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Val av justerare

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

§ 99

Fastställande av föredragningslista

Ett extraärende anmäldes § 109 Sammanträdesplan 2022 Nämnden för
hållbar utveckling och arbetsutskott
Arbetsutskottet beslutar
att efter ovanstående komplettering fastställa upprättat förslag till
föredragningslista.
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Verksamhetsplan 2022 – 2024 Regional utveckling
detaljplan

Diarienummer: 21NHU415
Ärendeansvarig: Märta Molin
Handläggare: Nina Ulander
Ärendebeskrivning
Förvaltningens verksamhetsplan gäller för 2022 till och med 2024. 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 2022 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 2022 – 2024”
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.
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Verksamhetsplanen tar också hänsyn till de planer som Nämnden för
hållbar utveckling och Regionstyrelsen beslutat om för 2022–2024.
Verksamhetsplanen ska återrapporteras till Nämnden för hållbar
utveckling i två delårsrapporter och en årsrapport. Planen ska även följas
upp varje månad genom dialog med nämnden.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan 2022 Regional utveckling, bilaga 1

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta
att godkänna verksamhetsplanen för 2022.
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Årlig rapport Visselblåsarärenden

Diarienummer: 21NHU622
Ärendeansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Sara Sultan
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. Enligt riktlinjen ska
regionstyrelsen och berörda nämnder informeras årligen om vilka
utredningar som avslutats.
Under årsperioden har inkomna ärenden hanterats genom Region
Västernorrlands juridikfunktion som i sin tur inhämtat utredningsstöd där
det behövts. Under året har fyra visselblåsningar utretts. Tre riktade sig
mot hälso- och sjukvården och en mot regional utveckling. En av dessa
fordrade en något större utredning än övriga tre. I den mer omfattande
utredningen konstaterades att informationen behövde överlämnas till
berörd verksamhet och HR varpå två personalärenden startades innan
ärendet om visselblåsning kunde avslutas. Dessa personalärenden är idag
hanterade på ett tillfredsställande sätt och avslutade. De övriga tre fordrade
endast mindre utredningar och är idag avslutade.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta
att lägga informationen till handlingarna.
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Uppdragsavtal Folkbildning Mittnorrland

Diarienummer: 21NHU635
Ärendeansvarig: HansOlov Furberg
Handläggare: HansOlov Furberg
Ärendebeskrivning
Studieförbunden erhåller regional stöd som en del av stödet till det civila
samhället och som en del av den totala finansieringen från stat och region.
Den ideella föreningen Folkbildning Mittnorrland fördelar de regionala
bidraget till studieförbunden i respektive län på uppdrag av Region
Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen. Detta uppdrag har saknat
ett avtal och under året har förvaltningarna i båda länen gemensamt
utarbetat ett uppdragsavtal för de regionala medel som betalas ut.
Avtalet träder i kraft 1 januari 2022 och sträcker sig till december 2023.
Innehåll
Avtalet baseras på statens syften med folkbildningen och
 Regionplan 2022-2024
 Regional utvecklingsstrategi (RUS)
 Aktuell kulturplan för Region Västernorrland
 Gällande villkor och riktlinjer för stöd och bidrag
Regionernas stöd avser att stärka utvecklingen av
folkbildningsorganisationernas arbete, bidra till verksamhet i alla delar av
respektive län samt att främja medborgarnas deltagande i kultur och
bildningsaktiviteter.
Uppdrag
Det regionala uppdraget till Folkbildning Mittnorrland är att, utifrån
nationella och regionala mål, samordna och stödja föreningens medlemmar
samt fördela regionanslag till studieförbundens regionala verksamhet
enligt gemensamt antagna fördelningsnycklar.
Ekonomiskt stöd
Folkbildning Mittnorrland erhåller årligen ca 40 000 kronor av Region
Västernorrland för funktionen att fördela och sammanställa uppföljningen
av studieförbunden enligt avtalet. Nämnden för Hållbar Utveckling
avsätter årligen ca. 6 miljoner kronor till studieförbunden i budgetbeslutet.
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Beslutsunderlag
Uppdragsavtal Folkbildning Mittnorrland, bilaga 2

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta
att godkänna och underteckna uppdragsavtal med Folkbildning
Mittnorrland.

Delges
Folkbildning Mittnorrland
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Beslut om finansiering av regional filmproduktion

Diarienummer: 21NHU352
Ärendeansvarig: HansOlov Furberg
Handläggare: HansOlov Furberg
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Förvaltningen har på nämndens uppdrag undersökt vilka förutsättningar
som finns för att organisera en regional filmfond i Västernorrland. Frågan
har också funnits med i utredningen om gemensam stödstruktur för
regionalt tillväxtfrämjande i Västernorrland - nulägesanalys,
benchmarking och samverkansalternativ som WSP genomförde under
våren 2021.
Frågan om en eventuell regional filmfond som samverkansprojekt mellan
Region Västernorrland och kommunerna diskuteras i två olika
samverkansorgan, Regionala samverkansrådet för regionala tillväxtfrågor
och Kulturforum för regionala kulturfrågor. Frågan har lyfts i Kulturforum
den 24/9 och i Beredningsgruppen för Samverkansrådet den 13/10.
Underlag rörande finansiering och nuläge i frågan har rapporterats till
Nämnden för hållbar utveckling 27/1 och 5/10 2021. Filmfonden har
diskuterats på ägarforum för Scenkonst Västernorrland 24/4 och 26/11
2021.
Det som vanligtvis omnämns som en filmfond i svensk eller europeisk
filmbransch är inte en aktiefond. Begreppet beskriver verksamheter som
drivs av årliga tillskott och som investerar villkorade
samproduktionsmedel i film- och tv-dramaproduktioner eller kort- och
dokumentärfilmer, vanligtvis med krav på ägarandelar i produktionerna.
De filmfonder som finns i Sverige bedrivs i regel som offentliga bolag.
Uttrycket härstammar från engelskans ”filmfunding” i betydelsen
finansiering av filmproduktion.
Genomförda och pågående projekt i länet inom filmnäringen
 Mid Nordic Film Region
 Filmregion Västernorrland
 Mid Nordic Film Export
 Förstudie: Filmfond och stärkt filmnäring i Västernorrland
 Etablering filmfond och stärkt filmnäring i Västernorrland
 Mid Nordic Female Film Network (pågående)
 Förstudie: Hållbar filmproduktion i Västernorrland (pågående)
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Mål för en regional filmfond utifrån förstudie ”Filmfond och stärkt
filmnäring i Västernorrland”
 Kontinuerligt locka större film- och tv-produktioner till länet.
 Minst en tv-dramaserie eller 2-4 långfilmer, samt ett ökat antal kort- och
dokumentärfilmer, årligen spelas in i länet.
 Utveckla filmnäringen i regionen.
 Bidra till en långsiktigt hållbar arbetsmarknad för filmarbetare i
regionen.
 En positiv regionalekonomisk effekt.
 Återkommande ge film- och tv-publiken möjlighet att uppleva berättelser
av god kvalitet med personer, platser och perspektiv från Västernorrland.
 Ett stärkt västernorrländskt självförtroende.
Synpunkter från Kulturforum
Från Kulturforum kan konstateras att det finns ett intresse för filmfond
men frågan upplevs dåligt förankrad i kommunerna, det önskas genom
Kommunförbundet Västernorrland en konkret fråga om medfinansiering
den vanliga ärendevägen. Beredningen av ett sådant ärende behöver
samordnas så både kultur och tillväxtperspektivet beaktas. En rad olika
perspektiv att fortsatt beakta lyftes, t ex rörande fördelning och olika typer
av garantier.
Synpunkter från Beredningsgruppen Regionala Samverkansrådet
Beredningsgruppen var decimerade vid mötet. Frågan om att satsa på en
regional filmfond ställdes emot andra regionala prioriteringar som
Bizmaker och High Coast Invest och den ekonomiska insatsen ansågs vara
stor i förhållande till andra gemensamma satsningar. Gruppen var positiv
till en stärkt filmnäring i länet och till de arbetstillfällen som kan skapas
men tycker att prislappen är för stor för de enskilda kommunerna samt att
andra gemensamma satsningar kan ge lika stora fördelar. Frågan har
diskuterats vidare den 11/11 när alla kommuner vad närvarande. Gruppen
reflekterade då över kalkyler för mervärden och att sätta denna investering
i relation till andra prioriterade samverkanssatsningar i länet. Från
Kramfors och Ånge kommuner bedöms att denna typ av offentlig
finansiering måste ställas i perspektiv till andra nödvändiga
utvecklingssatsningar.
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Synpunkter från ägarforum Scenkonst Västernorrland
Filmfond diskuterades på ägarforum den 22/4 2021 där Scenkonst
Västernorrland informerade om sina samtal med länets kommuner i frågan.
Region Västernorrland informerade om WSP utredningen och att
filmfondsfrågan var en del av underlaget till utredningen.
På ägarforum den 26/11 lyftes frågan igen i och med att Region
Västernorrland meddelade sin ambition att avsätta 2,5 miljoner till en
regional filmfond. Sundsvalls kommun ställde sig positiv till beslutet men
avsåg inte att medfinansiera i förhållande till bolagets aktiefördelning utan
väljer att vänta till dess fler kommuner ansluter sig till medfinansiering
enligt den presenterade finansieringsmodellen. Sundsvalls kommun vill se
politiska samtal med alla kommunstyrelseordförande i frågan och önskar
att Region Västernorrland håller i dessa samt förbereder ett ärende om
medfinansiering för alla kommuner att ta ställning till. Samtliga kommuner
har undertecknat avsiktsförklaringen ”Filmregion Västernorrland” som
handlar om att agera mottagare när en filmproduktion arbetar i en
kommun.
Ägarforum ställde sig frågan om vad som händer om inte alla kommuner
går med i samarbetet? Fonden får en svagare finansiering och filmfrågan
blir då inte en regional angelägenhet på samma sätt.
Struktur och organisation
Eftersom en filmfond investerar i film och tv-produktioner så krävs det
någon form av bolagisering för att kunna hantera verksamheten. I samtal
med Scenkonst Västernorrland AB så anser de att de har kapacitet för att
administrera en filmfond men att det kan krävas cirka två 50 % tjänster; en
koordinator och en filmkommissionär (ett stöd för de filmbolag som
besöker länet). Det kommer också att finnas behov av juridisk kompetens
vid avtalsskrivning mm.
En filmfond investerar i produktioner och fonden kan få
royaltyutbetalningar tillbaka från framgångsrika produktioner utifrån
ägarandel. Endast cirka 15 % av svenska långfilmer går i dagsläget med
vinst så de pengar som kommer tillbaka till fonden får betecknas som
osäkra och måttliga.
I förslaget 2.b som finns i underlaget ”Etablering filmfond och stärkt
filmnäring i Västernorrland 2016-07-01 –2019-10-31” finns en beräkning
på regional finansiering av en fond på 5,8 miljoner kr. I den beräkningen
medverkar kommunerna i länet med cirka. 3,4 miljoner och Region
Västernorrland med cirka 2,4 miljoner. I uträkningen bidrar kommunerna
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med medel kopplade till antal invånare. Förvaltningen upplever förslaget
som rimligt, utifrån exempel från andra regioner.
För att administrera fonden beräknar Scenkonst Västernorrland att
medlen år 1 till minst 70% och från och med år 2 till minst 80%
användas för att stödja filmproduktioner i Västernorrland. Resterande
del av det årliga bidraget föreslås användas till personal- och
administrationskostnader under aktuellt år.
Produktionsvolym.
Under ett år beräknas 1 - 2 långfilmer eller serier samt några mindre
produktioner kunna produceras i länet. Produktionsmedlen kan variera från
små belopp till 1 - 3 miljoner per film.
Projektlängd.
En filmfond bör ha minst 3 - 4 år, helst 5 år på sig för att kunna visa den
fulla potentialen av sin kapacitet anser Film Västernorrland, Scenkonst
Västernorrland AB. Det tar tid att bygga upp relationer och regional
kompetens. Filmfonden beräknas starta sin verksamhet under 2022.
Förslag till finansieringsmodell
Förvaltningen föreslår att Nämnden för hållbar utveckling initierar en
regional finansiering av filmproduktion enligt modellen nedan som
beskrivs i underlaget ”Etablering filmfond och stärkt filmnäring i
Västernorrland 2016-07-01 –2019-10-31” genom att fördela 2 500 000
kronor ur 2021 års budget till Scenkonst Västernorrland AB för att
använda för ändamålet.
Nämnden för hållbar utveckling har uttryckt önskemål om finansiell
samverkan enligt finansieringsmodellen nedan, där samtliga av länets
kommuner deltar. Nämnden kommer att initiera ett politiskt samtal efter
fattat nämndbeslut.
Scenkonst Västernorrland AB uppdras att återkomma till ägarna med en
lösning på hur pengarna ska kunna hanteras inom bolaget och hur ej
förbrukade medel kan fonderas över räkenskapsåret.
Scenkonst Västernorrland AB får med extra medel för regionalt stöd till
filmproduktion ett breddat uppdrag som ska regleras i bolagets
styrdokument. Justeringen av styrdokumenten hanteras enligt gällande
ordning.
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Ägarna är överens om att hantera frågan på ovanstående sätt.
Finansieringsmodell
Finansieringsmodellen är baserad på 10 kronor per innevånare förutom
Sundsvalls kommun som betalar 20 kronor per innevånare. Avrundat blir
förslaget till finansieringsmodell som följer:
Kommun
Härnösand
Kramfors
Sollefteå
Sundsvall
Timrå
Ånge
Örnsköldsvik

Kommunal insats i kronor
250 000
180 000
200 000
2 000 000
180 000
90 000
550 000

Summa kommunal insats
3 450 000
Region Västernorrland
2 500 000
Filmfond i Västernorrland 5 950 000 kronor
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen gör bedömningen att en finansiell samverkan med flera av
länets kommuner krävs för att filmfonden ska kunna skapa de
arbetstillfällen, och bli det initiativ, som den regionala filmbranschen
behöver. För att skapa den stabilitet som krävs och ge filmfonden en
möjlighet att utvecklas över tid behöver Region Västernorrland och länets
kommuner långsiktigt finansiera fonden gemensamt.
Beslutsunderlag
Kunskapsunderlag rörande finansiering av filmproduktion NHU 2021-0127, bilaga 3
Protokollsutdrag NHU 2021-01-27 § 106 Återrapportering regional
filmfond, bilaga 4
Rapport förstudie filmfond och stärkt filmnäring i Västernorrland, bilaga 5
Yrkande
Joachim Jonsson (KD) yrkar på att ett tillägg görs i båda att:satserna med
följande lydelse:
”Under förutsättning att övriga kommuner ansluter sig till den föreslagna
finansieringsmodellen”
Ordförandens sign

Justerandens sign

Hans Backlund

Joachim Jonsson

Exp den

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
NÄMNDEN FÖR HÅLLBAR
UTVECKLING

Arbetsutskottet
Datum
2021‐12‐08

Dnr
21NHU1

Sida
13(24)

Annica Engström (SJVP) tillstyrker Joachim Jonssons (KD) yrkande.
Yrkande
Anette Lövgren (S) yrkar avslag på Joachim Jonsson (KD) yrkande till
förmån för liggande förslag.
Opposition
Ordförande ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner bifall
till Anette Lövgren (S) yrkande med ett övervägande ja besvarad.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta
att omfördela 2 500 000 kronor ur 2021 års budget till Scenkonst
Västernorrland för finansiering av filmproduktion, samt
att uppdra till Scenkonst Västernorrland att återkomma till ägarna med en
lösning på hur pengarna ska kunna hanteras inom bolaget och hur ej
förbrukade medel kan fonderas över räkenskapsåret samt att formulera ett
förslag på samverkansavtal och plan för uppföljning.

Delges
Scenkonst Västernorrland
Sundsvalls Kommun
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Informationsärende; Summering av projekt Koll 2020

Diarienummer: 21NHU632
Ärendeansvarig: Roger Wetterstrand
Handläggare: Henric Fuchs
Ärendebeskrivning
Det fyraåriga samverkansprojektet KOLL2020 avslutades under hösten
2021 och ska återrapporteras till Nämnden för hållbar utveckling.
Bakgrund
Mellan åren 2012 – 2016 konstaterade länet att vi hade svårt att använda
de statliga medlen i den regionala transportplanen som var avsedda för att
utveckla infrastrukturen för den allmänna kollektivtrafiken i anslutning till
den statliga infrastrukturen, exempelvis till busshållplatser.
Idén om att starta ett regionalt projekt för att utveckla kollektivtrafikens
infrastruktur (busshållplatser), utveckla kollektivtrafiken på landsbygden
och andra utvecklingsåtgärder föddes och det bestämdes att Västernorrland
skulle formulera och ansöka om medfinansiering till ett projekt –
KOLL2020.
Länet enades om att det var bäst att landstinget höll i arbetet med att skriva
fram en projektansökan med anledning av den pågående
regionbildningsprocessen och det planerade övertagandet av det statliga
regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen.
Eftersom KOLL2020 till stora delar var ett renodlat kollektivtrafikprojekt
erbjöds Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län (Din Tur) att vara projektägare. Förbundet bedömde
(2016) att man inte hade möjlighet att leda projektet varför dåvarande
landstinget accepterade ansvaret att leda samverkansprojektet.
Projektet bestod av fyra så kallade Work Packages eller WP
(arbetsområden):
 WP1: Projektledning och kunskapshöjande åtgärder (rapporter,
seminarier med mera),
 WP2: Marknad och information som leddes av kommunalförbundet,
 WP3: Infrastrukturinvesteringar var det största området med störst
omslutning och ledde till investeringar i hållplatsinfrastruktur vid
exempelvis Sollefteå sjukhus, vid Örnsköldsviks sjukhus och längs det
statliga vägnätet, samt
 WP4: Ny och innovativ kollektivtrafik i landsbygd.
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Projektet löpte från 2017 – 2021 och omslöt närmare 60 miljoner kronor
varav nästan hälften finansierades genom EU via ERUF (Europeiska
regionala utvecklingsfonden), cirka 20 miljoner kronor i statliga medel
från den regionala transportplanen och mindre än 10 miljoner kronor från
sex av länets kommuner och regionen tillsammans.
Följeforskningens slutrapport
AFRY upphandlades i projektets inledning för att följa arbetet i
KOLL2020 och i samband med avslutningskonferensen i höstas levererade
de en slutrapport med följande sammanfattande observationer:







Överlag har projektet uppnått goda resultat med bra bredd och djup.
Samtliga projektmål har uppfyllts med undantag för målet att intäkter
från kollektivtrafiken ska stiga mer än utgifterna.
Den minskade självfinansieringsgraden hänger samman med den
ökade subventioneringsgraden i länets kollektivtrafik samt med att
regionen ännu inte enats kring en gemensam målbild och strategi för
finansiering av kollektivtrafiken.
Förutsättningarna för att skapa långsiktiga resultat i form av ökat
kollektivt resande och ökade intäkter från trafiken finns. Projektet har
tagit fram viktigt underlagsmaterial för den fortsatta utvecklingen.
Viktigt för god, fortsatt utveckling av kollektivtrafiken i länet är att den
ordinarie verksamheten (Din Tur) kan fortsätta att driva dialog kring
frågorna och att man i regionen kan tillvarata erfarenheterna och enas
och besluta om vägen framåt när det gäller målbild och finansiering.

Förvaltningens bedömning
Länets samlade syften och mål med projektet har i mångt och mycket
uppfyllts genom och i projekt KOLL2020. Projektet utgjordes av flera
delar där vissa var gemensamma och där vissa insatser eller åtgärder
utfördes enskilt.
De gemensamma delarna utgjordes i huvudsak av rapporter, seminarier
och liknande aktiviteter. Dessa delar har bidragit till att höja
kunskapsnivån bland de förtroendevalda och tjänstemännen som ingått,
omslutits eller nåtts av projektets arbete och innehåll.
För Region Västernorrlands del har projektet bland annat medfört att den
central bedömningsfunktionen för sjukresor (vilken formulerades i
sjutegsprogrammet från 2012) startades i november 2019 och att den
fysiska miljön kring Sollefteå sjukhus utvecklades (som definierades inom
ramen för projekt Hållbara resor).
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Projektet möjliggjorde för kommunalförbundet att investera i optiska
läsare i länets bussar. Det möjliggör i sin tur för att utveckla digitala
färdbevis och biljetter vilket skulle förenkla och stimulera till ökat resande
med den regionala kollektivtrafiken.
Ett av målen med projektet var att utveckla och introducera digitala
färdbevis, för att ur regionens perspektiv exempelvis kunna förenkla
sjukresor med buss och tåg, vilket inte varit möjligt att åstadkomma under
projektperioden.
Framtagandet av rapporter och kunskapsunderlag har gett
kommunalförbundet bättre förutsättningar att utveckla befintlig
kollektivtrafik samt föreslå förändringar och utökningar av densamma, inte
minst i samband med kommande upphandlingar av regional busstrafik.
Sammantaget bedömer förvaltningen att projekt KOLL2020 uppnått syftet
och flertalet mål.
Beslutsunderlag
Slutrapport KOLL2020 från följeforskningen, bilaga 6

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Delges
Ärendeansvarig
Handläggaren
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Informationsärende; Redovisning av fördjupande PM om
tillgängligheten till utlämningsställen för Bussgods i
Västernorrland

Diarienummer: 21NHU633
Ärendeansvarig: Roger Wetterstrand
Handläggare: Henric Fuchs
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har beställt en fördjupning om Bussgods i Västernorrland
som ska delges Nämnden för hållbar utveckling.
Bakgrund
Under våren 2021 skickade kommunalförbundet (Din Tur) ut en remiss till
länets kommuner och regionen om framtiden för länets bussgodsbolag. I
sitt beslut från 16 juni 2021 förordade Nämnden för hållbar utveckling att
en kartläggning skulle genomföras med syfte att identifiera vilka områden
i länet som inte har en acceptabel täckning eller service gällande
transporter av paket och gods genom den privata transportmarknadens
försorg.
Under hösten beställde förvaltningen Regional utveckling en kartläggning
av paketombud i länet, som en del i framtagandet av ett nytt
landsbygdsprogram. Förvaltningen valde därför att göra ett mindre tillköp i
form av en fördjupning om var utlämningsställen för Bussgods finns i
länet.
Förvaltningens bedömning
Länets befolkning har generellt mycket god tillgänglighet till paketombud
och mer än 95 procent av befolkningen når ett ombud inom 15 minuters
resväg. Om Bussgods inte skulle finnas och om inget privat företag skulle
ersätta hela eller delar av den service som Bussgods i Västernorrland
tillhandahåller skulle upp till 1 600 av länets 250 000 invånare få en längre
resväg till närmaste paketombud.
De 1 600 individer som enbart har tillgänglighet till Bussgods är bosatta på
geografiskt avlägsna platser och är utspridda i flera kommuner. Flest
återfinns i Örnsköldsviks kommun (cirka 600 personer) följt av Sundsvalls
kommun cirka 400 personer).
I Kramfors kommun, Sollefteå kommun och Ånge kommun avser det
mellan 100 och 300 personer i vardera kommuner.
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Beslutsunderlag
PM Kartläggning paketombud Västernorrland fördjupning Bussgods,
bilaga 7

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Delges
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Kommunerna i Västernorrland
Bussgods i Västernorrland AB
Ärendeansvarig
Handläggaren
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Informationsärende; Uppföljning sjukresor

Diarienummer: 21NHU634
Ärendeansvarig: Roger Wetterstrand
Handläggare: Henric Fuchs
Ärendebeskrivning
Ärendet syftar till att ge Nämnden för hållbar utveckling en uppdatering
och uppföljning av utvecklingen gällande sjukresor i taxi inom länet under
perioden 2019 – oktober 2021 men särskilt en ögonblicksbild av läget just
nu (hösten 2021).
Bakgrund
Region Västernorrland har arbetat konsekvent under de senaste tio åren
med att utveckla och renodla erbjudandet om resekostnadsersättning vid
sjukresor. Arbetet har bedrivits med utgångspunkt i sjustegsprogrammet
för klimatsmarta, trafiksäkra och kostnadseffektiva sjukresor som
formulerades redan 2012. Sex av de sju punkterna som formulerades i
programmet är uppfyllda, exempelvis justerade och harmoniserade (med
övriga Norra Sverige) regelverk och avgifter, erbjudande om kostnadsfria
sjukresor med kollektivtrafik med mera.
De större förändringar som gjorts under senaste år är primärt införandet av
den centrala bedömningsfunktionen (sjukreseservice på Din Tur
Kundcenter i Ånge), justerade avgifter, ersättningar och högkostnadsskydd
samt upphörandet av rabatt för personer med kommunalt färdtjänsttillstånd
i samband med sjukresor i taxi.
Förvaltningen Regional utvecklings bedömning
De tre större förändringarna som genomförts efter politiska beslut i Region
Västernorrland under de senaste tre åren (2019 – 2021) har påverkats av
den världsomspännande spridningen av covid-19.
Coronautbrottet har kraftigt påverkat utfallet av exempelvis resandet,
graden av samordning av resande i fordonen, kostnader och intäkter med
mera. Med det sagt verkar det som om att de politiskt beslutade
förändringarna gett önskade resultat, eller omvänt så verkar det åtminstone
inte som om att besluten om förändringar skulle medfört oönskade resultat.
Förvaltningen får anledning att återkomma med ytterligare uppföljning av
utfallen för sjukresor på andra sidan årsskiftet.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Hans Backlund

Joachim Jonsson

Exp den

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
NÄMNDEN FÖR HÅLLBAR
UTVECKLING

Arbetsutskottet
Datum
2021‐12‐08

Dnr
21NHU1

Sida
20(24)

Beslutsunderlag
Utfall sjukresor med taxi Västernorrland 2019 till 2021, bilaga 8

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta
att lägga informationen till handlingarna.

Delges
Regiondirektören
Ärendeansvarig
Handläggaren
Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Hälsosam Y
Regionala pensionärsrådet
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Informationsärende; Ett år med pandemin

Diarienummer: 21NHU627
Ärendeansvarig: HansOlov Furberg
Handläggare: Elin Torestad
Ärendebeskrivning
Myndigheten för Kulturanalys har under året gjort flera rapporter som är
mycket intressanta ur ett regionalt perspektiv.
"Ett år med pandemin” rapport 2021:2
Denna rapport utgör Kulturanalys slutredovisning av regeringsuppdraget
att genomföra en översyn av effekterna inom kulturområdet i Sverige med
anledning av spridningen av covid-19. Slutredovisningen omfattar också
en kartläggning av vilka insatser som införts på statlig, regional och
kommunal nivå för att möta den kris som drabbat kulturområdet till följd
av pandemin.
Beslutsunderlag
"Ett år med pandemin” rapport 2021:2, bilaga 9

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta
att lägga informationen till handlingarna
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Informationsärende; Så fri är konsten

Diarienummer: 21NHU626
Ärendeansvarig: HansOlov Furberg
Handläggare: Elin Torestad
Ärendebeskrivning
Myndigheten för Kulturanalys har under året gjort flera rapporter som är
mycket intressanta ur ett regionalt perspektiv.
”Så fri är konsten” rapport 2021:1
I den här rapporten presenterar Myndigheten för kulturanalys sin utredning
om hur den kulturpolitiska styrningen påverkar den konstnärliga friheten.
Utredningen är ett regeringsuppdrag och förhåller sig till den
kulturpolitiska styrningen på statlig, regional och kommunal nivå.
Utredningen har fokuserat på bidragsgivningen på statlig nivå och
verksamhetsstyrningen på regional och kommunal nivå. På regional och
kommunal nivå har uppdraget varit att särskilt belysa tillämpningen av
principen om armlängds avstånd.
Beslutsunderlag
”Så fri är konsten” rapport 2021:1, bilaga 10

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta
att lägga informationen till handlingarna
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Sammanträdesplan 2022 Nämnden för hållbar
utveckling och arbetsutskott

Diarienummer: 20NHU438
Ärendebeskrivning
Nämndens sammanträdesplan för 2022 föreslås kompletteras med ett extra
möte i februari för att ta beslut i ärendet: Fördelning av statsbidrag inom
Kultursamverksansmodellen för 2022.
Eventuella extra ärende av brådskande karaktär kan tillkomma.
Ärendena bereds inte i utskottet utan går direkt till Nämnden för beslut.
Förslag på ett mötesdatum är den 17 februari kl. 09.15 I samband med
detta möte kommer verksamheter bjudas in för att berätta om vad det är de
sökt statsbidragen för.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta
att fastställa ett extra nämndsmöte den 17 februari 2022, samt
att i övrigt lägga informationen till handlingarna.
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Vid protokollet
Monika Öhgren
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