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NÄRVARANDE 
Ledamöter 
Hans Backlund (S) ordförande 
Joachim Jonsson (KD) 
Anette Lövgren (S) 
Annica Engström (SJVP) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Tomas Milling (M) ersättare på vakant plats 
 
Adjungerad ledamot 
Oskar Andersson (M) 
 
Tjänstepersoner 
Märta Molin 
Monika Öhgren  sekreterare 
 
I anslutning till utskottets sammanträde lämnades följande föredragningar 

 Beslut kulturstipendiater 2020 – Sofia Lundin samordnare på 
kulturenheten. 

 Nulägesrapport ekonomi – controller Caroline Frank och Märta 
Molin 

  
§ 90 Val av justerare 
 
Arbetsutskottet beslutar 
att utse Joachim Jonsson (KD) att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
§ 91 Fastställande av föredragningslista 
 
Arbetsutskottet beslutar 
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista. 

Datum: Torsdag 10 november 2022 
Tid: kl. 13.00 
Plats: Digitalt möte via Teams 
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§ 92 Remiss från KTM; Regional trafikförsörjningsprogram 
för Västernorrlands län 

 
Diarienummer: 22NHU377 
Ärendeansvarig: Roger Wetterstrand 
Handläggare: Henric Fuchs 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har 
tagit fram ett förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram som skickats 
ut på remiss, bland andra till Region Västernorrland. 
 
Kommunalförbundet önskar särskilt synpunkter om:  
 Hur väl dokumenten fångar upp de utmaningar och behov som länet 

står inför när det gäller att utveckla persontransporter till, från och 
inom länet, 

 Om de föreslagna målen och indikatorerna är tillräckliga och tydliga, 
 Om roller och ansvar för det fortsatta arbetet är tydligt och korrekt 

beskrivna, 
 Finns en tillräckligt tydlig genomförandeplan, samt 
 Övriga synpunkter. 
 
Förbundet önskar yttrandena till 15 november 2022. Då Nämnden för 
hållbar utveckling sammanträder 22 november har Region Västernorrland 
efterfrågat och givits anstånd till strax efter nämndens sammanträde. 
Paragrafen behöver därmed skyndsamt justeras och översändas till 
kommunalförbundet. 
 
Bakgrund 
Kommunalförbundet har flera olika uppdrag och roller, varav att agera 
regional kollektivtrafikmyndighet är en av dessa. Som regional 
kollektivtrafikmyndighet ska man med jämna mellanrum fastställa de 
regionala målen med kollektivtrafiken i ett regionalt 
trafikförsörjningsprogram. 
 
Förvaltningen Regional utvecklings bedömning 
Ärendet är berett genom djupt och brett samarbete inom förvaltningen 
Regional utveckling och tillsammans med andra förvaltningar och 
samverkansorgan, exempelvis HälsoSamY och Regionala pensionärsrådet.  
 
Kommunalförbundets förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram 
2023-2030 är i många hänseenden ambitiöst vilket är positivt. 
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Länets kollektivtrafik har under många år brottats med stora utmaningar 
med höga kostnadsökningar, ett begränsat resande och en svag utveckling 
av intäkterna. Undantaget är den regionala och nationella tågtrafiken till, 
från och inom Västernorrland. 
 
Den höga inflationstakten i kombination med ränteutveckling och 
kostnadsökningarna är ett hot mot samhällets finanser på kort och 
mellanlång sikt och riskerar påverka finansieringen av kollektivtrafik och 
annan verksamhet negativt. Ett sätt att dämpa de negativa ekonomiska 
effekterna eller att stimulera finansieringen av länets kollektivtrafik är att 
arbeta offensivt med intäkterna från resenärerna. 
 
Kostnadstäckningsgraden (intäkterna delat med kostnaderna) för länets 
kollektivtrafik har under de senaste 25 åren sjunkit från 50 till dagens 12,7 
procent, vilket förmodligen är lägst i hela landet? Förbundets målsättning 
är att kostnadstäckningsgraden ska vara 17 procent år 2030. Förvaltningen 
bedömer att kostnaderna för befintlig trafik och annan verksamhet riskerar 
öka i en mycket högre takt vilket skulle göra att befintlig trafik blir mycket 
dyrare att finansiera. 
 
Förslaget till program är i huvudsak ett utvecklingsprogram som innehåller 
flera bra förslag till åtgärder, inte minst avseende åtgärder och målår för 
när kollektivtrafiken ska bli fullt tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättningar. Om förbundets finansiering inte ökar, antingen 
genom ökade bidrag från kommunerna och regionen eller via mer 
biljettintäkter eller en kombination av båda, kommer ambitionerna i 
programmet vara svåra att uppnå. 
 
Programmet skulle stärkas av att tydligare identifiera primära målgrupper, 
exempelvis arbetspendlare, och ur deras perspektiv och behov planera för 
en utveckling av den regionala kollektivtrafiken. Förbundets uppdrag och 
verksamhet är dock mycket komplex och omfattar även skolskjuts, 
särskilda persontransporter, godstransporter med mera. Det breda och 
komplexa uppdraget som kommunerna, regionen och i viss mån staten 
givit förbundet gör det svårare om trafiken ska utvecklas med 
utgångspunkt i förbundets samtliga uppdrag. 
 
Förvaltningen rekommenderar att förbundet ges mer tid att arbeta igenom 
förslaget till program för att inte minst väga in de ekonomiska och 
finansiella förutsättningarna samt stärka fokus på arbetspendling på ett 
ännu tydligare sätt. I tillägg skulle det kunna styrka programmets status 
och ställning om de tillträdande förtroendevalda i kommunerna och på 
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regionen samt kommunalförbundets inkommande direktion får möjlighet 
att fatta beslut om programmet vid ett senare tillfälle.  
 
Bilagor 
Region Västernorrlands yttrande, bilaga 1 
Förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram, bilaga 2 
Bilagor till förslag och regionalt trafikförsörjningsprogram, bilaga 3 
 
 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbarutvecklings besluta 
 
att avge yttrande i enlighet med förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Härnösands kommun 
Kramfors kommun 
Länsstyrelsen Västernorrland 
Sollefteå kommun 
Sundsvalls kommun 
Timrå kommun 
Trafikverket 
Ånge kommun 
Örnsköldsviks kommun 
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§ 93 Fördelning av vissa statsbidrag för regional 
kulturverksamhet efter korrigerat beslut från 
Kulturrådet 

 
Diarienummer: 21NHU587 
Ärendeansvarig: Maria Oldenmark 
Handläggare: Sofia Lundin 

 
Ärendebeskrivning 
Den 27 januari 2022 beslutade Kulturrådet om fördelning av vissa 
statsbidrag inom Kultursamverkansmodellen. Region Västernorrland 
tilldelades 51 931 000 kronor i enlighet med Förordning (2010:2012) om 
fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Medlen 
fördelades till verksamheter inom kultursamverkansmodellen enligt 
nämndbeslut i februari 2022. I maj fördelades alla regioner inom 
kultursamverkansmodellen en tillfällig förstärkning av statliga medel, 
Region Västernorrland tilldelades 1 264 000 kronor som sedan fördelades 
till regionala kulturverksamheter enligt nämndbeslut i juni 2022. 
 
I september 2022 meddelade Kulturrådet ett rättelsebeslut i vilket Region 
Västernorrland beviljas ytterligare 588 000 kronor i verksamhetsbidrag 
samt 13 000 kronor i tillfällig förstärkning. Detta innebär ett sammanlagt 
stöd för 2022 om 52 519 000 kronor i regionalt verksamhetsbidrag och 1 
277 000 kronor i tillfällig förstärkning. 
 
I förslaget till fördelning i bilaga 1 har förvaltningen utgått från de 
prioriteringar och utvecklingsområden som beskrevs i ansökan till 
Kulturrådet om statsbidrag för 2022, liksom insatser för måluppfyllnad av 
Kulturplan för Västernorrland 2019–2022.  
 
Regionala prioriteringar och fördelningsgrund 
De regionala prioriteringar som ligger till grund för fördelningen är 
målsättningar i Kulturplan för Västernorrland 2019–2022, ansökningar om 
statligt verksamhetsbidrag för regional kultur som lämnats in av 
verksamheterna 1 juni 2021 och som sammanfattats i regionens 
framställan till Kulturrådet 2022 som fungerar som ansökan om statsbidrag 
för regional kultur i Västernorrland.  
 
Förvaltningen kan konstatera att stärkt arkivpedagogisk verksamhet är 
väsentlig för att arkiven ska bredda sina målgrupper. Den dansfrämjande 
verksamheten kan, med en utökad tjänstgöringsgrad, verka för nå nya 
målgrupper och stimulera den samtida dansscenen för att bidra till en 
stärkt infrastruktur för dans. Kultur för och med målgruppen barn och unga 
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är ett fortsatt prioriterat utvecklingsområde inom alla kulturformer. För att 
skapa förutsättningar för en jämlik tillgång till kultur för barn och unga i 
hela länet ser förvaltningen behovet av en samordnare för kultur för barn 
och unga. Enligt förslaget ska samordningsansvaret finnas hos Scenkonst 
Västernorrland, där det redan finns upparbetade metoder och nätverk inom 
området. 
 
Beslutsunderlag 
Fördelning av extra statsbidrag till regional kulturverksamhet 2022 efter 
korrigerat beslut, bilaga 4 
Beslut om rättelse bidrag till regional kulturverksamhet, bilaga 5 
 
 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta  
 
att fördela statsbidragen till regional kulturverksamhet i Västernorrland 
inom ramen för Kultursamverkansmodellen 2022 enligt ”Fördelning av 
extra statsbidrag till regional kulturverksamhet 2022 efter korrigerat 
beslut”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Föreningsarkivet Västernorrland 
Hemslöjdskonsulentverksamheten 
Näringslivsarkiv i Norrland  
Riksteatern Västernorrland 
Scenkonst Västernorrland AB 
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 
Kulturrådet  
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§ 94 Informationsärende: vissa statsbidrag för regional 
kulturverksamhet i Västernorrland inom ramen för 
Kultursamverkansmodellen 2022 

 
Diarienummer: 22NHU613 
Ärendeansvarig: HansOlov Furberg 
Handläggare: Maria Oldenmark 
 
Ärendebeskrivning 
Förordning för statsbidraget 
Kulturplanen utgår utifrån förordning 2010:2012 (lag 2010:1919). 
 
För att få fördela statsbidrag till regional kulturverksamhet ska en regional 
kulturplan ha upprättats av regionen i överensstämmelse med 
förordningen. Kulturplanen ska beskriva av de prioriteringar som regionen 
vill göra i fråga om regional kulturverksamhet som avses få statligt stöd. 
Planen ska beskriva prioriteringarnas förhållande till de nationella 
kulturpolitiska målen samt planerad statlig, kommunal och annan 
finansiering. 
 
I förordningen beskrivs också att planen ska tas fram i dialog med 
kommuner, civilsamhälle och yrkesverksamma kulturutövare. 
 
Regionen ansvarar för att bidragsgivningen enligt denna förordning 
främjar en god tillgång för länets invånare till 
   1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet, 
   2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete, 
   3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet, 
   4. professionell bild- och formverksamhet, 
   5. regional enskild arkivverksamhet, 
   6. filmkulturell verksamhet, och 
   7. främjande av hemslöjd. 
 
Med kulturplanen som grund beslutar Statens kulturråd om det statsbidrag 
som regionen ska fördela.  
 
Fördelning 2021 och 2022  
 2021 var det totala anslaget 49 146 000 kronor, varav pris- och 
löneomräkning 1,3 %, stärkta biblioteksmedel 950 000, förstärkning av den 
musikaliska scenkonsten 750 000, samt förstärkning utifrån regionala 
prioriteringar 752 512 kr. 
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 Utöver detta har 5 737 000 kr i tillfällig förstärkning fördelats under 
2021 i syfte att lindra pandemins negativa konsekvenser.  
 
 Ett ändringsbeslut om tillfällig förstärkning i syfte att lindra pandemins 
negativa konsekvenser genererade ytterligare fördelning om 788 000 kr.  
 
 2022 var det totala anslaget 52 519 000, varav pris- och löneomräkning 
0,8 %, 400 00 kr öronmärktes till strategisk utveckling av arkivområdet 
samt förstärkning utifrån regionala prioriteringar 1 967 154 kr. 
 
 Utöver detta har 1 277 000 kr i tillfällig förstärkning fördelats under 
2022 i syfte att lindra pandemins negativa konsekvenser.  
 
Tidsplan och arbetssätt under året 
 Under våren genomförs workshops med verksamheterna för att diskutera 
prioriteringar inför kommande år.  
 1 september söker de regionala kulturverksamheterna medel med 
verksamhetsplan inför stödåret. 
 Under hösten samlar RVN alla verksamheterna i en 
kultursamverkansträff, där utvecklingssatsningar och utmaningar 
diskuteras. 
 Inför regionens ansökan om statsbidrag fastslås verksamheternas 
beskrivna prioriteringar via mejl.  
 Hösten 2022 registrerades ett korrigerat beslut från Kulturrådet där 
regionen fördelades ytterligare statliga medel som ett resultat av en 
felräkning hos myndigheten. Medlen fördelas till verksamheter inom 
kultursamverkansmodellen enligt beslut från nämnd. 
 Regionen skickar in ansökan om statsbidrag till Statens kulturråd i början 
av november med ekonomisk framställan (regionens kulturanslag). 
Uppväxlingslogiken som kommunicerats av statlig nivå är: om regionen 
höjer så försöker staten följa och sänker regionen anslagen så sänker staten. 
 Budgetbeslut som tas i december skickas till Kulturrådet 
 I januari stödåret får regionen beslut om statsbidrag.  
 I maj rapporteras verksamhet och utfall för det gångna året i 
kulturdatabasen.  
 Dialoger och avstämningar mellan regionen/regionerna och kulturrådet 
sker under året. Parterna i samverkansrådet träffar regionerna minst en 
gång/år. 
 
Nuläget 
Nuläget innebär ett omställningsläge med både hämmande och 
utvecklande incitament. 
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Både 2020 och 2021 har beslut tagits kring lättnader för kulturaktörer som 
modifierar eller senarelägger verksamhet på grund av pandemin och 
restriktioner. 
Flertalet verksamheter har ställt in och modifierat verksamhet under både 
2020 och 2021. Förvaltningen kan dock konstatera att pandemin inte 
inneburit några förödande konsekvenser för länets regionala 
kulturverksamheter.  
 
Det aktuella världsläget med inflation och ökade material- och 
bränslekostnader beräknas ha negativa konsekvenser för 
kulturverksamheterna. Till exempel vittnar en rapport sammanställd av 
Sveriges museer att besparingar på grund av ökade elpriser kan påverka 
museiverksamheter och deras uppdragsuppfyllnad negativt. 
 
Kort om uppföljning av kulturplan för Västernorrland 2019-2022  
På en övergripande nivå har verksamheterna påbörjat eller genomfört 
många utvecklingsmål. Vissa utvecklingsprojekt har inte blivit av på grund 
av utebliven finansiering eller på grund av förändrade förutsättningar.  
 
När det gäller de gemensamma målsättningarna, de “horisontella 
perspektiven” så identifierade vi vid halvtidsuppföljningen att många 
satsningar och projekt beskriver hållbarhetsaspekter samt fokus på barn 
och unga. Vi identifierade att projekt med fokus Kultur och hälsa/kultur 
för äldre samt samverkan med akademi/forskning inte var frekvent fokus 
de projektansökningar som kommit in till regionen. I och med att detta har 
lyfts ser vi att vissa insatser har initierats inom plantiden.  
 
Pandemin har inneburit en påverkan på det internationella utbytet och 
kulturen har inte varit fysiskt tillgänglig i hela regionen då arrangemang 
och verksamhets ställts in på alla nivåer. Vi ser en ökning av kulturutbudet 
andra halvåret 2022, vilket tyder på positiv återstart! 
 
Prioriteringar för statsbidrag till regional kultur  
Målsättningen med Kulturrådets prioriteringar är att bidra till att regionala 
kulturverksamheter ökar tillgängligheten till kultur och skapar 
förutsättningar för ökad kvalitet och förnyelse. Till grund för de 
prioriteringar som görs inom verksamhetsbidraget ligger följande 
strategiska områden: 
 utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, etablera och stärka 
samverkansformer och interregionala samarbeten 
 ge utrymme till konst- och kulturområden med en svag regional struktur 
 insatser som leder till att fler invånare deltar i kulturlivet 
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En förutsättning för utveckling är också att de regionala 
kulturverksamheterna ger goda möjligheter för kulturskapare och 
samverkar med professionella kulturaktörer utan offentlig huvudman, så 
kallade ”fria aktörer.” 
 
 
 
Beslut 
Arbetsutskottet förslår Nämnd för hållbar utveckling beslutar  
  
att lägga informationen till handlingarna  
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§ 95 Beslut om kulturstipendier 2022 
 
Diarienummer: 22NHU491 
Ärendeansvarig: Maria Oldenmark 
Handläggare: Sofia Lundin / Elin Torestad / Cecilia Dahlbäck  

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 
Fem olika stipendier på totalt 250 000 kronor har utlysts via regionens 
webb samt i sociala medier och via utskick till länets gymnasieskolor, 
kulturskolor, folkhögskolor samt kulturföreträdare under sommar och höst 
2022.  
 
Fyra kulturstipendier för unga på 10 000 kronor ges för förkovran, stimulans eller 
egen utveckling utan krav på högre konstutbildning. Ungdomsstipendium kan ges till 
person i åldern 16 - 25 år som är bosatt i Västernorrland.  
 
Två kulturstipendier på 30 000 kronor är avsedda för vidareutbildning, egen utveckling 
eller projekt inom litteratur, bildkonst, musik, teater, dans, film, foto, design och andra 
jämställda områden under pågående eller avslutad högre konstutbildning. Stipendierna 
kan ges till person som under stipendieåret fyller högst 35 år och är folkbokförd i 
Västernorrlands län. Eller som genom sin konstnärliga verksamhet eller personliga 
bakgrund har nära anknytning till länet.  
 
Ett arbetsstipendium på 50 000 kronor ska ge möjlighet att utan avbrott genomföra 
kulturarbete, projekt eller för att stimulera till experiment inom det kulturella området. 
Stipendierna kan ges till person som är folkbokförd i Västernorrlands län eller som 
genom sin konstnärliga verksamhet eller personliga bakgrund har nära anknytning till 
länet.  
 
Ett litteraturstipendium på 50 000 kronor ges för att utan avbrott genomföra ett projekt 
inom litteraturområdet eller för att stimulera konstnärlig utveckling och experiment 
inom det kulturella området. Stipendierna kan ges till person som är yrkesverksam eller 
på väg att etablera sig som yrkesverksam inom litteraturområdet. Personen ska också 
vara folkbokförd i länet eller genom sin konstnärliga verksamhet eller personliga 
bakgrund har nära anknytning till länet. 
 
Ett stipendium till entreprenör inom kulturella och kreativa sektorn på 50 000 kronor 
delas ut till entreprenörer som på ett betydelsefullt sätt bidrar till att skapa ett kreativt 
klimat eller främjar kreativa mötesplatser i Västernorrland. Stipendierna kan även ges 
för att genomföra nyskapande projekt inom kulturella och kreativa sektorn. Stipendiet 
kan ges till person, företag eller ideell organisation som är verksam eller skriven i 
Västernorrland.  
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Kulturstipendier för unga 
Sammanlagt 24 ansökningar till årets kulturstipendier för unga har registrerats, 
varav 16 från kvinnor och 8 från män. 
 
Följande kriterier har beaktats för att prioritera bland de behöriga sökande: 
 Tydligt och uttalat syfte med ansökan 
 Konstnärlig kvalitet 
 Länsanknytning, delaktighet i länets kulturliv 
 Spridning i länet samt bland konstarterna 
 
I urvalsprocessen har en samlad bedömning gjorts av ansökningarna. Utifrån 
gruppen behöriga sökande har en prioritering gjorts bland de bäst lämpade 
kandidaterna, enligt kriterierna ovan. Förslag på stipendiater redovisas i särskild 
bilaga. Hänsyn till jämställdhet bland de sökandes biologiska kön har tagits i 
prioriteringarna. 
 
Kulturstipendier 
Sammanlagt 34 ansökningar till årets kulturstipendier har registrerats, varav 26 från 
kvinnor, 8 från män. 
       
Följande kriterier har beaktats för att prioritera bland de behöriga sökande: 
 Tydligt och uttalat syfte med ansökan 
 Utbildningsnivå 
 Konstnärlig kvalitet 
 Länsanknytning och delaktighet i länets kulturliv 
 Synpunkter från referenser 
 Spridning i länet samt bland konstarterna 
 
I urvalsprocessen har en samlad bedömning gjorts av ansökningarna. Utifrån 
gruppen behöriga sökande har en prioritering gjorts bland de bäst lämpade 
kandidaterna, enligt kriterierna ovan. Förslag på stipendiater redovisas i särskild 
bilaga. Hänsyn till jämställdhet bland de sökandes biologiska kön har tagits i 
prioriteringarna 
 
Arbetsstipendium 
Sammanlagt 20 ansökningar till årets arbetsstipendier har registrerats, varav 13 från 
kvinnor, 6 från män och 1 från en grupp. 
 
Följande kriterier har beaktats för att prioritera bland de behöriga sökande: 
 Tydligt syfte med ansökan 
 Konstnärlig kvalitet 
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 Länsanknytning, delaktighet i länets kulturliv 
 Synpunkter från referenser vid behov 
 Spridning i länet samt bland konstarterna 
 
I urvalsprocessen har en samlad bedömning gjorts av ansökningarna. Utifrån 
gruppen behöriga sökande har en prioritering gjorts bland de bäst lämpade 
kandidaterna, enligt kriterierna ovan. Förslag på stipendiater redovisas i särskild 
bilaga. Hänsyn till jämställdhet bland de sökandes biologiska kön har tagits i 
prioriteringarna. 
 
Litteraturstipendium 
Sammanlagt har 18 ansökningar registrerats, varav 14 från kvinnor och 4 från män. 
 
Följande kriterier har beaktats för att prioritera bland de behöriga sökande: 
 Tydligt och uttalat syfte med ansökan 
 Konstnärlig kvalitet 
 Länsanknytning, delaktighet i länets kulturliv 
 Spridning i länet 

I urvalsprocessen har en samlad bedömning gjorts av ansökningarna. 
Utifrån gruppen behöriga sökande har en prioritering gjorts bland de 
bäst lämpade kandidaterna, enligt kriterierna ovan. Förslag på 
stipendiater redovisas i särskild bilaga. Hänsyn till jämställdhet bland 
de sökandes biologiska kön har tagits i prioriteringarna. 
 

Stipendium för entreprenör inom kulturella och kreativa sektorn 
Sammanlagt har 30 ansökningar registrerats, varav 18 från kvinnor, 9 från män 
samt 3 grupperingar.  
 
Stipendierna tilldelas en person, ett företag eller organisation i länet där en 
verksamhet inom den kulturella och kreativa sektorn kombineras med ett tydligt 
entreprenörskap med utvecklingspotential. I urvalsprocessen har en samlad 
bedömning gjorts av ansökningarna. En prioriterad grupp med två huvudkandidater 
har tagits fram och redovisas i en särskild bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinjer för stöd till civila samhället 
 
Lista med de bäst lämpade sökande till Kulturstipendier, Kulturstipendier 
för unga, Arbetsstipendium, Litteraturstipendium samt Stipendium till 
entreprenör inom kulturella och kreativa sektorn (delas ut vid Nämnden för 
hållbar utvecklings arbetsutskott 10 november), bilaga 6 
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Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att tilldela 2022 års ungdomsstipendier om 10 000 kr till Marie Rendahl, 
Albert Berglund, Ofei Awuku och Emil Faisal Hasselberg, 
 
att tilldela 2022 års kulturstipendier om 30 000 kr till Paulina Jonsson och 
Alice Fallermark Byström, 
 
att tilldela 2022 års arbetsstipendium om 50 000 kr till Salka Hellbacka, 
 
att tilldela 2022 års litteraturstipendier om 50 000 till Elin Holmberg, 
 
att tilldela 2022 års stipendium till entreprenör inom kulturella och 
kreativa näringar om 50 000 kr till Stina Urberg, 
 
att dessa kostnader belastar kostnadsställe 70413, samt 
 
att förklara paragrafen för omedelbart justerad vid arbetsutskottet 10 
november. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Sökande av stipendierna 
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§ 96 Tillfällig förändrad uppdragsbeskrivning 2023 för 
Västernorrlands Taltidning, Spotlight 

 
Diarienummer: 22NHU612 
Ärendeansvarig: Maria Oldenmark 
Handläggare: Peter Björkman 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnden för hållbar utveckling tog ett beslut om anpassad utgivning av 
taltidningen Spotlight under 2021 - 2022 för att bibehålla en god 
arbetsmiljö och möjliggöra utvecklingsarbete. Nu ser förvaltningen att det 
är viktigt att även fortsatt anpassa utgivningen av Spotlight under 2023 för 
fortsatt möjlighet till god arbetsmiljö och utvecklingsarbete samt att 
inflyttning till Regionens hus efter renovering sker senare än planerat. 
Förslaget är att utgivningen även under 2023 kan minskas till mindre än 60 
minuter samt att utgivningen kan ske glesare än en gång i veckan. 
Enligt gällande uppdragsbeskrivning ska taltidningen ha en längd av 60 
minuter och ges ut en gång i veckan. Uppdragsbeskrivningen ska ses över 
utifrån tidigare beslut och utvecklingsbehov. 
 
Bakgrund 
Region Västernorrland ger ut taltidningen Spotlight som en del av 
Regionbibliotek Västernorrlands verksamhet. Regionbibliotek 
Västernorrland har till uppdrag att främja litteraturens ställning och 
intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell 
verksamhet i övrigt, och ska som en del av det allmänna 
biblioteksväsendet bidra till att biblioteksverksamhet, information och 
litteratur är tillgänglig för alla. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt 
personer med funktionsnedsättning, samt åt de nationella minoriteterna 
och personer som har annat modersmål än svenska. 
 
Beslutsunderlag  
Gällande uppdragsbeskrivning (beslutad 2012-03-14) 
Kulturplan för Västernorrland 2019–2022 
Kulturplan för Västernorrland 2023-2026 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta 
 
att godkänna att verksamheten tillfälligt kan minska utgivningsfrekvens 
och längd för Västernorrlands Taltidning, Spotlight under 2023. 
 
Delges Lars-Erik Marklund, kommunikationsdirektör 
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§ 97 Ny folkhögskoleplan 2023-2026 
 
Diarienummer: 21NHU593 
Ärendeansvarig: HansOlov Furberg 
Handläggare: Monica Nyholm 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnden för hållbar utveckling (NHU) är skolstyrelse för Region 
Västernorrlands folkhögskolor. Nuvarande folkhögskoleplan gäller 2020 – 
2022. Under 2022 har ett förslag till en ny folkhögskoleplan för perioden 
2023 – 2026 utarbetats. Till skillnad från tidigare år sträcker sig förslaget 
till ny Folkhögskoleplan över fyra år i stället för två år. Detta för att i 
större utsträckning följa processerna med Kultur- och biblioteksplaner.  
 
Regional utveckling vid Region Västernorrland ansvarar för processen 
med att ta fram den nya planen. Region Västernorrland har i samverkan 
med de regionägda folkhögskolorna, företrädare för de rörelsedrivna 
folkhögskolorna i länet samt Region Västernorrlands kulturenhet arbetat 
fram ett förslag till en ny folkhögskoleplan. I jämförelse med tidigare 
planer utgör detta förslag till folkhögskoleplan en mer strategisk och 
kortfattad plan där statens fyra syften med folkbildningen samt 
huvudmannens (RVN) målbild utifrån regionala planer utgör en förankrad 
grund. Riktningarna i förslaget till ny folkhögskoleplan har utarbetats i 
nära samverkan med folkhögskolornas pedagoger där folkbildningens 
hörnstenar noga har beaktats och utmynnat i föreliggande förslag, där 
verksamhetens utövare själva har bidragit till en samlad bild av 
folkhögskolornas framtid. 
 
I dialogen med de rörelsedrivna folkhögskolorna framkom att 
folkhögskolorna i länet i mångt och mycket delar många utmaningar för 
verksamheten, varför det i föreliggande förslag läggs vikt vid en utvecklad 
samverkan med rörelsefolkhögskolorna för att gemensamt och i större 
utsträckning hitta strategier och möta gemensamma utmaningar. 
 
Beslutsunderlag 
Folkhögskoleplan 2023 – 2026, bilaga 7 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta 
 
att fastställa Folkhögskoleplan 2023 – 2026. 
 
Delges Härnösands folkhögskola, Mellansels folkhögskola 
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§ 98 Folkhögskolornas kursutbud 2023 
 
Diarienummer: 22NHU457 
Ärendeansvarig: Hans Olof Furberg  
Handläggare: Monica Nyholm 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnden för hållbar utveckling är enligt gällande delegationsordning 
styrelse för regionens folkhögskolor. I denna egenskap ska nämnden 
fastställa folkhögskolornas kursutbud.  
 
 
Beslutsunderlag 
Ålsta, Hola och Örnsköldsviks folkhögskolors kurser läsåret 2023/2024, 
bilaga 8 
 
 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta 
 
att fastställa kursutbudet vid Ålsta, Hola och Örnsköldsviks folkhögskolor 
läsåret 2023/2024. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Enhetschefer vid Ålsta folkhögskola, Hola folkhögskola och 
Örnsköldsviks folkhögskola.  
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§ 99 God och jämlik hälsa - Samverkansavtal RFSL, 
inriktningsbeslut  

 
Diarienummer: 22NHU490 
Ärendeansvarig: Peter Möllerswärd 
Handläggare: Peter Möllerswärd 
 
Ärendebeskrivning 
Folkhälsopolitiken har ett övergripande mål om en god och jämlik hälsa i 
hela befolkningen. Även om hälsan i befolkningen för de allra flesta 
generellt är god och utvecklas positivt så finns det skillnader inom och 
mellan grupper och för olika folkhälsoområden. Bland hbtqi-personer 
rapporteras en sämre hälsa jämfört med heterosexuella personer och 
cispersoner. RFSL Västernorrland, med säte i Sundsvall, organiserar och 
företräder många hbtqi-personer i länet och har en roll i folkhälsoarbetet.  
 
Med ett uppdrag från Nämnden för hållbar utveckling vill förvaltningen 
Regional utveckling tillsammans med RFSL Västernorrland sondera 
möjligheterna för ett strategiskt samarbetsavtal. Ett avtal mellan RFLS och 
Region Västernorrland kan sedan ligga till grund för samverkan och 
kunskapshöjande insatser, och det kan på sikt stärka förutsättningarna för 
att förbättra hälsan bland hbtqi-personer i länet.  
 
Om parterna ser att ett samverkansavtal är viktigt och möjligt, så 
återkommer förvaltningen till nämnden med ett förslag på avtal senast i 
december 2022.    
 
 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta 
 
att uppdra till Regional utveckling att sondera förutsättningarna upprätta 
ett samverkansavtal med RFSL, och återkomma till Nämnden för hållbar 
utveckling senast 16 december 2022.  
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§ 100 Finansiering till Partnerskapet Atlantbanans 
styrgruppsmöte i Sundsvall 28-29 november 2022. 

 
Diarienummer: 22NHU 
Ärendeansvarig: Roger Wetterstrand 
Handläggare: Henric Fuchs 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnden föreslås finansiera Partnerskapet Atlantbanans möte i Sundsvall 
28-29 november. Anledningen till att ärendet lyfts till nämnden är att 
Atlantbanans verksamhet inte har någon egen projektfinansiering samt att 
den inte är prioriterad på motsvarande sätt som andra infrastruktur- och 
kollektivtrafikområden och därför inte nämns i nämndens eller 
förvaltningens (Regional utveckling) verksamhetsplaner eller andra 
styrdokument. 
 
Bakgrund 
Partnerskapet Atlantbanan har funnits i olika former och format sedan 
1980-talet. Verksamhetens intresseområden omsluter infrastruktur samt 
gods- och persontrafik på Mittbanan och Norra Stambanan och samlar 
intressenter från Gävleborg, Jämtland Härjedalen, Tröndelag och 
Västernorrland.  
 
Region Västernorrlands fokus är koncentrerat till Mittbanan och E14 längs 
det så kallade Mittstråket, varför Region Västernorrland prioriterat den 
verksamheten före Atlantbanan. Under 2022 har Region Västernorrland 
ordförandeskapet och sekretariatet i partnerskapet Atlantbanan.  
 
Partnerskapet har inte träffats fysiskt sedan början av 2019 och ser ett stort 
värde i att ha en fysisk träff i Sundsvall. Sedan 2021 deltar även 
kommuner och fylkeskommunen (regionen) från Tröndelag i 
partnerskapet. Avsikten är att hålla ett lunch-till-lunch-möte i Sundsvall 
28-29 november, dels för att visa upp allt som hänt och är på gång i 
Sundsvall och Västernorrland, dels för att ytterligare stärka relationen med 
de norska deltagarna.  
 
Kostnaderna som kommer uppstå i samband med mötet är konferensrum i 
Sundsvall, busskostnader i samband med rundtur, hotellkostnader samt 
förtäring. Det kan också tänkas tillkomma kostnader för att engagera 
någon extern konsult på sjöfartsområdet. 
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Förvaltningen Regional utvecklings bedömning 
Inför 2025 kommer nya förutsättningar råda för främst gods- men även 
persontransporter i och med att Meråkerbanan elektrifieras samt att 
logistikparken, hamnen, hamnspåret och två nya triangelspår står färdiga i 
Sundsvall. Detta öppnar för att stora godsflöden kan komma att ledas om. 
Inte minst Norges och Sveriges handel med Östeuropa kan komma att 
ledas om via hamnarna i Gävle och Sundsvall med kopplingar till 
Trondheim och Tröndelag samt Norges industricenter i Nordland, norr om 
Tröndelag. Även nya och större passagerarflöden bedöms kunna uppstå 
2024-2025 och framåt om SJ startar direkttrafik mellan Stockholm-
Sundsvall-Östersund-Trondheim. 
 
Partnerskapet Atlantbanan är det enda sammanhang där Region 
Västernorrland och kommunerna samt fylket från Tröndelag ingår i 
gemensamt. Det är av strategisk vikt att stärka banden och kopplingarna 
mellan Västernorrland och de norska aktörerna för att skapa goda 
relationer och därmed förutsättningar av trafik och annat utbyte från 2024 
och framåt. 
 
Region Västernorrland arbetar för att hamn- och transportrepresentanter 
från Nordland och Tröndelag ska medverka i Sundsvall och i så fall 
kommer mötet ha ett tydligt fokus på godstransporter som kombineras 
mellan järnväg och sjöfart. Den föreslagna maximala finansieringen ska 
bland annat finansiera möteslokaler, konsultkostnader, förtäring och en 
busstur runt Sundsvall. 
 
Beslutsunderlag 
Inbjudan till Atlantbanans styrgruppsmöte 28-29 november 2022, bilaga 9 

 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbarutvecklings besluta 
 
att finansiera kostnaderna för Partnerskapet Atlantbanans möte i Sundsvall 
med maximalt 60 000 kronor, 
 
att kostnaderna ska belasta Nämnden för hållbar utvecklings 
kostnadsställe 70030, samt 
 
att nämndsordförande återrapporterar från Partnerskapet Atlantbanans 
möte i Sundsvall 28-29 november på Nämnden för hållbar utvecklings 
sammanträde 16 december 2022. 
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§ 101 Finansiering av utredning av förutsättningarna på övre 
Ådalsbanan 

 
Diarienummer: 20NHU334 
Ärendeansvarig: Roger Wetterstrand 
Handläggare: Henric Fuchs 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnden föreslås finansiera en utredning av förutsättningarna på övre 
Ådalsbanan. Sedan 2020 har Kramfors kommun och Sollefteå kommun 
bedrivit och lett ett arbete som syftar till att trafikera Långsele och 
Sollefteå med persontågtrafik.  
 
Övre Ådalsbanan är ett nationellt prioriterat godsstråk och rustas nu upp av 
Trafikverket för näringslivets behov av godstransporter på järnvägen 
mellan Långsele-Sollefteå-Västeraspby. 
 
I brist på kunskapsunderlag som beskriver förutsättningarna för den 
framtida trafiken på banan föreslår nämndens ordförande nämnden att 
finansiera en utredning av förutsättningarna på banan (infrastrukturen) och 
förutsättningarna för gods- och potentiell persontrafik på samma bana 
framåt. 
 
Då persontrafik på övre Ådalsbanan inte är en av de infrastruktur- eller 
trafikåtgärder som Region Västernorrland prioriterat behöver beslut om 
särskild finansiering av utredning fattas. 
 
Bakgrund 
Staten har under åren inte prioriterat underhåll och andra åtgärder på övre 
Ådalsbanan vilket lett till att banan successivt förfallit och knappt varit 
farbar. Under senare år har godståg kunnat färdats i hastigheter om 40 
km/h medan det var länge sedan persontåg trafikerade banan dagligen. 
Västernorrland har varit framgångsrika i att påverka staten att i ett första 
skede rusta upp banan för näringslivets behov av godstransporter. 
 
Just nu pågår upprustningen av banan, vilket kommer pågå i några år. 
Mellan 2028-2033 kommer Trafikverket bygga en vändslinga i 
Västeraspby vilket möjliggör för tåg att åka mellan Sollefteå och Umeå 
utan att behöva vända tåget, vilket alltså inte är möjligt idag. 
 
När upprustningen av järnvägen mellan Sollefteå och Västeraspby är 
färdig samt att vändslingan i Västeraspby står klar 2033 skapas nya 
förutsättningar för i första hand godstrafiken men även för persontrafiken. 
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En utredning syftar till att beskriva de infrastrukturella och trafikala 
förutsättningarna längs banan nu, på kort samt mellanlång sikt. 
 
Förvaltningen Regional utvecklings bedömning 
Den regionala och nationella persontågtrafikens återintroduktion i länet 
mellan 2010-2012 har varit viktig och skapat nya förutsättningar för stora 
delar av länet. Sollefteå och Kramfors knyts ihop bra genom busslinje 90 
med cirka 20 dubbelturer dagligen. Därmed finns goda kopplingar mellan 
Sollefteå och den nationella samt regionala tågtrafiken i nordlig, sydlig 
och västlig riktning. 
 
Det är olyckligt att staten låtit järnvägen mellan Långsele-Sollefteå-
Västeraspby förfalla under de senaste 30 åren eller så. Med det sagt är det 
glädjande att staten har fattat beslut om att investera cirka 700 miljoner 
kronor för att rusta upp järnvägen till hastigheter om 80 km/h för 
näringslivets behov i ett första steg. 
 
Länet är överens om att Sollefteå kommun skulle stärkas av att även 
trafikeras av persontågtrafik så fort som möjligt. Region Västernorrland 
har ingen annan uppfattning eller prioritering, tvärtom. Förutsättningarna 
att skapa persontågtrafik bör dock beskrivas tydligare utifrån vilket skick 
banan är i nu och i vilket skick den kommer vara i upprustningen är färdig. 
Dessutom bör planerade trafikmängder kartläggas för att kunna beskriva 
vilken kapacitet och tidslägen som kan tänkas vara disponibla för eventuell 
persontågtrafik och mellan vilka relationer. 
 
Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 fastställdes av 
regeringen i mitten av juni år. Förutsättningarna för att genomföra alla 
åtgärder i planen är ogynnsamma bland annat med anledning av kraftiga 
kostnadsökningar under de senaste fyra åren, det ansträngda ekonomiska 
läget i världen med mera. Förutsättningarna att få in ytterligare och nya 
större investeringar (om mer än 100 miljoner kronor) i kommande 
planperiod 2026-2037 kommer sannolikt bli svårt, särskilt i planens första 
hälft. 
 
Sammanfattningsvis förordar förvaltningen, precis som vid beredningen 
till nämnden sommaren 2020, att de berörda parterna ska förorda att 
Trafikverket genomför en ÅVS (åtgärdsvalsstudie). Förvaltningen 
bedömer samtidigt att framtagandet av en rapport om förutsättningarna på 
övre Ådalsbanan kan fungera som ett viktigt kunskapsunderlag i en 
framtida ÅVS-process. 
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Beslut 
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbarutvecklings besluta 
 
att finansiera kostnaderna för en utredning av förutsättningarna på övre 
Ådalsbanan, 
 
att de sammanlagda kostnaderna för utredningen samt kringkostnader 
maximalt får uppgå till 150 000 kronor,  
 
att kostnaderna ska belasta Nämnden för hållbar utvecklings 
kostnadsställe 70030 under 2022, samt 
 
att utredningen ska återrapporteras och föredras på Nämnden för hållbar 
utvecklings sammanträde 16 december 2022 samt för Regionala 
utvecklingsnämnden under första halvan av 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Handelskammaren Mittsverige 
Härnösands kommun 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
Kramfors kommun 
Sundsvalls kommun 
Sollefteå kommun 
Timrå kommun 
Trafikverket 
Ånge kommun 
Örnsköldsviks kommun 
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§ 102 Motion; Motion; YAM - Youth Aware of Mental Health 
 
Diarienummer: 22NHU618 
 
Ärendebeskrivning 
Marianne Larsson för Sverigedemokraterna har lämnat in en motion med 
förslag att Region Västernorrland ser över möjligheten att genomföra 
programmet Youth Aware of Mental Health, YAM. 
 
 
Beslutsunderlag 
Motion; Youth Aware of Mental Health, YAM, bilaga 10  
Yttrande över motion; Youth Aware of Mental Health, YAM, bilaga 11 
 
 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling föreslå 
regionfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad. 
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§ 103 Fyllnadsval av ledamot i Nämnden för hållbar utvecklings 

arbetsutskott  
 
Diarienummer: 22NHU615 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnden för hållbar utveckling utsåg vid sammanträdet 2019-08-30 §70 
ledamöter samt ersättare till nämndens arbetsutskott. 
 
En avsägelse för uppdraget som ledamot i nämndens arbetsutskott har 
kommit in från förste vice ordförande Per Wahlberg (M).  
I arbetsutskottet ska det finnas 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.  
Nämnden har utifrån denna avsägelse att utse ny ledamot i arbetsutskottet 
tillika förse vice ordförande. 
 
Följande nomineringar har inkommit som förste vice ordförande i 
arbetsutskottet: 
Oskar Andersson (M) 
 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta  
 
att till ledamot tillika förste vice ordförande i Nämnden för hållbar 
utvecklings arbetsutskott för tiden 22/11 2022 – 31/12 2022 utse Oskar 
Andersson (M). 
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Justeras 
 
 
 
_____________________________________________________ 
Hans Backlund 
Ordförande i Nämnden för hållbar utvecklings arbetsutskott 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 
Joachim Jonsson 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Monika Öhgren 
 


