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I anslutning till nämndens sammanträde lämnades följande föredragningar: 
 Rutin Ledamotsinitiativ – Anneli Nilsson jurist 
 Beredning av nämndens verksamhetsplan 2022-2024 – Hanna 

Vahlund verksamhetschef ekonomi och samordning 
 Remiss; Bussgods i Västernorrlands AB:s framtid – Henric Fuchs 

Strateg 
 Region Västernorrlands och länets kommuners arbete med att se 

över den regionala kollektivtrafikens organisering – Henric Fuchs 
Strateg och Roger Wetterstrand enhetschef 

 Region Västernorrlands interna och externa hållbarhetspris – Sofia 
Mackin hållbarhetschef 

 Kulturplan tid- och processplan – HansOlov Furberg Kultur och 
bildningschef och Maria Oldenmark kulturchef 

 Fördelning av tillfällig förstärkning av statligt verksamhetsbidrag 
2021 - HansOlov Furberg Kultur och bildningschef och Maria 
Oldenmark kulturchef 

 Remiss; Statliga insatser Musikområdet - HansOlov Furberg Kultur 
och bildningschef 

 Riktlinjer för likabehandling till skolstyrelse - HansOlov Furberg 
Kultur och bildningschef 

 Styrning och rapportering till skolstyrelse - HansOlov Furberg 
Kultur och bildningschef 

 Revisionsrapport; Granskning av ägarstyrning, samt övrig 
information Caroline Frank ekonomicontroller och Märta Molin 
regional utvecklingsdirektör 

 
En introduktion till nämndens verksamhetsplan presenterades följande: 

 Målområden i RUS (regionala utvecklingsstrategin) – Frida 
Bergman samordnare 

 Ekonomiska förutsättningar de kommande åren – Caroline 
Frank ekonomicontroller 

 Folkhälsoutmaningar – Nina Nordin folkhälsostrateg 
 

Särskilt inbjuden till nämnden möte var Länsmuseichef Jenny Samuelsson, 
med kollegor, nämnden fick ta del av en digital visning av utställningen 
”Att fånga en plats – berättelser från Västernorrland”  
 
Peter Möllerswärd enhetschef folkhälsa och Jan Andersson förbundschef 
från Sundsvall informerade om Samordningsförbundens roll och arbete. 
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§ 69 Val av justerare 
 
Nämnden för hållbar utveckling beslutar 
 
att utse Dennis Moström (C) att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
 
§ 70 Fastställande av föredragningslista 
 
Nämnden för hållbar utveckling beslutar 
 
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista. 
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§ 71 Revisionsrapport; Granskning av ägarstyrning 
 
Diarienummer: 21NHU183 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: Hanna Vahlund, Sara Sultan 
 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrlands revisorer har genomfört en granskning i syfte att 
bedöma om den ägarstyrning som regionstyrelsen och nämnden för hållbar 
utveckling utövar är ändamålsenlig och om regionstyrelsens uppsiktsplikt 
är tillräcklig. Detta med utgångspunkt i att det i den grundläggande 
granskningen avseende år 2019 noterades oklarheter vad gäller 
regionstyrelsen respektive nämnden för hållbar utveckligs ansvar för 
ägarstyrning. Revisionens bedömningar och slutsatser grundar sig på 
dokumentgranskning och intervjuer. 
 
Av revisionsrapporten sammanfattande bedömning framgår det att den 
ägarstyrning som regionstyrelsen och nämnden för hållbar utveckling 
utövar inte är ändamålsenlig. Utifrån granskningen är bedömningen att 
regionstyrelsens uppsiktsplikt i stort är tillräcklig avseende 
kommunallagens bestämmelser, dock kan det inte bekräftas om uppsikten 
omfattar alla juridiska personer som styrelsen enligt kommunallagen ska 
ha uppsikt över. Granskningen har bland annat visat att 
ansvarsfördelningen när det gäller ägandestyrningen är otydlig. Vidare 
bedöms att regionstyrelsen men även nämnden för hållbar utveckling i 
vissa beslut kan ha överträtt sina befogenheter.  
 
Nämnden för hållbar utveckling delar i allt väsentligt revisorernas 
sammanfattande bedömningar. Ansvarsfördelningen kan och behöver 
tydliggöras ytterligare utifrån ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv.  
 
Nämnden för hållbar utveckling ser behov av att fortsatt utröna och 
tydliggöra vilka strategiska aktiviteter som behövs för att säkerställa och 
förtydliga ägarstyrningen ytterligare utifrån ett kortsiktigt och ett 
långsiktigt perspektiv. Nämnden för hållbar utveckling anser att arbetet 
påbörjats men att ansvaret för ägarstyrning och ägarfunktionen behöver 
konkretiseras än mer för att avsikten ska införlivas och efterlevas med 
systematik. 
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Nämnden för hållbar utveckling har utöver detta arbete, som påbörjats 
2019, tillsammans med regionledningen initierat ett arbete för att 
tydliggöra principer, tillämpning och arbetssätt genom exempelvis 
pågående arbete med ny förtroende-mannaorganisation inför 
mandatperioden 2023–2026 samt genom en process-kartläggning för att 
tydliggöra rutiner inom tjänstemannaorganisationen. Den regionala 
koncernen, dvs juridiska personer som regionen överlämnat skötsel av 
egna angelägenheter till, behöver utöver detta förklaras i lednings- och 
styrningsprocesser och därmed återspeglas i såväl regionens samlade plan 
och nämndens verksamhetsplan liksom återredovisas.  
 
Beredning 
Nämnden för hållbar utvecklings arbetsutskott 2021-06-09 §55 
 
 
Beslutsunderlag 
Följebrev från Regionens revisorer ”Granskning av ägarstyrning och 
uppsikt”, bilaga 1 
Revisionsrapport ”Granskning av ägarstyrning och uppsikt”, bilaga 2 
Svar på revisionsrapport ”Granskning av ägarstyrning och uppsikt”, 
bilaga 3 
 
 
 
 
Beslut 
Nämnden för hållbar utveckling beslutar på arbetsutskottets förslag 
 
att avge ”Svar på revisionsrapport Granskning av ägarstyrning och 
uppsikt”; samt 
 
att uppdra till regionala utvecklingsdirektören att fortsätta arbetet för att 
tydliggöra principer, tillämpning och arbetssätt med utgångspunkt i 
revisionsrapportens rekommendationer utifrån dessa vidta åtgärder.  
 
 
 
 
 
Delges 
Regionens revisorer 
Förvaltningschef 
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§ 72 Beredning av nämndens verksamhetsplan 2022-2024 
 
Diarienummer: 21NHU267 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: Hanna Vahlund 

 
Ärendebeskrivning 
Regionstyrelsen beslutade den 2020-10-29 § 245 en ny Riktlinje för 
Region Västernorrlands styrmodell. Beslutet att vidareutveckla Region 
Västernorrlands styrmodell initierades av Regionstyrelsen den 29 augusti 
2019-08-29, § 220. Detta utifrån den mer långsiktiga ambitionen om en 
tydlig, verksamhetsanpassad och tillitsbaserad styrning.  
 
Styrmodellen fastställdes med ikraftträdande 2022. Implementering har 
påbörjats utifrån ett planeringsperspektiv och under våren bereder 
regionstyrelsen regionplanens ambitioner och ramar 2022–2024 via ett 
antal dialogmöten i en politisk beredningsgrupp bestående av 
representanter från alla nämnder (majoritet och opposition). 
 
I maj och juni tas dialog upp i respektive nämnd med dess 
förvaltningar/områden. Dialogerna förankras vidare i förvaltningarna, och 
mynnar ut i att nämndens verksamhetsplan inklusive budget 2022–2024 
fastställs. Planen beslutas under oktober månad och innehåller:  
- Ett samlat dokument med verksamhetsplanering och budget för 
kommande år, samt plan för nästkommande två år. 
- Konkretisering av de politiska ambitionerna utifrån regionplanen. 
- Mål ur regionplan som riktats till nämnd respektive mål som är 
nämndens egna. Till detta kopplar nämnden indikatorer. Förvaltningen 
lägger till aktiviteter i nästa led samt eventuellt ytterligare indikatorer. 
- Samtliga mål och indikatorer riktas till den/de förvaltningar som ska 
ansvara för måluppfyllelse.  
 
Nämndens verksamhetsplan inklusive budget 2022–2024 följs upp via två 
delårsrapporter per år (januari-mars, respektive januari-augusti) och 
årsrapport. Utvalda följetal och aktiviteter följs därutöver upp genom 
uppföljningsdialoger på månadsbasis. 
 
Förslaget är att nämndens utskott får i uppdrag att bereda 
verksamhetsplanen 2022-2024. Detta genom att avsätta tid vid utskotten 
den 17 augusti samt vid nämnden den 24 augusti. Beredningens förslag 
föreligger sedan som beslutsunderlag till nämnden i oktober.   
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Beredning 
Nämnden för hållbar utvecklings arbetsutskott 2021-06-09 §56 
 
 
Beslutsunderlag 
Beredning av nämndens verksamhetsplan 2022–2024, bilaga 4  
 
 
 
Beslut 
Nämnden för hållbar utveckling beslutar på arbetsutskottets förslag 
  
att nämndens arbetsutskott får i uppdrag att bereda verksamhetsplanen 
2022-2024  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Förvaltningschef 
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§ 73 Rutin för ledamotsinitiativ Nämnden för hållbar 
utveckling 

 
Diarienummer: 21NHU254 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Anneli Nilsson 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunallagen 4 kap. 20 § Kommunallag (2017:725) stadgar ”Varje 
ledamot i en nämnd får väcka ärenden i nämnden.”. 
 
Bestämmelsen innebär bland annat att en eller flera ledamöter tillsammans 
får väcka ärenden i nämnden. Med nämnd avses även regionstyrelsen. Att 
väcka ett sådant ärende benämns ”ledamotsinitiativ”. I nuläget saknas rutin 
eller annan vägledning inom regionen för hur ett ledamotsinitiativ ska 
behandlas. 
 
Förslag på rutin för ledamotsinitiativ har i syfte att tydliggöra hur initiativ 
från ledamot kan väckas och hur det därefter ska hanteras av nämnden. 
 
 
Beredning 
Nämnden för hållbar utvecklings arbetsutskott 2021-06-09 §57 
 
 
Beslutsunderlag 
Rutin för ledamotsinitiativ Nämnden för hållbar utveckling, bilaga 5 
 
 
 
 
Beslut 
Nämnden för hållbar utveckling beslutar på arbetsutskottets förslag 
 
att fastställa rutin för ledamotsinitiativ för Nämnden för hållbar 
utveckling. 
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§ 74 Remiss från KTM, Remiss för beslut hos 
kommunalförbundets medlemmar; Bussgods i 
Västernorrland AB:s framtid  

 
Diarienummer: 21NHU290 
Ärendeansvarig: Roger Wetterstrand 
Handläggare: Henric Fuchs 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunalförbundets direktion har diskuterat och berett frågan om 
Bussgods i Västernorrland AB:s framtid. Efter att ha utrett frågan har 
kommunalförbundet landat i att föreslå kommunerna och regionen i länet 
två alternativ: 
 
 i första hand att besluta förvärva en tredjedel av aktierna i Bussgods i 

Norr AB, och 
 i andra hand besluta om att inleda en försäljning av Bussgods i 

Västernorrland AB. 
 
Kommunalförbundet får i enlighet med förbundsordningen (§ 15) inte 
köpa eller sälja aktier i andra bolag utan kommunernas och regionens 
godkännande. Vidare understryker kommunalförbundet att det måste råda 
samstämmighet bland länets sju kommuner och regionen, antingen för att 
köpa aktier och bli en del i Bussgods i Norr AB eller att sälja Bussgods i 
Västernorrland AB till en av två intresserade spekulanter, vilka är 
anonyma med anledning av affärssekretess. 
 
Vidare meddelar kommunalförbundet att om det inte råder enighet i länet 
kring ett av de enskilda förslagen, att köpa aktier i Bussgods i Norr AB 
eller sälja Bussgods i Västernorrland AB, kommer det i sin tur innebära att 
Bussgods i Västernorrland AB kommer fortsätta drivas tillsvidare.  
 
Förbundet önskar ett svar från kommunerna och regionen senast 31 maj 
2021. 
 
Bakgrund   
I februari 2016 beslutade kollektivtrafikmyndigheterna i de fyra 
nordligaste länen att utreda möjligheterna att sammanföra 
bussgodsverksamheterna till en gemensam organisation, Bussgods i Norr 
AB. 
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Fram till våren 2017 ägde kommunalförbundet 47,1 procent av aktierna i 
Bussgods i Västernorrland AB. Under mars 2017 köpte 
kommunalförbundet resterande aktier i bolaget (52,9 procent) till en 
köpeskilling om cirka 1,7 miljoner kronor som en del i förberedelserna 
inför ett samgående i ett gemensamt bussgodsbolag – Bussgods i Norr AB. 
Säljande parter var externa bussbolag som fram till dess hade varit 
delägare i bolaget. Det konstaterades att affären (som genomfördes 31 
mars 2017) inte hade gått rätt till då kommunerna och regionen inte givits 
möjlighet att ta ställning till köpet av aktier i förväg, vilket regleras i 
förbundsordningens § 15. 
 
Kort därefter valde Region Jämtland Härjedalen att ställa sig utanför 
fusionen med Bussgods i Norr AB samt avyttra sitt eget bolag (Bussgods i 
Jämtland AB) till en privat aktör. Den gemensamma processen med att 
bilda Bussgods i Norr AB pausades då de fyra tilltänkta delägarna blev tre.  
 
Under 2018 behandlades frågan i kommunernas och regionens 
fullmäktige, vilka enhälligt beslutade om ett samgående mellan de tre 
nordligaste länen i ett gemensamt bussgodsbolag (Bussgods i Norr AB) 
genom att förvärva en tredjedel av aktierna i bolaget vardera. 
 
I slutet av 2018 valde Norrbotten att pausa fusionen av det egna 
bussgodsbolaget med 
Bussgods i Norr AB och startade en översyn av bolaget med anledning av 
ett stort underskott i verksamheten, som 2018 uppskattades till cirka 9 
miljoner kronor. För 2019 uppgick Bussgods i Norrbotten AB:s underskott 
till minst 10 miljoner kronor. 
 
I maj 2019 meddelade så Region Norrbotten att man avbröt processen med 
att fusionera Bussgods i Norrbotten AB samt att man skulle inleda en 
process med att avveckla det egna bolaget (Bussgods i Norrbotten AB). 
Avvecklingen skulle slutföras under 2019. Frågan tog en vändning och 
under hösten 2019 beslutades det att Bussgods i Norrbotten AB skulle 
avvecklas men att Norrbotten samtidigt skulle bli delägare tillsammans 
med Region Västerbotten i Bussgods i Norr AB från och med våren 2020.  
 
Kommunalförbundets direktion beslutade 2019 att avbryta processen med 
att bli delägare i Bussgods i Norr AB, dels mot bakgrund av Norrbotten då 
valt att ställa sig utanför fusionen med Bussgods i Norr AB, dels att 
tidigare fattade beslut om fusionen gällde fram till utgången av 2018. 
Därefter fattade Region Västernorrland och länets kommuner likalydande 
beslut om att avbryta processen med att bli en del av Bussgods i Norr AB. 
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Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen har berett ärendet om bussgods vid olika tillfällen under de 
senaste fem åren (2017 – 2021) i nära samarbete med främst 
regionledningsförvaltningen (ekonomi och juridik).   
 
I enlighet med kommunallagen ska det kommunala ändamålet med bolag 
beskrivas i bolagsordningen. Enligt tidigare förslag till bolagsordning (från 
2017) skulle ändamålet med bolaget (Bussgods i Norr AB) ha varit att 
bedriva gods- och terminalverksamhet på affärsmässiga grunder. I 
aktieägaravtalet föreslogs att bussgods i sig är en regionalpolitisk 
verksamhet.  
 
Det är viktigt ur ett juridiskt perspektiv att det kommunala ändamålet 
regleras tydligt utifrån kommunallagens krav om att verksamheten ska 
rymmas inom den kommunala kompetensen. Det oklart hur detta regleras i 
Bussgods i Norr AB:s styrande dokument. 
 
I utredningen om gemensamt bussgodsbolag från 2017 beskrevs det att 
Västernorrland (och då även Jämtland Härjedalen) skulle utsätts för en 
högre riskexponering än vad Norrbotten och Västerbotten skulle göra. Hur 
fördelningen och spridningen av risk i Bussgods i Norr AB är inte klarlagt.  
 
Bussgods fanns tidigare i hela landet. Flertalet län har dock valt att 
avveckla eller avyttra verksamheten under 2000-talet då man bland annat 
bedömt att marknaden kan lösa uppdraget samt att inte är förenligt med en 
modern kollektivtrafik kombinera gods- och persontransporter. 
 
Det ursprungliga syftet med Bussgods var att samnyttja transportresurserna 
(bussarna) och försörja områden med godstransporter i kombination med 
kollektivtrafik. Med tiden har förutsättningarna förändrats. Antalet 
godstransporter och privata transportföretag har ökat samtidigt som 
Bussgods i Västernorrland kör allt mer gods i särskilda lastbilar, istället för 
med bussar. 
 
Dagens kollektivtrafikresenärer ställer högre krav på snabba resor för att 
ställa bilen till förmån för buss eller tåg. Linjer som är godsförande tar ofta 
längre tid, på grund av lastning och lossning, vilket kan minska nyttan eller 
relevansen med de godsförande busslinjerna. 
 
Bussgodsverksamhet är också förenad med betydande investeringar i 
fordon och lokaler som är långsiktiga åtaganden. Bland annat krävs 
särskilda godsutrymmen på bussarna. Kostnader för specialbyggda 
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bussfordon belastar därmed regionens kollektivtrafikbudget och inte 
Bussgods i Västernorrland AB:s resultat.  
 
Det är oklart vilket behov som Bussgods i Västernorrland fyller idag och 
om den privata transportmarknaden kan tillgodose det eller inte? Att 
bolaget går med vinst samt att det finns två affärsmässiga bud på 
verksamheten kanske talar för att den privata transportmarknaden kan 
tillgodose de behov av godstransporter som finns i hela länet? 
 
Den samlade bedömningen över tid har varit och är att Region 
Västernorrland bör förorda att kommunalförbundet inte köper en tredjedel 
av aktierna i Bussgods i Norr AB och istället rekommenderar 
kommunalförbundet att sälja bolaget till någon av de två konkreta 
anbudsgivarna. Förvaltningens bedömning vilar i huvudsak på tre 
frågeställningar: 
 
 vilken funktion och syfte som bussgodsverksamheten fyller och som 

inte bedöms kunna uppfyllas av den privata transportmarknaden, 
 det oklara juridiska läget kopplat till offentligt ägande av ett bolag med 

vinstsyfte som opererar på en konkurrenskraftig och privat marknad, 
samt 

 oklarheterna kring de ekonomiska åtagandena och riskerna som är 
förenliga med verksamheten över tid. 

 
Det är också oklart varför det skulle vara ett mervärde för länets invånare 
att bussgodsverksamheten i Västernorrland ägs av det offentliga 
(kommunalförbundet) istället för av den privata marknaden med tanke på 
att det finns konkreta bud på bolaget från två marknadsaktörer. 
 
Enligt förbundsdirektionens protokoll (24 mars 2021, § 30) råder ingen 
enighet bland kommunerna och regionen om vägen framåt för Bussgods i 
Västernorrland AB, då sju av nio ledamöter i direktionen förordat att 
kommunalförbundet ska köpa aktier i Bussgods i Norr AB medan två av 
nio ledamöter förordat en försäljning. 
 
Om ett enhälligt beslut inte kan uppnås föreslår kommunalförbundet att 
Bussgods i Västernorrland AB kan komma att fortsätta drivas vidare till 
dess att annat beslutats.  
 
Processen med Bussgods har pågått i fem år och riskerar förlängas 
ytterligare utan att syftet med verksamheten eller att bristerna eller 
behoven kopplat till paket och godstransporter i länet är kartlagda. Det 
skulle vara en styrka att ta fram ett kunskapsunderlag om vilka områden i 
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Västernorrland som inte har en acceptabel täckning eller service gällande 
transporter av paket och gods, som i dag fylls av Bussgods. Med ett 
kunskapsunderlag som utgångspunkt skulle en regional dialog kunna 
inledas om vilka metoder och resurser som kan vara lämpliga för att 
tillgodose en acceptabel paket- och godstransportservice i hela länet.  
 
 
Beredning 
Nämnden för hållbar utvecklings arbetsutskott 2021-06-09 §58 
Joachim Jonsson (KD) deltog ej i beslutet vid utskottets möte. 
 
 
Yrkande 
Joachim Jonsson (KD) och Erik Thunefors (SD) yrkar bifall till 
beredningens förslag till beslut. 
 
 
Överläggning 
Under beredningen av ärendet enades nämnden om att tillföra en att:sats 
med följande lydelse: 
” att avge svar på remiss från Kollektivtrafikmyndigheten” 
 
Dennis Moström (C) och Fredrik Granholm (C) reserverar sig mot beslutet 
med motiveringen att ärendet bör gå vidare till regionfullmäktige för 
beslut.  

 
 

Beslutsunderlag 
Remiss Bussgods i Västernorrland AB:s framtid, bilaga 6 
Förbundsdirektionens beslut § 30 Bussgods i Västernorrland AB:s framtid, 
bilaga 7 
Presentation om förutsättningar för försäljning av Bussgods i 
Västernorrland AB, bilaga 8 
Erbjudande om förvärv av aktier i Bussgods i Norr AB, bilaga 9 
 
 

 
Beslut 
Nämnden för hållbar utveckling beslutar på arbetsutskottets förslag 
 
att för Region Västernorrlands del i första hand förorda en försäljning av 
Bussgods i Västernorrland AB, samt 
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att för Region Västernorrlands del förorda att en regional kartläggning 
genomförs 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. 
 
Nämnden för hållbar utveckling beslutade dessutom  
 
att avge svar på remiss från Kollektivtrafikmyndigheten. 
 
 
 
 
 
 
 
Reservation  
Mot beslutet reserverar sig Dennis Moström (C) och Fredrik Granholm (C)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Delges 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
Kommunerna i Västernorrland 
Bussgods i Västernorrland AB 
Bussgods i Norr AB 
Region Norrbotten 
Region Västerbotten 
Ärendeansvarig 
Handläggaren 
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§ 75 Kulturplan tid- och processplan 2023-2026 

 
Diarienummer: 21NHU202 
Ärendeansvarig: Maria Oldenmark 
Handläggare: Elin Torestad 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturplan för Västernorrland 2019–2022 upphör att gälla 31 december 
2022. Ärendet föreslår tid- och processplan för framtagandet av en ny 
kulturplan för Västernorrland 2023–2026. 
  
Kultursamverkansmodellen innebär att varje region får en samlad summa 
statliga medel att fördela till regional kulturverksamhet i respektive 
region.  
Enligt lag (2010:1919) får en region fördela vissa statsbidrag till regional 
kulturverksamhet om en regional kulturplan har upprättats av regionen,  
och om kulturplanen överensstämmer med de föreskrifter som regeringen 
meddelar. Förordningen (2010:2012) anger hur fördelningen av 
statsbidrag till regional kulturverksamhet får genomföras.  
  
Kultursamverkansmodellen sjösattes 2011, vi står nu inför arbetet med 
framtagande av den tredje kulturplanen i ordningen. Utifrån samråd och 
dialoger och uppföljning av nuvarande kulturplan ser vi att en mer 
kortfattad, strategisk och stringent plan behövs för att uppnå 
gemensamma målsättningar.  
  
Kulturplanen kan bli tydligare genom att:  
 
- de övergripande målen minskas till antalet. 
- samverkansparter ges möjlighet att enas kring gemensamma 

prioriteringar. 
- målsättningarna för verksamheterna är mer övergripande och 

uppföljningsbara.   
- de nationella kulturpolitiska målsättningarna utgör en gemensam och 

förankrad grund för kulturplanens utvecklingsmål på alla nivåer. 
 

Förslag tid- och processplan 
Övergripande utgångspunkter är nationell kulturpolitik, regeringsformen, 
andra förordningar och lagar, främst (2010:2012) men även 
Bibliotekslag, museilag barnkonventionen, Agenda 2030, Regionala 
planer och styrdokument aktuell regionplan, Regional 
utvecklingsstrategi, med flera. 



 

 

 

 
PROTOKOLL 
NÄMNDEN FÖR HÅLLBAR 
UTVECKLING 
 

 

  Datum  Dnr  Sida

  2021‐06‐16  21NHU1  16(29)

 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

Hans Backlund Dennis Moström  

 

 
 
Kulturplanens struktur föreslås utgå ifrån de tre nationella kulturpolitiska 
målen.   
- Självständighetsmålet ”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande 

och obunden kraft med yttrandefriheten som grund”   
- Delaktighetsmålet ”Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet”  
- Samhällsmålet ”Kreativitet, mångfald & konstnärlig kvalitet ska 

prägla samhällets utveckling ”  
  
För att uppnå målen ska kulturpolitiken:   
 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att 

utveckla sina skapande förmågor,   
 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,   
 främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,   
 främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,   
 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.  

  
Arbetssätt med strategiska mål och vision utifrån detta, som förankras, 
utredningar och dialoger ger underlag i processen. Tidplanen sträcker sig 
från våren 2021 till hösten 2022.   
  

Tidplan 

 Tidplan och process 
Juni 2021 
Beslut kring tidplan och process i stora drag samt struktur och 
upplägg 
Process och förutsättningar förankras, dialoger, seminarium  

  
 Dialoger och kunskap  

Maj – oktober 2021 
Enkät eller utredning, klusterdialoger utifrån konstområden ger 
grund för 
vision, struktur och strategiska prioriteringar. Dialoger med 
kommuner,civilsamhälle, professionella kulturskapare m.fl. 
Förankring av stora drag genom dialoger, samråd och workshops 
som t.ex. kulturforum. 
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 Förankring av vision och strategi 
November – december 2021  
Återkoppling till dialogpartners  
Process och förutsättningar förankras vidövergripande 
seminarietillfällen och dialoger. 

 
 Skrivperiod 1 

Januari – februari 2022 
Skrivperiod för första utkastet till remissutgåva. 
Strategiska formuleringar, brödtext. Förankringar av texter från 
verksamheter, underlag från workshops och prioriteringar.   

  
 Beslut förslag och remiss 

Mars – maj 2022  
Beslutfärdigt förslag Remiss och missiv klart. Kulturplan för 
Västernorrland 2023 - 2026, tas i nämnd inför remissrunda  
Förankring av förslaget inför remissförfarande. 
  

 Färdigställande av kulturplan/skrivperiod 2 
Juni – augusti 2022 
Skrivperiod för slutlig kulturplan utifrån remissynpunkter, 
slutkorrigeringar av målformuleringar 

  
 Politisk beredning och beslut 

Oktober – november 2022 
Färdig kulturplan. Från utskott NHU till slutgiltigt beslut i 
Regionfullmäktige, första fullmäktige för ny mandatperiod  
Plan för fortsatt förankring och plan för uppföljning  
 

Viktiga aktörer och faktorer i kulturens regionala ekosystem   
För att nå utvecklingsmål tillsammans behövs ett ekosystem som ger 
näring till, och knyter samman, aktörer och hela regionen. Viktiga 
faktorer för kulturplanens genomförande behöver identifieras och samsyn 
skapas kring gemensamma prioriteringar. 

Enligt förordning 2010:2012 skall kulturplanen tas fram i dialog med 
viktiga parter som civilsamhället, de professionella utövarna samt 
regionens kommuner.  Processen bygger även på dialoger med aktörer 
inom de olika konstområdena och med andra viktiga aktörer i 
ekosystemet som lokalhållare och arrangörer, aktörer inom folkbildning 
samt samverkansparter och nätverk på regional, interregional och 
nationell nivå. 
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Förutsättningar och resurser 
Kulturplaneprocessen kommer att vara prioriterad vid 
kulturverksamheten, Regional utveckling, under 2021 och 2022. Medel 
för att ta fram kunskapsunderlag samt att genomföra dialoger och 
workshops avsätts inom ramen för kulturverksamhetens årsbudget. 
Arbetet leds av kulturchefen, med regelbundna avstämningar, 
arbetsplatsträffar för kulturverksamheten, samt arbetsplatsträffar för 
kultur- och bildningsverksamheten.  
Processen rapporteras löpande till politiken. Kulturforum Västernorrland 
blir ett viktigt forum för samverkan.   
Då kultursamverkansmodellen innebär omfattande samverkan och många 
samråd bör även den politiska nivån delta i delar av processen. Under 
processens senare fas kommer en mindre redaktionsgrupp att tillskapas. 
Layout och illustration av den färdiga planen upphandlas externt. 
 
 
Beredning 
Nämnden för hållbar utvecklings arbetsutskott 2021-06-09 §59 
 
 
Beslut 
Nämnden för hållbar utveckling beslutar på arbetsutskottets förslag 
 
att fastställa den föreslagna tid- och processplanen för ny kulturplan för 
Västernorrland 2023-2026. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Kultur och bildningschef, Region Västernorrland  
Kulturchef, Region Västernorrland  
Caroline Frank, Ekonomicontroller 
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§ 76 Remiss kulturdepartementet; Vissa statliga insatser på 
Musikområdet 

 
Diarienummer: 21NHU225 
Ärendeansvarig: Maria Oldenmark 
Handläggare: Sofia Lundin 
 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrland har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ”Vissa 
statliga insatser på musikområdet” (Ds 2021:11). I promemorian lämnas 
förslag på förändringar i statliga insatser inom musikområdet, gällande 
Statens musikverk och Statens kulturråd. Promemorians syfte är att 
utvärdera Statens musikverks funktion sedan dess bildande för tio år sedan 
i jämförelse med musikområdets ständiga utveckling. Intentionerna med 
bildandet av Statens musikverk bedömts inte ha uppfyllts. I stället föreslås 
Statens musikverks främjande funktion flyttas över till Statens kulturråd, 
liksom uppgiften att fördela bidrag inom musikområdet. 
 
Förändringarna bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser på 
statlig, regional eller kommunal nivå och bedöms kunna genomföras inom 
nuvarande budgetramar. Ett genomförande av förslagen ses kunna bidra 
till att uppfylla de kulturpolitiska målen i en högre grad. 
 
Region Västernorrland ställer sig positiv till förslagen och representant 
från Scenkonst Västernorrland AB, sakkunnig inom musikområdet, 
instämmer i bedömningen. 
 
Beredning 
Nämnden för hållbar utvecklings arbetsutskott 2021-06-09 §60 

 
Beslutsunderlag 
Remiss från kulturdepartementet Vissa statliga insatser på musikområdet, 
Ds 2021:11, bilaga 10 
Yttrande över remiss; Vissa statliga insatser på musikområdet, Ds 
2021:11, bilaga 11 
 
 
Beslut 
Nämnden för hållbar utveckling beslutar på arbetsutskottets förslag 
 
att avge ”Yttrande över remiss; Vissa statliga insatser på musikområdet, 
Ds 2021:11”. 
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§ 77 Fördelning av tillfällig förstärkning av statligt 
verksamhetsbidrag 2021  

 
Diarienummer: 21NHU172 
Ärendeansvarig: Hans Olov Furberg 
Handläggare: Maria Oldenmark 
 
Ärendebeskrivning 
Statens kulturråd fick inför 2021 både en permanent och en tillfällig 
förstärkning av Kultursamverkansmodellen. Den permanenta 
förstärkningen fördelades som en del av verksamhetsbidragen i januari. 
Ytterligare medel till regionerna kommer att fördelas för att förstärka de 
regionala kulturverksamheter som har statligt och regionalt stöd. Samtliga 
regioner har fått möjlighet att äska om medel och beskriva de behov som 
finns i respektive region. Kulturrådets styrelse väntas fatta beslut om 
fördelning av medlen 31 maj.  
 
Region Västernorrland har lyft i dialog med Kulturrådet att pandemins 
negativa konsekvenser starkt har drabbat de fria professionella aktörerna, 
samt att möjligheten för de regionala kulturverksamheterna att nå ut har 
påverkats negativt. Region Västernorrland gjorde ett allmänt äskade av 
tillfällig förstärkning av statligt verksamhetsbidrag för 2021 med en 
beskrivning av prioriterade områden, men konstaterade också att ingen av 
de regionala kulturverksamheterna har lidit av någon större inkomstbortfall 
under pandemin.  
 
Förstärkningen med anledningen av covid-19 är tillfällig, och ska fördelats 
i form av ett tillägg till 2021 års verksamhetsstöd till regioner inom 
kultursamverkansmodellen. De regionala kulturverksamheter som ingår i 
Kultursamverkansmodellen i Västernorrland har fått tillfälle att beskriva 
sina behov och de insatser som bedöms nödvändiga för att fortsatt främja 
den regionala infrastrukturen för kultur i regionen. Inför fördelningen har 
de regionala kulturverksamheter beskrivit sina insatser inom ramen för 
följande prioriteringar:  

 
 Utveckling och omställning  

T.ex. digitala satsningar, kompetensutveckling, anpassning till mindre 
publikgrupper med mera.  
  

 Samverkan  
Insatser för att stimulera och samverka med det fria professionella 
kulturlivet och med arrangörsledet.  
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Medlen är till för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av covid-19 
och fördelas enligt beskrivna insatser för de aktörer som sedan tidigare får 
statlig finansiering inom modellen. I likhet med ordinarie fördelning av 
regionalt verksamhetsstöd är det förordningen om statsbidrag till regional 
kulturverksamhet som styr användningen av medlen (2010:2012) samt den 
regionala kulturplanen.  
 
Redovisning av hur stödet använts sker i samband med ordinarie 
redovisning av regionalt verksamhetsstöd, i maj 2022.  
 
Beredning 
Nämnden för hållbar utvecklings arbetsutskott 2021-06-09 §61 

 
 
Beslutsunderlag 
Ändringsbeslut, fördelning av statsbidrag (20NHU630)  
Förslag på fördelning av medlen, bilaga 12 
 
 
Beslut 
Nämnden för hållbar utveckling beslutar på arbetsutskottets förslag 
 
att fastställa förslag till fördelning av tillfälligt extra stöd inom 
kultursamverkansmodellen år 2021 med anledning av covid-19.  
 
 
 
 
 
 
Delges 
Caroline Frank, Ekonomicontroller  
Sofia Lundin, Kultursamordnare   
Scenkonst Västernorrland AB 
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland inklusive hemslöjdsverksamhet 
Föreningsarkivet Västernorrland 
Näringslivsarkivet i Norrland 
Regionbiblioteket Västernorrland 
Riksteatern Västernorrland 
Statens kulturråd 
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§ 78 Region Västernorrlands interna och externa 

hållbarhetspris 
 
Diarienummer: 21NHU299 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: Sofia Mackin 
 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrland har sedan ett antal år tillbaka delat ut ett årligt 
miljöpris, internt i organisationen samt till extern aktör i länet. Priset har 
gått till person eller organisation som gjort en insats för miljön värd att 
uppmärksammas och belönas, och har delats ut vid första 
Regionfullmäktige varje år med en prissumma på 20 000 kronor styck. 
 
Miljöpriset har nu arbetats om till ett hållbarhetspris, som även det ska 
delas ut internt och externt, med samma prissumma. Hållbarhetspriset 
delas ut vid första Regionfullmäktige varje år i samband med utdelning av 
regionens jämställdhetspris. Annonsering sker i november varje år, en 
första bedömning görs av enheten för Miljö- och hållbarhet samt enheten 
för Folkhälsa för vidare beslut i Nämnden för hållbar utveckling. 
Bedömning görs enligt kriterier i underlag. 
 
Underlag och kriterier har arbetats fram med Agenda 2030 som 
utgångspunkt och delats in i fyra olika bedömningsområden: 
- Kunskap och inspiration 
- Hälsa 
- Resurser och miljöpåverkan 
- Klimatpåverkan 

 
 
Beredning 
Nämnden för hållbar utvecklings arbetsutskott 2021-06-09 §62 
 
 
Beslutsunderlag 
Region Västernorrlands interna och externa hållbarhetspris, bilaga 13 
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Beslut 
Nämnden för hållbar utveckling beslutar på arbetsutskottets förslag 
 
att regionens miljöpris görs om till hållbarhetspris och delas ut årligen vid 
första Regionfullmäktige varje år, samt 
 
att kostnaden för prissumman för det interna och externa hållbarhetspriset 
tas av Nämnden för hållbar utveckling. 
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§ 79 Riktlinjer för likabehandling för folkhögskolorna inom 
Region Västernorrland 

 
Diarienummer: 21NHU295 
Ärendeansvarig: HansOlov Furberg 
Handläggare: Monica Nyholm 
 
Ärendebeskrivning 
I villkoren för statsbidrag till folkhögskolor 2021 krävs det att alla skolor 
har aktiva åtgärder mot diskriminering och kan beskriva hur folkhögskolan 
arbetar för att förebygga diskriminering. Beskrivningen ska innehålla 
nulägesbeskrivning, mål, åtgärder och resultat eller motsvarande 
systematiskt tillvägagångssätt.  
I verksamhetsberättelsen beskrivs skolornas processer under kalenderåret 
och de resultat som arbetet har gett.  
 
Som underlag för detta arbete har Region Västernorrlands folkhögskolor 
tagit fram gemensamma riktlinjer för likabehandling. Riktlinjerna utgår 
ifrån de sju diskrimineringsgrunderna som definieras i 
diskrimineringslagen och dess förarbeten.  
 
 
Beredning 
Nämnden för hållbar utvecklings arbetsutskott 2021-06-09 §63 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för likabehandlingsplan för folkhögskolorna inom Region 
Västernorrland, bilaga 14 
 
 
 
Beslut 
Nämnden för hållbar utveckling beslutar på arbetsutskottets förslag 
 
att fastställa riktlinjer för likabehandling för folkhögskolorna inom Region 
Västernorrland. 
 
 
 
Delges 
Folkbildningsrådet 
 
 



 

 

 

 
PROTOKOLL 
NÄMNDEN FÖR HÅLLBAR 
UTVECKLING 
 

 

  Datum  Dnr  Sida

  2021‐06‐16  21NHU1  25(29)

 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

Hans Backlund Dennis Moström  

 

 
§ 80 Sammanträdesplan 2021 Nämnden för hållbar 

utveckling och arbetsutskott 
 
Diarienummer: 20NHU552 
 
Ärendebeskrivning 
Ett extra fullmäktige är insatt den 26 augusti med gruppdag den 25 
augusti. 
Nämnden har i sin sammanträdesplan för 2021 sitt nämndsmöte den 25 
augusti, vilket gör att nämnden behöver flytta mötet den 25 augusti, 
förslaget är att flytta det till den 24 augusti. 
 
Nämnden har att besluta om detta nya mötesdatum. 
 
 
Beredning 
Nämnden för hållbar utvecklings arbetsutskott 2021-06-09 §64 
 
 
 
Beslut 
Nämnden för hållbar utveckling beslutar på arbetsutskottets förslag 
 
att flytta nämndens möte den 25 augusti till den 24 augusti.  
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§ 81 Styrning och rapportering till skolstyrelse 
 
Diarienummer: 21NHU15 
 
Ärendebeskrivning 
En nulägesrapportering från folkhögskolorna Hola, Örnsköldsvik och 
Ålsta presenteras. 
 
 
Beslutsunderlag 
Samlad folkhögskolerapport maj 2021, bilaga 15 
 
 
 
Beslut 
Nämnden för hållbar utveckling beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 82 Redovisning av beslut fattade på delegation Nämnden 
för hållbar utveckling 

 
Diarienummer: 21NHU31 
 
Ärendebeskrivning 
Beslut som fattats av förvaltningschef med stöd av delegation från 
nämnden för hållbar utveckling redovisas. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning av beslut fattade på delegation från Nämnden för hållbar 
utveckling, bilaga 16 
 
 
 
Beslut 
Nämnden för hållbar utveckling beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 83 Delgivningar 2021 
 
Diarienummer: 21NHU7 
 

 Protokoll Samordningsförbundet Örnsköldsvik 5 maj 2021, 
21NHU68, bilaga 17 

 Protokoll Samordningsförbundet Sundsvall 7 maj 2021, 21NHU67, 
bilaga 18 

 Protokoll Samordningsförbundet Sollefteå 27 maj 2021, 21NHU71, 
bilaga 19 

 Protokoll förbundsfullmäktige 16 mars 2021 NMD 21NHU168, 
bilaga 20 

 Protokoll styrelsemöte NMD 26 jan 2021, 21NHU169, bilaga 21 
 Protokoll styrelsemöte NMD 25 feb 2021, 21NHU169, bilaga 22 
 Protokoll förbundsdirektionens sammanträde KTM 11 maj 2021, 

21NHU17, bilaga 23 
 Protokoll förbundsdirektionens sammanträde KTM 20 maj 2021, 

21NHU17, bilaga24 
 Protokollsutdrag personalpolitiska och allmänna utskott 12 maj, 

21RS5900, bilaga 25 
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Vid protokollet 
 
 
Monika Öhgren 
 
 
 
 
 
 
 
Justeras   Justeras 
 
 
Hans Backlund  Dennis Moström 
 
 
 

 


