M) Vakant 
 
Tjänstepersoner 
Märta Molin 
Monika Öhgren sekreterare 
 
I anslutning till utskottets möte lämnades föredragning i följande ärende;  
 Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2023-2025 - Märta 
Molin, controller Caroline Frank, kultur och bildningschef HansOlov. 
 Utvidga antalet stipendier inom Ungas initiativ samordnare Sofia 
Lundin. 
 
§ 77 Val av justerare 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att utse Anette Lövgren (S) att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
§ 78 Fastställande av föredragningslista 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista. 
 

Datum: Onsdag 28 september 2022 
Tid: kl. 13.00 
Plats: Digitalt möte via Teams 
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§ 79 Delårsrapport jan-aug Nämnden för hållbar utveckling 
2022 

 
Diarienummer: 22NHU260 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: Caroline Frank 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnden för hållbar utveckling har i enlighet med anvisningar upprättat 
Delårsrapport 2. 
Nämnden för hållbar utvecklings delårsrapportering för perioden januari – 
augusti 2022 omfattar uppföljning av den verksamhet som nämnden 
ansvarar för. Förvaltningens verksamhet beskrivs i separat delårsrapporter, 
som mer utförligt återger viktiga händelser under perioden, samt 
sammanfattar förvaltningens specifika målbedömningar.   
 
Nämnden har under perioden bland annat utfört löpande ägarstyrning, 
fördelat riktade statsbidrag genom kultursamverkansmodellen enligt rutin, 
upprättat ett samverkansavtal med RF-SISU samt fattat beslut om 
inriktning för Region Västernorrlands fortsatta samverkan med civila 
samhället. De har även följt upp genomförandet av Region Västernorrlands 
hållbarhetsplan, och konstaterat låg måluppfyllelse. En rad åtgärder och 
förändringar har diskuterats.  
Nämnden som skolstyrelse har fattat beslut om justeringar i kursutbudet, 
för att matcha efterfrågan på utbildning samt för att möta kompetenskrav i 
samhället. 
Nämnden har följt upp och fört dialog med förvaltningen rörande resultatet 
av medarbetarenkäten för 2021. 
Nämnden har under året haft en ekonomi i balans men har vid ett tillfälle 
äskat om ytterligare förstärkning av Regionfullmäktige för utökande 
kostnader för Norrtåg och blivit beviljade 24 miljoner extra under 2022. 
Detta främst med anledning av uteblivna intäkter under pandemin. 
Förvaltningen lämnar en prognos med ett överskott om 8,8 miljoner 
kronor.    
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport jan-aug Nämnden för hållbar utveckling 2022, bilaga 1 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta 
 
att fastställa upprättad delårsrapport jan-aug 2022 för Nämnden för hållbar 
utveckling. 
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§ 80 Delårsrapport jan-aug Regional utveckling 2022 
 
Diarienummer: 22NHU261 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: Caroline Frank 
 
Ärendebeskrivning  
Förvaltningen Regional utveckling har i enlighet med Nämnden för hållbar 
utvecklings anvisningar upprättat Delårsrapport 2.  
Förvaltningen rapporterar överlag om god måluppfyllelse under perioden, 
men konstaterar även utmaningar.  
Förvaltningen och det regionala utvecklingsuppdraget har vuxit snabbt, 
och har ett arbete att skapa en effektiv organisering i starka 
verksamhetsområden. 
Fortsatt pågår ett arbete att utveckla det regionala utvecklingsansvaret och 
de nya uppdrag och projekt som ryms inom detta. 
Förvaltningens finansiering består till cirka 26 % av olika typer av 
statsbidrag, där folkbildningen och kulturen är det störta politikområden 
som samfinansieras med staten, men även det regionala 
utvecklingsansvaret har ett statligt förvaltningsanslag.  
Kostnadskontroll och hushållning genomsyrar verksamheten och ligger till 
grund för de beslut som fattas.  
Regional utveckling lämnar en prognos på 8,8mkr, vilket förklaras 
fördjupat i rapporten. 
 
Beslutsunderlag  
Delårsrapport jan-aug 2022 Regional utveckling, bilaga 2  
Uppföljning intern kontroll Regional utveckling, bilaga 3  
 
 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta 
  
att fastställa upprättad delårsrapport jan- aug 2022 för Regional 
utveckling, samt 
 
att överlämna delårsrapporten till Regionstyrelsen. 
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§ 81 Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan  

2023 
 
Diarienummer: 22NHU164 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: Märta Molin 
 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med Region Västernorrlands styrmodell så ska nämnder och 
styrelsen, utifrån regionplanen, utarbeta verksamhetsplaner för perioden 
2023 (– 2025).  
Nämnden för hållbar utvecklings arbetsutskott har av nämnden fått i 
uppdrag att bereda verksamhetsplanen för nya Regionala 
utvecklingsnämnden, RUN. Detta genom att avsätta tid vid utskottens 
sammanträden i juni, augusti och september för dialog och processande av 
en plan för utvecklingsnämndens arbete 2023.  
Förvaltningen Regional utveckling återkommer därefter till Nämnden för 
hållbar utveckling den 16 december 2022 med förslag till förvaltningens 
verksamhetsplan för 2023 (-2025), inklusive budget och indikatorer för 
uppföljning.  
 
Nämndens verksamhetsplan liksom förvaltningens plan och budget, följs 
upp via två delårsrapporter per år (januari-mars, respektive januari-
augusti) och årsrapport. Utvalda följetal och aktiviteter följs därutöver upp 
genom uppföljningsdialoger på månadsbasis. 
 
Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan för 2023 kommer att 
kompletteras med en bilaga över indikatorer för uppföljning, detta senast 
vid Nämnden för hållbar utvecklings sammanträde i december.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2023, bilaga 
4 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta 
 
att fastställa verksamhetsplan för Regionala utvecklingsnämnden 2023 
enligt förslag i bilaga, samt 
 
att uppdra till regional utvecklingsdirektör att återkomma till nämnden 
med en bilaga till verksamhetsplanen över indikatorer för uppföljning. 
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§ 82 Sammanställning av yttranden över remiss; Trafikanalys 
Birsta handelsområde 

 
Diarienummer: 22NHU96 
Ärendeansvarig: Roger Wetterstrand 
Handläggare: Henric Fuchs 
 
Ärendebeskrivning 
En trafikanalys genomfördes inom ramen för projekt Koll2020 (som är 
avslutat) varför det bestämdes att Region Västernorrland skulle hålla ett 
remissförfarande kopplat till trafikanalysen. I februari i år skickades 
analysen ut på remiss till de närliggande kommunerna, 
kommunalförbundet (Din Tur), länsstyrelsen, Trafikverket och Birsta 
handelsområde. 
 
Alla utom en remissinstans har yttrat sig och Region Västernorrland har att 
sammanfatta yttrande och fatta beslut i ärendet.  
 
Då analysen, och remisshanteringen av densamma, i huvudsak behandlar 
ett område inom Sundsvalls kommun bör Region Västernorrland 
sammanfatta arbetet och delge sammanställning till de som deltagit i 
arbetet. 
 
Bakgrund 
Analysen är tänkt att utgöra ett underlag för fortsatt planering och 
utveckling av hållbara resor till, från och inom Birsta handelsområde. 
Projektets arbetsgrupp 
(i Koll2020) att de organisationer som berörs av situationen i högst 
utsträckning skulle ges möjlighet att lämna synpunkter på analysen genom 
en remiss.  
 
Främst efterfrågades synpunkter och förslag:  
• om rätt utmaningar identifierats i analysen, 
• förslag till mål och strategier kopplat till det fortsatta arbetet,  
• förslag på åtgärder, samt 
• vad som är viktigast att arbeta vidare med?  
 
Sammanfattning av yttrandena 
ICA Maxi (det finns ingen lokal företagarförening för Birsta) 
ICA är beroende av goda pendlingsmöjligheter för sina anställda, varför ett 
bra utbud av kollektivtrafik är viktigt. ICA vänder sig främst till bilburna 
kunder och tycker därför att utbyggnaden av laddinfrastruktur är viktig. 
ICA är mer tveksamt till cykelåtgärder till, från och inom området för sina 
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kunders räkning. Däremot lyfter man behovet av ökad trafiksäkerhet och 
trygghet för alla resenärer oavsett transportslag.  
 
Kommunalförbundet Kollektivtrafiken i Västernorrlands län 
Förbundet identifierar den bristande framkomligheten som den största 
bristen, vilket bland annat leder till förseningar och ökade kostnader. 
Vidare föreslår förbundet att framkomligheten för gående och cyklister bör 
prioriteras först, bland andra förslag till åtgärder. Dessutom bedömer 
förbundet att förslaget om en intern busslinje i Birstaområdet är intressant 
men betonar också att finansiering för en sådan linje saknas idag samt att 
infrastrukturen i området kan behöva anpassas. Sammanfattningsvis drar 
förbundet slutsatsen att andra transportslag inte likställts med biltrafiken i 
planeringen av Birsta handelsområde och att investeringar i infrastrukturen 
och andra transportslag måste göras för att nå en högre och önskvärd andel 
hållbara resor till, från och inom området. 
 
Länsstyrelsen Västernorrland 
Länsstyrelsen påpekar att det är angeläget att skapa bättre förutsättningar 
hållbara resor till, från och inom handelsområdet samt att man tillstyrker 
de generella förslagen till åtgärder som föreslås i analysen. Vidare pekar 
länsstyrelsen på att förslagen går i linje med flera lokala och regionala 
planer, strategier och prioriteringar samt att flertalet föreslagna åtgärder 
bedöms ha god potential att bidra till ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet 
samt minskad klimatpåverkan från trafiken. 
 
Länsstyrelsen rekommenderar att arbetet bland annat fokuseras till att öka 
kollektivtrafikens tillgänglighet och attraktivitet i ett samlat paket 
tillsammans med frågor om parkeringsplatser för bilar med mera. 
Dessutom framhåller man vikten av trygghets- och trafiksäkerhetsåtgärder 
för cyklister.  
 
Sundsvalls kommun 
Kommunen ger uttryck för att analysen är relevant och träffsäker. 
Samtidigt är analysens omfattning väldigt stor. Kommunen ser det som 
bekymmersamt att analysen inte innehåller fler kostnadsberäkningar för 
exempelvis, investeringar, drift och underhåll eller beräknade nyttor. 
Komplexiteten i frågan ökar med hänsyn till antalet intressenter som 
berörs av utvecklingen i Birsta.  
 
Kommunen ger också uttryck för att investeringarna i Birsta skulle kunna 
bli för omfattande, särskilt i förhållande till alla andra behov runtom i 
kommunens olika geografiska delar. Vidare frågar sig kommunen vilken 
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status denna analys har eller bör ha, inte minst i relation till andra 
strategiska och planeringsmässiga dokument i länet. 
 
Sundsvalls kommun förordar en successiv etappindelning där dessa 
(etapperna) är skilda från varandra och går att utföra isolerat och seriellt, 
att den ena etappen inte är beroende av den andra. Dessutom föreslår 
kommunen en diskussion om finansiering av föreslagna åtgärder. Som 
exempel föreslår kommunen nationell och regional medfinansiering för 
genomförandet av vissa åtgärder. 
 
Timrå kommun 
Kommunen beskriver att en bussförbindelse mellan Timrå och Birsta längs 
Norra vägen skulle göra det attraktivt för boende längs vägen att åka 
kollektivt till och från Birsta. Kommunen bedömer att en cykelväg från 
kommuncentra till Birsta skulle vara av begränsad betydelse och påtalar att 
exempelvis busstrafik skulle vara mer konkurrenskraftigt, inte minst med 
tanke på topografin. Turutbudet med busstrafiken, särskilt på helgerna, 
begränsar busstrafikens konkurrenskraft mot bilen. Det är viktigt att 
utveckla turutbudet på helgerna, inte minst mellan Timrå och Birsta och 
kanske särskilt med tanke på arbetspendling. Kommunen förordar en 
ordning där åtgärder som är relativt enkla att genomföra och med låga 
kostnader prioriteras först. 
 
Trafikverket 
Trafikverket instämmer i de utmaningar som har identifierats i analysen 
och påtalar samtidigt att en del åtgärder vidtagits av Sundsvalls kommun 
och Trafikverket men att det finns ytterligare behov till fler åtgärder i 
området, dels för besökare och kunder, dels för de som arbetar i området. 
Trafikverket ser gärna att målet om tillgänglighet förtydligas – om det 
avser hållbara trafikslag, tillgänglighet för funktionshindrade, eller vad 
som avses mer specifikt. 
 
Trafikverket också att förslaget, om att använda fyrstegsprincipen vid 
framtagande av strategier, är ett bra arbetssätt. Vidare förordar verket en 
prioriteringsordning där tillgänglighet och framkomlighet för gående och 
cyklande i området prioriteras först och därefter gång- och cykelnätet i 
området och slutligen arbetet att göra kollektivtrafiken mer 
konkurrenskraftig i relation till biltrafiken. 
 
Avslutningsvis kommenterar Trafikverket att det inte finns några beslut 
om att anlägga en tågstation i Birsta och att det skulle vara en omfattande 
process att uppnå på sikt. 
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Förvaltningen Regional utvecklings bedömning 
Trafikanalysen av handelsområdet är omfattande och innehåller till antalet 
många och konstruktiva förslag för att gynna och stimulera hållbart 
resande till, från och inom Birsta. Även bristerna i området är väl 
beskrivna. Som flera remissinstanser också belyst är det många företag, 
markägare, infrastrukturhållare, besökare, arbetstagare med flera, som 
berörs av tillståndet, utvecklingen och eventuella åtgärder eller uteblivna 
åtgärder i Birsta.  
 
Det finns ibland olika prioriteringar och målkonflikter där vissa företag i 
området identifierar bilåkande kunder som den viktigaste gruppen. Om 
bilinfrastrukturen anpassas till fordon med mindre negativ påverkan 
kvarstår dock problematik kring tillgänglighet, trafiksäkerhet, trängsel med 
mera.  
 
Det finns flera goda förslag i yttrandena, exempelvis kring etappvis 
genomförande och förslag om principen om att prioritera enklare åtgärder 
som inte kostar för mycket i kombination med förväntat stora positiva 
effekter. Det är onekligen så att behoven av åtgärder vida överstiger 
befintliga och tillgängliga medel, inte minst för den enskilda kommunen i 
fråga. 
 
Region Västernorrland ser ett värde i att fortsätta diskussionerna med 
remissinstanserna, fler representanter för handeln i Birsta, resenärsgrupper 
(kunder, anställda eller andra) för att gemensamt ta innehållet i analysen 
vidare, i ett planeringsperspektiv till att börja med. 
 
Då Birsta handelsområde är beläget i Sundsvalls kommun ser vi gärna att 
kommunen planerar för och leder det fortsatta arbetet med analysen, dess 
slutsatser och rekommendationer. Regionen ser i så fall fram emot att delta 
aktivt i ett sådant arbete.   
 
Beslutsunderlag 
Remiss, bilaga 5 
Yttrande ICA Maxi i Birsta, bilaga 6 
Yttrande Kommunalförbundet Kollektivtrafiken i Västernorrlands län, 
bilaga 7 
Yttrande Länsstyrelsen Västernorrland, bilaga 8 
Yttrande Sundsvalls kommun, bilaga 9 
Yttrande Timrå kommun, bilaga 10 
Yttrande Trafikverket, bilaga 11 
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Beslut 
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbarutvecklings besluta 
 
att anse informationen delgiven samt lägga informationen till 
handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Birsta handelsområde 
Härnösands kommun 
Kommunalförbundet Kollektivtrafiken i Västernorrlands län 
Länsstyrelsen Västernorrland 
Sundsvalls kommun 
Timrå kommun 
Trafikverket 
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§ 83 Remiss; Trafikverkets redovisning av regeringsuppdrag – 
Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter, 
12022/01472 

 
Diarienummer: 22NHU348 
Ärendeansvarig: Roger Wetterstrand 
Handläggare: Henric Fuchs 
 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrland har möjligheten att yttra sig över Trafikverkets 
redovisning av regeringsuppdraget i fråga.  
 
Bakgrund 
Eftersom den svenska kollektivtrafiken är regional finns inget krav på att 
biljettsystem i olika län ska kunna kommunicera med varandra. I delar av 
landet är resandet mellan det länsöverskridande resandet omfattande varför 
det finns efterfrågan och behov av integrerade biljettsystem. Det kan också 
gälla olika offentliga eller privata kollektivtrafikoperatörer som 
tillhandahåller biljettlösningar sin inte harmoniserar med varandra. 
 
Förvaltningen Regional utvecklings bedömning 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i länet. Region Västernorrland 
ansvarar för finansieringen av kollektivtrafiken tillsammans med länets 
kommuner. Frågan om att göra kollektivtrafikens biljetter mer tillgängliga 
nationellt är i grunden en bra ambition. Samtidigt är frågan om ett 
nationellt system komplex och svårt att förutse utfallet från, särskilt då 
branschen redan har en mångfald av olika biljettsystem som offentliga och 
privata aktörer har investerat mycket i. 
 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från Infrastrukturdepartementet; Trafikverkets redovisning av 
regeringsuppdrag - Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter, 
bilaga 12 
Yttrande över remiss; Trafikverkets redovisning av regeringsuppdrag - 
Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter, bilaga 13 
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Beslut 
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utvecklings besluta 
 
att avge ”Yttrande över remiss; Trafikverkets redovisning av 
regeringsuppdrag - Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Infrastrukturdepartementet 
Trafikverket 
Norrtåg AB 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
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§ 84 Yttrande över kommunalförbundets förslag till ny 
förbundsordning och samarbetsavtal mellan 
medlemmarna 

 
Diarienummer: 22NHU393 
Ärendeansvarig: Märta Molin och Roger Wetterstrand 
Handläggare: Henric Fuchs och Caroline Frank 
 
Ärendebeskrivning 
Från april 2021 till februari 2022 har Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län bedrivit ett projekt med 
syfte att ta fram förslag till nya styrande dokument för förbundet 
(förbundsordning och samarbetsavtal mellan medlemmarna, regionen och 
länets sju kommuner). 
 
Den 20 maj 2022 beslutade förbundets direktion att förslaget till ny 
förbundsordning och samarbetsavtal skulle skickas till medlemmarna med 
en hemställan om att anta förslaget i respektive fullmäktigeförsamling. 
Förbundsdirektionens beslut skickades till regionens diarium den 24 maj 
utan instruktion, tillhörande missiv eller liknande. Den 29 juni inkom ett 
förklarande mejl från förbundet där man redogjorde för att de föreslagna 
styrdokumenten utgjordes av fyra delar, förbundsordning, samarbetsavtal 
samt reglementen för förbundsdirektionen och revisorerna. Vidare 
förklarades förbundets intention i mejlet, om att förbundsordningen är 
avsett att ersätta alla tidigare styrande dokument. Kommunalförbundet har 
inte uttryckt någon preferens för när respektive medlem bör ha fattat beslut 
om de styrande dokumenten. 
 
Region Västernorrland har valt att bereda kommunalförbundets förslag till 
Nämnden för hållbar utveckling för ett utlåtande. 
 
Förvaltningen Regional utvecklings bedömning 
Att avge yttrande i enlighet med PM om yttrande över 
kommunalförbundets förslag till styrande dokument. 
 
Beslutsunderlag 
PM Region Västernorrlands yttrande över kommunalförbundets förslag till 
styrande dokument, bilaga 14 
Region Västernorrlands ekonomiska utlåtande över kommunalförbundets 
förslag till ny förbundsordning bilaga 15 
Region Västernorrlands juridiska utlåtande över kommunalförbundets 
förslag till ny förbundsordning bilaga 16 
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Definition av kommunalförbundets projekt med att revidera 
förbundsordning och samarbetsavtal bilaga 17 
Förbundsdirektionens beslut om att förslå ny förbundsordning 20 maj 2022 
bilaga 18 
Kommunalförbundets bilaga 1 till förslag om ny förbundsordning  
bilaga 19 
Kommunalförbundets förslag till ny förbundsordning bilaga 20 
Förklarande mejl 29 juni 2022 bilaga 21 
Styrdokument för kommunalförbundet fastställda 2018 bilaga 22 
 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta 
 
att anse informationen delgiven och lägga ärendet till handlingarna,  
 
att förorda att Region Västernorrlands tillträdande politiska ledning bjuder 
in kommunernas motsvarigheter för överläggningar om hur arbetet med de 
styrande dokumenten lämpligen slutförs, samt 
 
att förklara paragrafen för omedelbart justerad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Härnösands kommun 
Kommunalförbundet Kollektivtrafiken i Västernorrlands län 
Kramfors kommun 
Sundsvalls kommun 
Sollefteå kommun 
Timrå kommun 
Ånge kommun 
Örnsköldsviks kommun 
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§ 85 Utvidga antalet stipendier inom Ungas initiativ 
 
Diarienummer: 22NHU480 
Ärendeansvarig: Maria Oldenmark 
Handläggare: Sofia Lundin 
 
Ärendebeskrivning 
Stipendiet Ungas initiativ syftar till att uppmuntra ungas engagemang och 
öka ungas delaktighet inom kulturområdet. Stipendiet ges till sökande 
mellan 16 och 25 år som vill genomföra projekt och arrangemang. Max 
7000 kr kan beviljas och stipendiet kan sökas löpande under året med 
ambitionen att sökprocessen ska vara snabb och enkel.  
  
Vid beslut om ramar för stipendiehantering i februari beslutades att antalet 
stipendier inom Ungas initiativ ska vara tio stycken under 2022. 
Kulturenheten ser ett positivt trendbrott i antalet ansökningar, och har 
redan nu kunnat bevilja stipendier till tio sökande. Då intresset för Ungas 
initiativ har ökat bör antalet stipendier utökas. Eftersom alla sökande inte 
sökt maxbelopp finns medel kvar inom befintlig budgetram.  
  
En utökning av antalet stipendier kan leda till positiva effekter och bidra 
till fler engagerade ungdomar och en större delaktighet hos den 
prioriterade målgruppen barn och unga i regionen. Detta bidrar i sin tur till 
kulturplanens måluppfyllnad samt till Regional utvecklingsstrategis 
målbild, där ett rikt kulturliv är viktigt för demokrati och folkhälsa samt 
skapar attraktiva livsmiljöer och stärker regionens attraktionskraft. Med 
stipendierna får Region Västernorrland möjlighet stötta engagemang och 
bidra till ett stärkt civilsamhälle. 
 
 
Beslutsunderlag 
Beslut om ramar för stipendiehantering, (22NHU102)  
Riktlinjer för stöd till civila samhället, (19NHU170)  
 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta 
   
att antalet stipendier inom ungas initiativ under 2022 utökas från 10 till ett 
obegränsat antal inom budgetram men att maxgränsen på 7000 kr per 
stipendium behålls.  
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§ 86 Årsredovisning av stipendier 2021 
 
Diarienummer: 21NHU555 
Ärendeansvarig: Maria Oldenmark 
Handläggare: Sofia Lundin 
 
Ärendebeskrivning 
Beslutsgången för de årliga kulturstipendierna för 2021 skiljde sig från 
tidigare år då mottagare av stipendierna beslutats i nämnd. Efter ett 
offentligt nomineringstillfälle i samband med en konferens för kulturella 
och kreativa näringar i oktober beslutades slutgiltiga stipendiater av 
förvaltningen och informerades nämnd. Utdelning av stipendierna skedde i 
vanlig ordning vid Regionfullmäktiges sammanträde.  
  
Med anledning av pandemin fördelades fler stipendier än vanligt men 
inom samma budgetram. Totalt fördelades 13 stipendier på sammanlagt 
250 000 kronor: tre kulturstipendier á 20 000 kr, två arbetsstipendier á 25 
000, två litteraturstipendier á 25 000 kr, två stipendier inom kulturella och 
kreativa näringar á 25 000 samt fyra ungdomsstipendier á 10 000 kr.   
  
Stöd i form av stipendier redovisas inte på samma sätt som till exempel 
projektmedel och anslag, underlaget för återredovisning utgörs därför av 
reaktioner som stipendiemottagarna har delat med sig av. Båda mottagare 
av litteraturstipendium beskriver till exempel att stipendiet möjliggjort en 
förkovring inom kulturområdet och berett tid för skrivande. Detta har i sin 
tur lett till att ett barnboksmanus vardera antagits av förlag. En mottagare 
av arbetsstipendium beskriver hur hon genom stödet kunnat fördjupa sig i 
länets hantverkshistoria och i praktisk kunskap. Den dansare som fick ett 
av kulturstipendierna är tacksam för stöd och förtroendet och har 
motiverats att utveckla sitt arbete ytterligare. För stipendium inom 
kulturella och kreativa näringar genomfördes ett mycket uppskattat 
skapandeläger för barn i regionen. Flera har lyft att stipendiet gett dem 
bättre självförtroende att arbeta vidare inom sitt konstområde och att det 
inneburit ett breddat nätverk och nya kontakter, dels med Region 
Västernorrland, dels andra inom främjandeområdet och inom samma 
sektor.  
  
Stipendierna bidrar till att göra Västernorrland till attraktivt län för 
kulturutövare att bo och verka i. Detta bidrar i sin tur till ett län med ett 
levande kulturliv, där invånarna får tillgång till en bredd av 
kulturaktiviteter, i enighet med regionala styrdokument.   
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Beslutsunderlag 
Sammanställning över 2021 års stipendiater, bilaga 23 
 
 
 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta 
  
att lägga informationen till handlingarna.  
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§ 87 Kulturplan 2023 - 2025 
 
Diarienummer: 21NHU202 
Ärendeansvarig: Maria Oldenmark 
Handläggare: Sofia Lundin 
 
Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Framtagande av regionala kulturplaner är en del av 
Kultursamverkansmodellen och principerna är fastställda i förordningen 
2010:2012 om fördelning av vissa  
statsbidrag till regional kulturverksamhet. Region Västernorrland ingår 
sedan 2012 i Kultursamverkansmodellen. De regionala kulturplanerna ska 
enligt förordningen utarbetas i samverkan med länets kommuner och efter 
samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället. 
 
Det statliga stödet fördelas enligt en medfinansieringsprincip där staten 
fördelar statsanslag utifrån regionens anslag, med utgångspunkt i 
kulturplanens prioriteringar och målområden samt utifrån de statliga 
kulturpolitiska målen och aktuella prioriteringar. 2022 fördelades totalt 52 
miljoner till Region Västernorrland från Statens kulturråd. Dessa utgör 
verksamhetsmedel till de verksamheter som ingår i modellen. Förutom 
anslagen kan Kulturrådet fördela utvecklingsbidrag för projektinsatser och 
där är målen i den regionala kulturplanen styrande. 2022 beviljades 
utvecklingsprojekt och läsfrämjande insatser 2,6 miljoner kronor till 
Västernorrland. 
 
Processen 
Regional utveckling vid Region Västernorrland ansvarar för processen 
med att ta fram den nya planen. Region Västernorrland har i samverkan 
med länets kommuner, Kommunförbundet Västernorrland, och i samråd 
med regionala kulturinstitutioner och företrädare för föreningsliv och 
civilsamhälle, och i samråd med yrkesverksamma kulturutövare i länet 
arbetat fram ett förslag till en ny regional kulturplan som ska gälla under 
perioden 2023–2026. Samverkansforumet Kulturforum har utgjort 
referensgrupp.  
 
I jämförelse med tidigare planer utgör detta förslag till Kulturplan 
Västernorrland 2023-2026 en mer strategisk och kortfattad plan där de 
nationella kulturpolitiska målsättningarna utgör en förankrad grund. I 
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förslaget är de övergripande målen färre och målen per konstområde är på 
en mer strategisk nivå.  
 
De övergripande målområdena är:  
 I Västernorrland tar vi aktiv ställning för konstnärlig frihet samt stärker 

den kulturella infrastrukturen och det professionella skapandet.   
 I Västernorrland vill vi skapa jämlik tillgång till kultur för alla.  
 I Västernorrland har kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet en 

stark roll i samhällsutvecklingen.  
 
För varje kulturområde har strategiska mål tagits fram, utifrån viktiga 
utvecklingsområde och unika förutsättningar för varje bransch. I 
kulturplaneprocessen framgick att vissa kulturområden delar strategiska 
målsättningar och arbetssätt, därför har kapitlet om kulturområden delats 
in i kluster i stället för att baseras på förordningens indelning av 
kulturverksamheter. Vi avser därmed inte att göra avsteg från förordningen 
utan skapa ett sätt att tillsammans lyfta gemensamma mål. 

Remiss 

En remissutgåva fastställdes av Nämnden för hållbar utveckling den 31 
april 2022 och remisstiden sträckte sig till 24 juni.  
Sammanfattningsvis är ställer sig remissvaren positiva till processen 
bakom den nya kulturplanen och upplägget av den. Flera remissynpunkter 
vittnar om nöjdhet med en kortare och mer övergripande Kulturplan. 
Många remissvar lyfter specifika områden som till exempel 
konstnärspolitik, barns och ungas rätt till kultur och regional 
utvecklingspolitik samt begrepp och specifika formuleringar för respektive 
kulturområde. 
 
Vi har tagit del av alla synpunkter och gjort justeringar och förtydliganden. 
Vi har även tagit fasta på synpunkter kring läsbarhet och tydlighet och 
bearbetat texten ur läsbarhetssynpunkt. Till stor del bedömer förvaltningen 
att specifika frågor och områden som lyfts i remissvaren ryms inom de 
övergripande målsättningarna. Sammanfattning av remissvaren finns i 
bilaga.  
 
Övrigt 
Planens struktur kan komma att ändras vid slutgiltig layout, och 
informativa  
textavsnitt kan omformuleras utifrån layoutkrav. Likaså kommer faktarutor 
att läggas in, för att förtydliga och eller förstärka av innehållet.  
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Till den färdiga planen kommer budget samt de regionala 
kulturverksamheternas verksamhetsprioriteringar årligen att läggas i 
bilagor. Kulturverksamheterna skapar sina prioriteringar utifrån 
kulturplanens mål och sina respektive uppdragsbeskrivningar.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kulturplan Västernorrland 2023–2026, bilaga 24 
Sammanfattning av remissvar Kulturplan Västernorrland 2023–2026, 
bilaga 25 
 
 
 
 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling föreslå 
regionfullmäktige besluta 

att fastställa förslaget till Kulturplan Västernorrland 2023–2026.   

 
 
 
Delges 
Statens kulturråd  
Föreningsarkivet Västernorrland  
Konststrategisk verksamhets Västernorrland  
Näringslivsarkivet i Norrland  
Regionbiblioteket Västernorrland  
Riksteatern Västernorrland   
Scenkonst Västernorrland AB  
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland inklusive hemslöjdsverksamhet  
Härnösands kommun  
Kramfors kommun  
Sollefteå kommun  
Sundsvalls kommun   
Timrå kommun  
Ånge kommun  
Örnsköldsviks kommun 
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§ 88 Biblioteksplan för Västernorrland 2023 – 2026  
 
Diarienummer: 21NHU404 
Ärendeansvarig: Maria Oldenmark 
Handläggare: Peter Björkman 

 
Ärendebeskrivning 
Den regionala biblioteksplanen  
Bibliotekens verksamhet styrs av Bibliotekslag (2013:801). Där stadgas i 
17 § att regioner ska anta planer för sin verksamhet på biblioteksområdet. 
En regional biblioteksplan beskriver utgångspunkter, inriktning och mål 
för den biblioteksverksamhet som bedrivs med Region Västernorrland som 
huvudman. För Region Västernorrlands del rör det sig om Medicinska 
biblioteket, skolbiblioteksresurserna på de tre folkhögskolor som drivs av 
Region Västernorrland (Hola, Örnsköldsvik, Ålsta), samt Regionbibliotek 
Västernorrland.   
 
Biblioteksplanen för Region Västernorrland gäller för åren 2023–2026 och 
utgår, vid sidan av Bibliotekslagen, från den regionala utvecklingsstrategin 
för Västernorrland (RUS) och Kulturplan för Västernorrland 2023-2023. 
Biblioteksplanen utgår från de övergripande målområdena i Regional 
kulturplan, samt områdesspecifika mål för kulturområdet Regional 
biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet i 
förordningen (2010:2012) om statsbidrag inom 
Kultursamverkansmodellen.  
 
Processen  
Ett stort antal dialoger har genomförts med kommuner och företrädare från 
civilsamhället. Dialogerna syftade till att få en samsyn kring behoven när 
det gäller utvecklingen av biblioteksverksamhet i Västernorrland, samt 
utveckling inom det läs- och litteraturfrämjande området i länet. Förslaget 
till regional biblioteksplan 2023-2026 skickades på remiss i mitten av maj. 
Syftet med att sända förslag på ny regional biblioteksplan på remiss är att 
inhämta synpunkter på formuleringar av mål och fokusområden samt på 
den övergripande strukturen i planen.  
 
Förslaget skickades bland annat till de aktörer som Regionbibliotek 
Västernorrland genomfört samråd och dialoger med (se bilaga), samt lades 
ut på webben för synpunkter. Information om remissperioden spreds även 
via nyhetsbrev. Förslaget diskuterades även fördjupat med 



 

 

 

 
PROTOKOLL 
NÄMNDEN FÖR HÅLLBAR 
UTVECKLING 
Arbetsutskottet 

 

  Datum  Dnr  Sida

  2022‐09‐28  22NHU1  21(23)

 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

Joachim Jonsson Anette Lövgren  

 

bibliotekschefsnätverket, och enskilt med en majoritet av 
bibliotekscheferna.  
 
Fyra remissvar inkom, från:  
 Sundsvalls kommun  
 Sollefteå kommun  
 Örnsköldsviks kommun  
 Mittuniversitetet  
 
Utifrån vad som framkommit i remissvar samt dialoger har planen 
omarbetats, främst genom förkortade texter om fokusområden. I planen 
beskrivs sju fokusområden för verksamheten, exempelvis läsfrämjande, 
digital utveckling och litteratur som konstform. För ökad läsbarhet är 
texterna nedkortade. För att skapa tydligare mål och undvika otydlighet 
kring olika målnivåer är även det som vi i planen kallar strategiska spår 
bortplockade eller beskrivna som exempel. Samarbete med Mittuniversitet 
och Mittuniversitets bibliotek har skrivits in. Hur målen i biblioteksplanen 
relaterar till den regionala biblioteksverksamhetens uppdrag att “främja 
samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de 
folkbibliotek som är verksamma i länet” har tydliggjorts. Texten har 
dessutom förenklats något.  
 
Den 1 januari 2023 börjar den nya biblioteksplanen att gälla.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till Biblioteksplan för Västernorrland 2023–2026, bilaga 26  
Sändlista, remissinstanser, bilaga 27 
 
 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling föreslå 
regionfullmäktige besluta  
 
att fastställa förslaget till Regional Biblioteksplan 2023–2026.    
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§ 89 Sammanträdesplan 2023 Regionala 
utvecklingsnämnden och dess arbetsutskott 

 
Diarienummer: 22NHU481 
 
Ärendebeskrivning 
Följande förslag till sammanträdesdagar för 2023 för Regionala 
utvecklingsnämnden och dess arbetsutskott. 
Månad Regionala utvecklingsnämnden  RUN: 

Arbetsutskott 
Januari 
 

18  

Feb 
 

10 1 

Mars 
 

30 17 

April 
 

- - 

Maj 
 

11 3 

Juni 
 

14 1 

Juli  - - 

Augusti 
 

30 23 

September 
 

- 27 

Oktober 
 

4 - 

November 
 

8 24 

December 
 

15 7 

 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att utan ställningstagande överlämna ärendet § 89 Sammanträdesplan 2023 
Regionala utvecklingsnämnden och dess arbetsutskott 
för beslut till nämndens möte 5 oktober 2022. 
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Justeras 
 
 
 
_____________________________________________________ 
Joachim Jonsson 
Ordförande i Nämnden för hållbar utvecklings arbetsutskott 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 
Anette Lövgren 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Monika Öhgren 
 


