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NÄRVARANDE 
Ledamöter 
Hans Backlund (S) ordförande 
Oskar Andersson (M) 
Joachim Jonsson (KD) 
Annica Engström (SJVP) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Malin Westman (S) ersättare för Anette Lövgren (S) 
 
Tjänstepersoner 
Märta Molin 
Monika Öhgren sekreterare 
 
I anslutning till sammanträdet lämnades föredragning i följande ärende: 

 Beslut om stipendier vid Hola och Örnsköldsviks folkhögskola – 
samordnare på kulturenheten Monica Nyholm 

 
§ 104 Val av justerare 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att utse Joachim Jonsson (KD) att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
§ 105 Fastställande av föredragningslista 
 
Ärendet § 111 utgår; Remiss; Naturvårdsverkets redovisning; Ansvar för 
kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar.  
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att efter ovanstående ändring fastställa upprättat förslag till 
föredragningslista. 

Datum: Fredag 9 december 2022 
Tid: kl. 09.15 
Plats: Digitalt möte via Teams 
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§ 106 Verksamhetsplan Regional utveckling 
 
Diarienummer: 22NHU165 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: Caroline Frank 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningens verksamhetsplan gäller för 2023 till och med 2025. Planen 
beskriver hur förvaltningen vill använda sina resurser för att bedriva 
verksamhet och nå de uppsatta målen.  
 
RU bedriver en mycket bred verksamhet. Här finns ansvaret för ett av 
Region Västernorrlands två kärnuppdrag – det regionala 
utvecklingsansvaret. Det uppdraget har Region Västernorrland haft sedan 
1 januari 2017.   
 
Fokus 2023 är att utveckla och stärka: 
 
 Arbetet för en fortsatt hållbar regional utveckling i Västernorrland. 
 Samverkan med det civila samhället. 
 Det interna arbetet – vi ska vara en hållbar förvaltning som minskar vår 

påverkan på miljön 
 

Förvaltningens verksamhetsplan utgår från följande styrdokument:  
 

 Regional utvecklingsstrategi (RUS)  
”Ett Västernorrland – handlingskraft, livskraft och naturkraft 2020 – 
2030”  
 
 Regionplanen  
”Liv, hälsa och hållbar utveckling i Västernorrland 2023 – 2025”  
 
Även de direktiv och villkor som finns kring statlig medfinansiering av 
tillväxt, kultur och folkbildning beaktas, samt uppdrag genom 
förvaltningens olika projekt. 
 
Kopplade till den regionala utvecklingsstrategin finns en rad strategier och 
planer som även beaktats i processen med att ta fram verksamhetsplanen. 
Uppdraget till RU styrs av olika lagar och förordningar vilka också 
påverkar verksamhetsplanen.   
Verksamhetsplanen tar också hänsyn till de planer som Regionala 
utvecklingsnämnden och Regionstyrelsen beslutat om för 2023–2025.   
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Verksamhetsplanen ska återrapporteras till Regionala utvecklingsnämnden 
i två delårsrapporter och en årsrapport. Planen ska även följas upp varje 
månad genom dialog med nämnden.   
 

 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan Regional utveckling 2023, bilaga 1 
Indikatorer för Regionala utvecklingsnämnden och Regional utveckling,  
bilaga 2 
Riskanalys, bilaga 3 
Ekonomisk redovisning Regional utveckling bil 10a, bilaga 4 
 
 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta 
 
att fastställa fördelningen av anslagsbudget för 2023 och ge förvaltningen 
i uppdrag att verkställa beslutet  
 
att godkänna indikatorer för Regionala utvecklingsnämnden 2023 samt 
indikatorer förvaltningen Regional utveckling 2023; samt 
 
att godkänna verksamhetsplanen inklusive bilagor för 2023.  
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§ 107 Uppdragsdirektiv Stiftelsen Länsmuseet Murberget 
 
Diarienummer: 22NHU470 
Ärendeansvarig: HansOlov Furberg 
Handläggare: Sofia Lundin 
 
Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland bildades 1978 med uppdrag att 
förvalta stiftelsens samlingar, byggnader och markområden samt att hålla 
dem öppna för allmänheten. Region Västernorrland och Härnösands 
kommun är museets stiftelsebildare. Region Västernorrland svarar för 70 
% av grundfinansieringen och Härnösands kommun för 30 %. 
Verksamheten erhåller statliga medel genom kultursamverkansmodellen.  
 
Målen för Stiftelsens verksamhet beskrivs i den regionala Kulturplanen 
(med stöd i Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland) samt i 
Härnösands kommuns Kulturprogram. Stiftelsebildarna förtydligar i 
uppdragsdirektivet sina gemensamma intentioner och prioriteringar 
avseende inriktningen av för Stiftelsens verksamhet 2023 – 2026. Utöver 
mål för planperioden anger stiftelsen årligen delmål och prioriteringar för 
att säkerställa god måluppfyllnad. Formella dialoger för uppföljning och 
planering hålls två gånger per år mellan stiftelsebildare och 
uppdragstagare.  
 
Det nuvarande uppdragsdirektivet gäller för perioden 2019 - 2022 och 
beslutades av Regionstyrelsen 2018-12-14 § 387 och av Kommunstyrelsen 
2018-11-06 § 194. 
 
Förslaget till nytt uppdragsdirektiv har tagits fram i samråd mellan 
stiftelsebildarna och i samråd med Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 
Uppdragsdirektivet fastställs av Regionfullmäktige respektive 
Kommunfullmäktige.    
 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till uppdragsdirektiv för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 
2023 - 2026, bilaga 5 
Uppdragsdirektiv till Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 2019 – 2022, 
(18RS11266) 
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Beslut 
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling föreslå 
regionfullmäktige besluta  
 
att fastställa bilagda förslag till uppdragsdirektiv för Stiftelsen Länsmuseet 
Västernorrland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 
Härnösands kommun 
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§ 108 Information om pågående arbete med internkontroll 
 
Diarienummer: 22NHU659 
Ärendeansvarig: Lena Lindgren 
Handläggare: David Lindqvist 
 
Ärendebeskrivning 
Styrelse och nämnd ansvarar enligt kommunallagen för intern kontroll 
inom sitt verksamhetsområde. Intern kontroll är en process som utformas 
för att med rimlig grad av säkerhet uppnå ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig information om verksamheten 
samt efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera. 
Detta görs i det löpande arbetet med styrning och ledning av 
verksamheten, med ett riskmedvetet angreppssätt. Processen för att uppnå 
god intern kontroll omfattar även att följa upp hur den interna kontrollen 
fungerar. 
 
I samband med verksamhetsplanering har Regional utveckling genomfört 
riskanalyser, som rapporterats in tillsammans med verksamhetsplan. Till 
internkontrollplan med kontrollaktiviteter omfattar underlagen även 
sammanställning av revisionsrapporter från tidigare år, samt uppföljning 
av 2022 års internkontrollplan. Internkontrollplanen 2023 beslutas i början 
av året 
 
Ett arbete för att förbättra processen för riskhantering och intern styrning 
och kontroll pågår. Där befinner vi oss just ni i en uppstartsfas med att 
implementera ett verksamhetssystem för detta i form av Hypergene. Samt 
utveckla en process kopplat till årshjulet för uppföljning och uppdatering 
av internkontrollarbetet. 
 
I korthet kan det beskrivas på det sätt att avsikten är att utskotten ska ges 
möjligheten att i en längre process genomarbeta förslag till 
Internkontrollplan innan förslag till beslut sänds vidare till nämnd. 
 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta  
 
 

att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 109 Återrapportering; Finansiering av utredning av 
förutsättningarna på övre Ådalsbanan 

 
Diarienummer: 20NHU334 
Ärendeansvarig: Roger Wetterstrand 
Handläggare: Henric Fuchs 
 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrlands förtroendemannaorganisation har i närtid 
prioriterat att skyndsamt utreda förutsättningarna för att bedriva 
persontågtrafik till och från Sollefteå kommun, inte minst ur ett 
infrastrukturperspektiv. Nämnden beslutade den 22 november 2022 att 
finansiera en utredning av förutsättningarna på övre Ådalsbanan. Vid 
samma möte beslutades också att arbetet (så här långt) ska återrapporteras 
till nämnden den 16 december. 
 
Redovisning av arbetet så här långt 
Redan den 17 november hölls ett preliminärt avstämningsmöte med 
Sweco, under förutsättning att nämnden skulle fatta beslut om att 
finansiera utredningen. Den 22 november fattade nämnden sitt beslut om 
att finansiera utredningen. Därefter har förvaltningen Regional utveckling 
haft ett första avstämningsmöte med Sweco och det andra mötet är 
schemalagt till den 9 december. I samband med nämndens sammanträde 
16 december redovisas hur lång arbetet kommit och vad som framkommit 
i utredningen så långt. 
 
Förvaltningen Regional utvecklings bedömning 
Då arbetet med denna utredning har prioriterats högt av 
förtroendemannaorganisationen har utredningen startats omgående och 
drivits fram i högt men kontrollerat tempo. Förhoppningen är att 
förvaltningen ska kunna redovisa och redogöra för flertalet av konsulternas 
preliminära analyser, slutsatser och rekommendationer.  
 
Sammanfattningsvis förordar förvaltningen fortfarande, i linje med 
nämndens beslut från sommaren 2020, att de berörda parterna ska förorda 
att Trafikverket genomför en ÅVS (åtgärdsvalsstudie), vilket är det enda 
sättet att föra processen framåt och komma närmare ett eventuellt 
förverkligande av persontrafik på övre Ådalsbanan på sikt. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta 
 
att anse informationen delgiven och lägga ärendet till handlingarna. 
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§ 110 Remiss; Betänkande Kreativa Sverige! Nationell strategi 
för främjande av hållbar utveckling för företag i 
kulturella och kreativa branscher, (SOU 2022:44) 

 
Diarienummer: 22NHU484 
Ärendeansvarig: Maria Oldenmark 
Handläggare: Elin Torestad 
 
Ärendebeskrivning  
Region Västernorrland har beretts tillfälle att lämna synpunkter på 
betänkandet Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar 
utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher (SOU 2022:44).  
  
Region Västernorrland är generellt positiva till att det tagits fram ett 
förslag till en nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för 
företag i kulturella och kreativa branscher. Vi saknar dock i betänkandet 
ett antal perspektiv:   
 Den regionala dimensionen saknas i stor utsträckning.   
 Vi anser att beskrivningen av den skapande kärnan och dess betydelse 
för kulturella och kreativa branscher kan lyftas ytterligare.   
 Tillväxtbegreppet behöver tydliggöras och definieras bredare utifrån de 
tre hållbarhetsperspektiven (socialt, ekonomiskt och miljömässigt).   
 Vi ser en ökad mängd av mikroföretag med en anställd (en ökning av 
gig-ekonomin). Det finns ett behov av ökat kunskapsbyggande i den här 
frågan. Betänkandet visar vägen genom att ta upp ämnet men lägger inte 
tillräcklig energi på att utreda frågan.   
 En tydligare styrning mot flernivåsamverkan efterlyses.   
 Om Kulturskolan ska utformas utifrån kompetensförsörjningsbehoven så 
är det en omfattande reform och förändring på synen på kultur i skolan och 
Kulturskolans roll. Detta kommer kräva lagstiftning.  
 Kulturarvet är i betänkandet förbisett som resurs för kulturella och 
kreativa näringar.   
  
Ställningstagande  
Region Västernorrland önskar ett tydligt nationellt direktiv med 
tvärsektoriellt ansvar för kulturella och kreativa branscher där vikt läggs 
vid ökad flernivåsamverkan och ett utvecklat samarbete mellan bland 
annat näringsliv och kultur på alla nivåer.   
Regionala erbjudanden bör utformas med samordningsansvar och 
finansiering utifrån unika förutsättningar snarare än att strategin ska 
stipulera hur arbetet ska genomföras.  
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Beslutsunderlag  
Remiss från Kulturdepartementet; betänkandet Kreativa Sverige! Nationell 
strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och 
kreativa branscher (SOU 2022:44), bilaga 6 

Yttrande över remiss; betänkandet Kreativa Sverige! Nationell strategi för 
främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa 
branscher (SOU 2022:44), bilaga 7 

  
  
 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta  
  
att avge ”Yttrande över remiss; betänkandet Kreativa Sverige! Nationell 
strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och 
kreativa branscher (SOU 2022:44)”; samt  
  
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
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§ 111 Remiss; Naturvårdsverkets redovisning; Ansvar för 
kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar  

 
Ärendet utgår 
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§ 112 Resultat externa miljörevision 2022 
 
Diarienummer: 22NHU655 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: Sofia Mackin 
 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrland har arbetat aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor 
under många år. Sedan 2018 är hela organisation certifierad enligt ISO 
14 001:2015. Det innebär att det årligen ska revideras av extern oberoende 
part för att säkerställa att ledningssystemet följs och leder till ständiga 
förbättringar, där det vart tredje år är förnyad revision och de andra åren är 
uppföljande. Under 2022 har en uppföljande revision genomförts.  
Resultatet av revisionen påvisar färre avvikelser än året innan, men att det 
fortsatt finns utmaningar inom de tidigare identifierade områdena att 
fortsatt förbättra. Resultatet visar på 17 mindre avvikelser och 28 
observationer, där områdena med flera avvikelser inom varje är följande: 
- Nödlägesberedskap 
- Risker och möjligheter 
- Kompetens 
- Planering av åtgärder för att uppnå miljömål 
- Planering och styrning av verksamheten 
 
 
Beslutsunderlag 
Presentation extern miljörevision, bilaga 8 
 
 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 113 Riksrevisionens granskning av stadsbidrag till 
studieförbund 

 
Diarienummer: 22NHU646 
Ärendeansvarig: HansOlov Furberg 
Handläggare: Monica Nyholm 
 
Ärendebeskrivning 
Under hösten 2022 publicerades Riksrevisionens rapport efter granskning 
av effektiviteten i kontroll och uppföljning av studieförbundens 
statsbidrag. Granskningen har sin grund i att det upptäckts fel och fusk i 
studieförbundens utbetalningar av statsbidraget till samverkansparter. 
Resultatet av granskningen visar att det finns brister i alla led, såväl 
studieförbundens utbetalningar och kontroll, Folkbildningsrådets styrning 
och uppföljning, som regeringens styrning. Det kontrollverktyg som 
utformats av folkbildningsaktörerna är inte utformat att synliggöra 
felaktigheter tillräckligt bra. Granskningen har vidare landat i 
rekommendationer till regeringen och Folkbildningsrådet men lyfter några 
aspekter som har betydelse för landets regioner. 
 
Förvaltningens bedömning  
Förvaltningen anser att granskningen är bra och lyfter viktiga områden. 
Folkbildningsrådet kommer sannolikt att tillsätta extra resurser för att 
kunna utföra den granskning som Riksrevisionen kräver vilket 
förvaltningen välkomnar. En tydligare statlig kontroll säkerställer också 
kvaliteten i den regionala dialogen med Folkbildning Mittnorrland.  

Det regionala verksamhetsstödet 

Region Västernorrland fördelar verksamhetsstöd till aktiva studieförbund i 
länet via Folkbildning Mittnorrland. Stöd och samverkan styrs av ett 
uppdragsavtal som upprättats mellan Folkbildning Mittnorrland, Region 
Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen samt av Region 
Västernorrlands riktlinjer för stödgivning. Region Västernorrland och 
Folkbildning Mittnorrland har därutöver ett avtal som reglerar en summa 
för ersättning för den administration som organisationen gör i samband 
med fördelning och uppföljning av stöden till länets studieförbund. För 
2022 fördelades 6 540 000 kr till Folkbildning Mitt att fördela till 
regionens studieförbund samt 40 000 kr för administration. 
 
Region Västernorrland hanterar inte det regionala verksamhetsstödet till 
studieförbunden enligt liknande standard som övriga verksamhetsstöd. 
Ansökan tillsammans med verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, 
revisionsberättelse och verksamhetsplan för kommande år är obligatoriska 
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för handläggning av stöd. Men granskningen av respektive studieförbunds 
dokument utförs av Folkbildning Mittnorrland. Samråd med Folkbildning 
Mittnorrland hålls årligen, där granskningen och dess eventuella följder 
kommer att diskuteras.  
 
Folkhögskolorna berörs inte av Riksrevisionens granskning men det finns 
en risk att Folkbildningsrådets ökade behov av verksamhetsgranskning 
kommer att kräva resurser från det samlade folkbildningsanslaget. 
 
 
Beslutsunderlag 
Statsbidraget till studieförbunden– kontroll och uppföljning 
 (RiR 2022:20), bilaga 9 
Uppdragsavtal Folkbildning Mittnorrland (21NHU635) 
Avtal gällande beräkning och analys av studieförbundens anslag (11RN11) 
 
 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta 
  
att lägga informationen till handlingarna; samt 
 
att uppdra till förvaltningen att se över befintliga rutiner hos Region 
Västernorrland kring studieförbundens verksamhetsstöd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
PROTOKOLL 
NÄMNDEN FÖR HÅLLBAR 
UTVECKLING 
Arbetsutskottet 

 

  Datum  Dnr  Sida

  2022‐12‐09  22NHU1  14(21)

 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

Hans Backlund Joachim Jonsson  

 

  
§ 114 Resultat av medarbetarundersökning genomförd 2022 
 
Diarienummer: 22NHU651 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Annika Lindholm 
 
Ärendebeskrivning 
Varje år genomförs en medarbetarundersökning inom Region 
Västernorrland. I år har undersökningen genomförts av företaget Indikator 
som även var vår enkätleverantör förra året.  
 
Medarbetarundersökningen 2022 
Undersökningen har gått ut till alla medarbetare förutom de som större 
delen av året inte varit på arbetsplatsen på grund av olika ledigheter eller 
de som haft timanställning. I år har svarsfrekvensen varit högre än 
någonsin tidigare inom Regional utveckling svarade ca 84 procent på 
enkäten.   
 
Medarbetarundersökningen innehåller HME, hållbart 
medarbetarengagemang, HSE, hållbart säkerhetsengagemang samt frågor 
om utsatthet (kränkningar, diskriminering samt våld och hot).  HME och 
HSE är enkäter framtagna av SKR, Sveriges kommuner och regioner och 
består för Regional utvecklings del av 9 respektive 8 frågeställningar. 
Enkäterna utgår från att mäta medarbetares upplevelser av sin 
arbetssituation. 
 
HME har regionen genomfört sedan 2015. Årets övergripande resultat för 
hela regionen ligger på samma nivå som förra året, index 77 (resultatet 
redovisas genom index mellan 1 - 100, där ju högre resultat visar på högre 
nöjdhet - resultat över 70 anses som bra resultat). Regional utveckling 
övergripande HME resultat ligger som förra året på index 81. 
 
HSE har använts av regionen några år, men initialt bara vänt sig till 
vårdpersonal. I år är det andra året alla regionens medarbetare har 
möjlighet att svara på åtta av de elva HSE frågorna. De medarbetare som 
har patientkontakt har svarat på ytterligare tre HSE frågor som berör 
patientarbete. Regional utvecklings övergripande HSE index ligger på 73. 
 
Utsatthetsfrågorna fick en ny utformning förra året för att kunna visa på 
om åtgärder behöver vidtas för att ytterligare motverka utsatthet. 
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Cheferna på de olika nivåerna inom regionen har tillsammans med sitt 
enkätresultat, även fått en handbok om enkäten och dess upplägg samt hur 
de kan arbeta vidare med olika förbättringar tillsammans med 
medarbetarna på arbetsplatsen.  
 
 
Beslutsunderlag 
Mer information om HME: 
Enkätfrågor HME | SKR 
 
Mer information om HSE: 
Hållbart Säkerhets Engagemang | SKR 
 
 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
PROTOKOLL 
NÄMNDEN FÖR HÅLLBAR 
UTVECKLING 
Arbetsutskottet 

 

  Datum  Dnr  Sida

  2022‐12‐09  22NHU1  16(21)

 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

Hans Backlund Joachim Jonsson  

 

§ 115 Samverkansavtal för god och jämlik hälsa tillsammans 
med RFSL i Västernorrlands län åren 2023-2025 

 
Diarienummer: 22NHU490 
Ärendeansvarig: Sofia Mackin 
Handläggare: Petet Möllerswärd 
 
Ärendebeskrivning 
Beslut gällande Region Västernorrlands och RFSL Västernorrlands avsikt 
att teckna ett samverkansavtal i syfte att skapa ett långsiktigt, 
kunskapsbaserat samarbete för att uppnå en god jämlik och jämställd hälsa 
i Västernorrlands län. Tillsammans kan parterna verka för att främja en 
god livskvalitet och hälsosamma miljöer för länets invånare, ett aktivt och 
breddat deltagande i föreningslivet samt regional utveckling. 
 
 
Beslutsunderlag 
Samverkansavtal för god, jämlik och jämställd hälsa genom RFSL i 
Västernorrlands län åren 2023–2025, bilaga 10  
 
 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta  
 
att ställa sig bakom samverkansavtalet och dess innehåll och uppdra till 
nämnden för hållbar utvecklings ordförande att underteckna 
samverkansavtalet. 
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§ 116 Beslut om stipendier vid Hola och Örnsköldsviks 
folkhögskola 

 
Diarienummer: 22NHU641 
Ärendeansvarig: HansOlov Furberg 
Handläggare: Monica Nyholm 
 
Bakgrund 
Hola och Örnsköldsviks folkhögskola har sedan många år haft stiftelser 
knutna till skolorna vars avkastning ska delas ut till deltagare utifrån 
stipendiegivarnas önskan och stiftelsernas ändamål. 
 
2021-10-12 tog Regionstyrelsen beslut om att Stiftelsernas tillgångar ska 
förbrukas för sitt ändamål eller ett ändamål som så nära som möjligt 
motsvarar beskrivningen. Detta gjordes för att stiftelserna hade små 
tillgångar och ökade administrativa krav och kostnader. De senaste åren 
har ingen avkastning gett möjlighet till utdelning och det fanns en risk att 
kapitalet på sikt skulle försvinna i rena kostnader. (21RS10931 §295)   
 
De stiftelser som har upplösts är: 
 
Hola folkhögskolas stipendiesamstiftelse  Orgnr: 888000-7318 
Erik och Anna-Greta Sjölunds donationsstiftelse Orgnr.:888000-7458 
Herbert och Märta Lagerströms stiftelse  Orgnr: 888000-7268 
Konrad och Berta Nilssons stipendiesamstiftelse Orgnr: 888000-7391 
 
Utlysning 
Hola folkhögskolas stipendiesamstiftelse kan användas för gemensamma aktiviteter 
och satsningar så inga individuella utlysningar har gjorts kring den. Medlen kommer i 
första hand att användas till skolans utemiljö i samverkan med Regionfastigheter och 
enheten för miljö och hållbarhet. 
 
Kapital: 89 122 kr 
 
Erik och Anna-Greta Sjölunds donationsstiftelse har utlysts på följande sätt:  
Avser deltagare på långkurser som visat stort intresse för föreningsliv och ekonomi. 
Till exempel: • Musik • Idrott • Intresse för entreprenörskap • Studieresa • Idé för 
personlig utveckling 
 
Kapital: 127 824 kr, fördelat på 15 stipendier á 8 522 kr/person.  
 
Herbert och Märta Lagerströms stiftelse har utlysts på följande sätt: 
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Avser deltagare vid Örnsköldsviks folkhögskola med möjlighet att i utlandet förvärva 
allmän orientering inom ett visst ämnesområde eller kulturavsnitt. 
 
Kapital: 47 000 kr, fördelat på två stipendier á 23 500kr/person. 
 
Konrad och Berta Nilssons stipendiesamstiftelse har utlysts på följande sätt: 
Avser deltagare vid Örnsköldsviks folkhögskola för belöning eller uppmuntran åt 
deltagare som visat god kamratanda. Syfte med stipendiet: uppmuntran till deltagare 
som gjort speciella insatser för skolan och dess deltagare, samt hjälp till deltagare för 
studier eller studieresa inom eller utom Sverige. 
 
Kapital: 101 155 kr, fördelat på 7 stipendier á 14 451kr/person.  
 
 
Ärendebeskrivning 
Herbert och Märta Lagerströms stiftelse 
Sammanlagt 12 ansökningar inkom från deltagare vid Örnsköldsviks 
folkhögskola. En urvalsgrupp bestående av rektor och 4 pedagoger har 
tagit fram ett förslag på lämpliga stipendiater. 
 
Konrad och Berta Nilssons stipendiesamstiftelse 
Sammanlagt 31 ansökningar inkom från deltagare vid Örnsköldsviks 
folkhögskola. En urvalsgrupp bestående av rektor och 4 pedagoger har 
tagit fram ett förslag på lämpliga stipendiater. 
 
Erik och Anna-Greta Sjölunds donationsstiftelse 
Sammanlagt 50 ansökningar inkom från deltagare vid Hola folkhögskola. 
En urvalsgrupp bestående av rektor och enhetschef service tillsammans 
med 4 pedagoger har tagit fram ett förslag på lämpliga stipendiater. 
 
Följande kriterier har beaktats för att prioritera bland de behöriga sökande: 
 Tydligt och uttalat syfte med ansökan 
 Ansökans överensstämmelse med kriterierna 
 Hänsyn har tagits till sökandens presumtiva förmåga att använda medel till avsett 
ändamål. 
 
Beslutsunderlag 
Förbrukning av medel innebärande upplösning av stiftelser 21RS10931, 
bilaga 11 
Förslag till stipendiater Hola folkhögskola, bilaga 12 
Förslag till stipendiater Örnsköldsviks folkhögskola, bilaga 13 
Bilagorna delas ut vid nämnden för hållbar utvecklings arbetsutskott den 
9/12 
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Beslut 
Arbetsutskottet beslutar  
 
att tilldela stipendiemedel ur Erik och Anna-Greta Sjölunds 
donationsstiftelse á 8 522 kr till Silhem Sahrouri, Birk Rovio, Martin 
McArhur, Nils-Andreas Nordin, Manal Madeeh Maseer, Isac Ödlund, 
Emil Nyholm, Sandra Sjöberg, Afiet Idris, Rasmus Handley, Jenni Landin, 
Oktavio Strindlund, Therése Georgsson, Michaela Dieke och Signe 
Bogmer. 
 
att tilldela stipendiemedel ur Herbert och Märta Lagerströms stiftelse á 23 
500 kr till Mayura Phimthuad och Jessi Söderström, samt  
 
att tilldela stipendiemedel ur Konrad och Berta Nilssons 
stipendiesamstiftelse á 14 451 kr till Cheeranan Boonphoon, Joanna 
Magdaleine Tupas, Tigsty Russom, Sara Bäckström, Dannilo da Silva 
Conceicao, Mohammed Reza Taher och Emma Vallin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Sökande av stipendierna 
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§ 117 Årlig rapport Visselblåsarärenden 2022 
 
Diarienummer: 22NHU644 
Ärendeansvarig: Anneli Nilsson 
Handläggare: Anneli Nilsson 
 
Ärendebeskrivning 
I november 2018 inrättades en visselblåsarfunktion i Region 
Västernorrland och i samband med detta fastställdes en riktlinje av 
regionstyrelsen den 19 november 2018, § 357. Riktlinjen revideras i 
Regionstyrelsen 2022-06-07, § 203 med anledning av en ny författning lag 
(2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden 
(visselblåsarlagen).  
 
Visselblåsarfunktionen är avsedd för rapportering i ett arbetsrelaterat 
sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett 
allmänintresse av att de kommer fram (1 kap. 2 § visselblåsarlagen). 
Visselblåsarfunktionen ses som ett komplement till Region 
Västernorrlands ordinarie system för att hantera avvikelser och lämna 
synpunkter. Enligt riktlinjen ska regionstyrelsen och berörda nämnder 
informeras årligen om vilka utredningar som avslutats. 
 
Inkomna ärenden hanteras inom Region Västernorrlands juridikfunktion. 
Under året har tre ärenden inkommit till visselblåsarfunktionen. En av 
dessa riktade sig mot rutiner inom verksamheter i hälso- och sjukvården, 
vilken delgavs områdesdirektör för hantering. Den andra gällde en allmän 
arbetsrelaterad upplysning som hanterades genom information om 
regionens riktlinjer samt information till regiondirektör och HR-direktör. 
Det tredje ärendet inkom anonymt och gällde nyttjande av 
parkeringsplatser vid en hälso- och sjukvårdsverksamhet, information 
delgavs och inhämtades från verksamheten. 
 
Ingen av de ärenden som inkommit till Visselblåsarfunktionen under 2022 
har bedömts utgöra en visselblåsning i visselblåsarlagens mening. 
Ärendena kom därför att överlämnas för hantering inom regionens 
ordinarie kanaler.  
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden för hållbar utveckling besluta 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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Justeras 
 
 
 
_____________________________________________________ 
Hans Backlund 
Ordförande i Nämnden för hållbar utvecklings arbetsutskott 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 
Joachim Jonsson 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Monika Öhgren 
 
 


