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NÄRVARANDE 
Ledamöter 
Jonny Lundin (C) ordförande 
Sara Nylund (S)  vice ordförande ej § 12 
Dan Rasmusson (SD) 
Oskar Andersson (M) 
Angela Bodin (SJVP) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Anette Lövgren (S) ersättare för Sara Nylund (S) § 12 
 
Ersättare 
Morgan Nordin (S) 
Mats Helli (SJVP) 
 
Tjänstepersoner 
Märta Molin  regional utvecklingsdirektör 
Monika Öhgren sekreterare 
 
I anslutning till sammanträdet fick Regionala utvecklingsutskottet en 
introduktion gällande processen kring företagsstöd och projektstöd av 
enhetschef på stöd och finansiering Peter Ekdahl samt tillväxtchef Maria 
Lidgren. 
 
Föredragningar gavs i följande ärende av Ann Charlotte Larsson och Eva 
Henriksson handläggare på enheten stöd och finansiering: 

 Ansökan om företagsstöd-Callans Trä AB 
 Ansökan om företagsstöd-Torp´s Vattenskärning AB 
 Ansökan om företagsstöd-Stt Emtec AB 

 
Vid föredragningarna deltog politisk sekreterare Martin Andersson (SD) 

Datum: Onsdag 1 februari  
Tid: kl. 09.15 
Plats: Nämndsalen E-huset 
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§ 1 Val av justerare 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar 
 
att utse Dan Rasmusson (SD) att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
 
§ 2 Fastställande av föredragningslista 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar 
 
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista. 
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§ 3 Region Västernorrlands interna och externa 
hållbarhetspris 2022 

 
Diarienummer: 22NHU666 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: Sofia Mackin 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden 
besluta 
 
att Region Västernorrlands interna hållbarhetspris för 2022 tilldelas xx, 
samt, 
 
att Region Västernorrlands externa hållbarhetspris för 2022 tilldelas xx. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Sedan 2021 delas det ut hållbarhetspris i stället för som tidigare när det var 
miljöpris, och det är ett internt och ett externt pris som delas ut.  
Hållbarhetspriset går till person eller organisation som gjort en insats värd 
att uppmärksammas och belönas utifrån följande områden: 
 Kunskap och inspiration 
 Hälsa 
 Resurser och miljöpåverkan 
 Klimatpåverkan 
 
Målgrupp kan vara enskilda personer, organisationer, grupper, företag eller 
myndigheter i Västernorrland. En nomineringsprocess har genomförts med 
annonsering från mitten av december till mitten av januari. 
Bedömningen av de nominerade utförs av medarbetare vid Miljö- och 
folkhälsoverksamheten med avseende på ovan nämnda områden.  
Region Västernorrlands interna och externa hållbarhetspris delas ut vid 
första regionfullmäktige 2023. 
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§ 4 Region Västernorrlands jämställdhetspris 2022 
 
Diarienummer: 23RUN79 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: Sofia Mackin 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden 
besluta 
 
att Region Västernorrlands jämställdhetspris för 2022 tilldelas 
Fysioterapimottagningen i Sundsvall, samt 
 
att prissumman för jämställdhetspris 2022 uppgår till 25 000 kronor. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrlands jämställdhetspris år 2022 ska belöna en arbetsplats 
eller en arbetsgrupp som genomfört eller genomför en pågående 
jämställdhetsinsats och ska stimulera utvecklingsarbeten som leder 
jämställdheten framåt. 
Temat för år 2022 är det övergripande målet för jämställdhetspolitiken; att 
kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv, 
och de därtill kopplade sex delmålen: 
 En jämn fördelning av makt och inflytande 
 Ekonomisk jämställdhet 
 Jämställd utbildning 
 Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 
 Jämställd hälsa 
 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 
 
Jämställdhetspriset har annonserats via Regionens Intranät och dess 
nyhetsflöde, en nominering har inlämnats. En arbetsgrupp från Enheten för 
folkhälsa har utifrån fastställda kriterier gjort en bedömning av den 
nominerade arbetsplatsen. 
 
Region Västernorrlands jämställdhetspris delas ut vid Regionfullmäktige 
2023-03-01. 
 
 
 
 



 

 

 

 
PROTOKOLL 
REGIONALA 
UTVECKLINGSUTSKOTTET 
 

 

  Datum  Dnr  Sida

  2023‐02‐01  23RUN1  5(40)

 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

Jonny Lundin Dan Rasmusson  

 

 
§ 5 Internkontrollplan 2023 Regionala utvecklingsnämnden 
 
Diarienummer: 23RUN81 
Ärendeansvarig: Lena Lindgren 
Handläggare: David Lindqvist 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden 
besluta 
 
att fastställa Internkontrollplan 2023 inom Regionala 
utvecklingsnämndens ansvarsområde. 
 
 
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 budgetprocessen har förvaltningarna genomfört 
riskanalyser som har rapporterats in med budgetskrivelsen. Underlag för 
föreliggande internkontrollplan med kontrollaktiviteter har även varit en 
sammanställning av revisionsrapporter från tidigare år, samt 2022 års 
internkontrollplan med tillhörande rapportering (delår). 
 
Ett arbete för att förbättra processen för riskhantering och intern styrning 
och kontroll pågår. 
 
 
Bakgrund 
I Kommunallagen regleras ansvaret för att en god intern kontroll 
upprätthålls. Intern kontroll är den process som med rimlig säkerhet 
säkerställer att organisationen fullgör sina uppdrag och mål som rör 
verksamheten, samt rapportering och följsamhet gentemot lagar och regler.  
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Intern kontroll innebär att ständigt förbättra verksamhetens förmåga att 
leverera en ändamålsenlig och lagenlig verksamhet. På så sätt främjas 
effektiviteten i verksamheten och tryggheten för medborgarna, 
medarbetare och politiker. 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning finns att tillgå i bifogad riskanalys 
 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till Internkontrollplan 2023 Regionala utvecklingsnämnden,  
bilaga 1 
Förvaltningens riskanalys, bilaga 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Regional utvecklingsdirektör 
Regiondirektör 
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§ 6 Ansökan om företagsstöd – Callans Trä AB 
 
Diarienummer: 23RUN51 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl 
Handläggare: Ann-Charlotte Larsson 
 
  
Beslut 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden 
besluta 
 
att avslå Callans Trä AB ansökan om regionalt företagsstöd. 
 
 
Total investering: 18 476 557 kronor 
Stödbelopp: 5 542 967 
Stödprocent: 30 procent 
NYPS Ärendeid: 2035 9024 
 
Ärendebeskrivning 
Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar Region 
Västernorrland statliga medel för att främja regionala tillväxtåtgärder, 1:1-
anslaget. Stödhanteringen styrs av förordningar och beviljas till företag 
som skapar varaktig sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och 
bedrivs på marknadsmässiga villkor. Beviljad medfinansiering belastar 
anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder. 
 
Sökandeföretaget 
Familjeägt sågverksföretag i Ånge kommun som bedriver handel med fast 
och lös egendom såsom skog, sågade trävaror och vidareförädlade 
trävaror.  
 
Sammanfattning av investeringen 
Ansökan gäller investeringar för kapacitetsökning och energibesparing. 
Företaget vill investera i en barkmaskin och produktionsdatorer och 
boardscanner för ökad kvalitet, städskrapa och stegmatare för att förbättra 
monotont arbete, utmatning justerverket för ökad produktion samt 
energibesparande åtgärder så som värmeåtervinning och styrning av 
kanaler och kammare samt flaskhalsinvesteringar. 
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Förvaltningens bedömning 
Stödgivningen styrs av nationella förordningar samt regionala riktlinjer 
och utvecklingsstrategier. För att kunna beviljas stöd finns det krav och 
kriterier som företaget måste uppfylla. Grundläggande förutsättningar är 
att företaget bedöms kunna skapa varaktig sysselsättning, bedöms få 
långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor. 
 
I förordningen §27 SFS 2022:1467 framgår att stödets storlek inte får vara 
större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter 
och andra omständigheter för att den åtgärd som stödet avser ska kunna 
genomföras.  
 
Enligt regionens riktlinjer för företagsstöd beaktas om företagen eller 
koncerner med god ekonomi kan genomföra investeringen utan stöd. Även 
utdelningar eller koncernbidrag beaktas och bedömningen gör att stödet 
kan minskas eller att stöd inte beviljas.  
 
Under handläggningen av ansökan framgår att Callans Trä AB har gjort en 
vinst som överstiger investeringsbeloppet samt att företaget under senaste 
räkenskapsåret gjort två utdelningar som överstiger investeringsbeloppet. 
Utifrån detta bedömer regionen att företaget kan genomföra investeringen 
utan stöd. 
 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om företagsstöd – Callans Trä AB, bilaga 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Ärendeansvarig 
Handläggare 
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§ 7 Ansökan om företagsstöd – Torp´s Vattenskärning AB 
 
Diarienummer: 23RUN54 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl 
Handläggare: Ann-Charlotte Larsson 
 
  
Beslut 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar på delegation från Regionala 
utvecklingsnämnden 
 
att bevilja Torp´s Vattenskärning 1 734 840 kronor i regionalt 
företagsstöd. 
 
Total investering: 4 337 099 kronor 
Stödbelopp: 1 734 840 kronor  
Stödprocent: 40 procent  
NYPS Ärendeid: 2035 9521 
 
Ärendebeskrivning 
Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar Region 
Västernorrland statliga medel för att främja regionala tillväxtåtgärder, 1:1-
anslaget. Stödhanteringen styrs av förordningar och beviljas till företag 
som skapar varaktig sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och 
bedrivs på marknadsmässiga villkor. Beviljad medfinansiering belastar 
anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder. 
 
Sökandeföretaget 
Företaget är ett familjeägt företag som grundades 1997 och ligger i 
Fränsta, Ånge kommun. De har idag 14 anställda. Företaget utför 
vattenskärning med hög precision och levererar produkter som till exempel 
figurskurna delar till maskiner till kunder i hela Europa.  
 
Sammanfattning av investeringen 
Investeringen består av en vattenskärmaskin, mätmaskin samt nytt 
materialställ. 
 
Torps vattenskärning AB vill i och med denna investering vara en del av 
framtiden när det gäller tillverkning av komponenter till bland annat grön 
vätgasproduktion och energiproduktion. Företagets styrka är att de idag har 
vissa av de material (titan och nickel) som används för att tillverka centrala 
komponenter i dessa system. För att kunna bli en komplett 
materialleverantör till denna industri så behöver de investera i snabba och 
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konkurrenskraftiga maskiner med senaste tekniken där de kan förädla 
material som de lagerhåller och anpassa tillverkningen för den gröna 
vätgasindustrin som förväntas etablera sig i regionen. De behöver även 
mer lagerplatser för dessa material samt investera i mer materialställ för 
lagring. 
 
Förvaltningens bedömning 
Via investeringarna skapas möjligheter för fortsatt tillväxt och fler 
anställda i sökandeföretaget. Företaget bedömer att de i och med denna 
investering kan öka sin omsättning med 8–12 miljoner på 2 till 3 års sikt. 
 
Investeringen bedöms bidra till flera av målen i den regionala 
utvecklingsstrategin. Nya arbetstillfällen skapas och företagets investering 
bidrar bland annat till RUSens mål att ”2030 är Västernorrland platsen där 
företag och organisationer väljer att växa” och ”Fler nya och växande 
hållbara företag och fler företagsamma invånare”. Investeringen bidrar 
särskilt till prioriteringarna ” Utvecklade styrkeområden genom smart 
specialisering” där kunskapen inom materialteknik bland annat är kopplad 
till tillverkning av produkter i titan samt indirekt till prioriterade 
styrkeområdet förnybar energi och utmaningen att möta behovet av ny 
kompetens som uppstår inom området förnybar energi.  
 
När det gäller hållbarhetsperspektivet arbetar företaget med både det 
sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsarbetet. Bland annat 
genom arbetsmiljö, resurseffektivitet och värmeåtervinning. 
 
Tillväxtverksamhetens bedömning är att företagsledningen har god 
kompetens och drivkraft för att framgångsrikt genomföra investeringen 
och företaget bedöms bedriva ett ansvarsfullt företagande med god 
personalomsorg. Företagets förutsättningar att skapa långsiktig hållbar 
tillväxt bedöms därför som goda och tillväxtsverksamheten föreslår att 
sökandeföretaget beviljas företagsstöd. 
 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om företagsstöd – Torp´s Vattenskärning AB, bilaga 4  
 
 
Delges 
Ärendeansvarig 
Handläggare 
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§ 8 Ansökan om företagsstöd – Stt Emtec AB 
 
Diarienummer: 23RUN55 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl 
Handläggare: Eva Henriksson  
 

 Beslut 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden 
besluta 
 
att bevilja Stt Emtec AB (Publ) 2 545 841 kronor i regionalt företagsstöd. 
 
Total investering: 7 273 832 kronor 
Stödbelopp: 2 545 841 kronor  
Stödprocent: 35 procent  
NYPS Ärendeid: 20 359 419   
 
Ärendebeskrivning 
Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar Region 
Västernorrland statliga medel för att främja regionala tillväxtåtgärder, 1:1-
anslaget. Stödhanteringen styrs av förordningar och beviljas till företag 
som skapar varaktig sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och 
bedrivs på marknadsmässiga villkor. Beviljad medfinansiering belastar 
anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder. 
 
Sökandeföretaget 
  STT Emtec AB grundades 1981 och verksamheten bedrivs i deras egna 
lokaler i 
Njurunda, där de har motorlaboratorium med toppmodern utrustning. 
Företaget är verksamt inom två affärsområden: Emissionssystem och 
motorsystem. De utvecklar och säljer avgasreningssystem samt 
motorprovningstjänster med tillhörande konsulttjänster. Då verksamheten 
är teknikinriktad utgör deras egna forsknings- och utvecklingsavdelning 
basen för de två affärsområdena. Företaget är certifierade inom 
miljölednings-, kvalitetsledningssystem och laboratoriestandard. 
 
Företagets kunder finns globalt och är mestadels motortillverkare och 
komponenter till denna bransch. Motorprovningsgrenen har främst sina 
kunder i Sverige, då det finns ett behov av närhet från kunden till företaget 
som utför motorprovet.  
 
Företaget omsatte ca 24 miljoner kronor 2021 och är 12 anställda.  
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Sammanfattning av investeringen 
Investeringen är kopplad till motorprovningsgrenen och består av inköp 
och installation av dynamometer med tillhörande kraftstyrning. samt 
ombyggnation av befintligt ställverk och förläggning av kabel i mark för 
att klara den ökade effekten. Investering ska även ske i installation av 
befintlig dynamometer med tillhörande kraftstyrning, som ska flyttas, 
vilket även innefattar byggnation av ett mindre teknikhus. 
 
Den nya dynamometern har en högre kapacitet vilket krävs för att kunna 
mäta större motorer. Med investeringen kan de bredda 
användningsområdet och utföra större tjänster och ta emot ytterligare 
uppdrag. Vilket då kan leda till ökad och långsiktig tillväxt.   
 
Sökandeföretaget beräknar att omsättningen kommer att öka till en följd av 
investeringen. De kommer även att kunna anställa ytterligare personal.  
 
Förvaltningens bedömning 
Sökandeföretaget har en väletablerad verksamhet som de vill stärka med 
utrustning som har högre kapacitet och därmed kunna genomföra 
motorprovningar på större motorer. Via investeringen kan företaget 
fortsätta expandera, det skapas möjlighet för fortsatt tillväxt och fler 
anställda. 
 
Satsningen har en god koppling till regionala utvecklingsstrategin, RUS, 
och målområde: ”2030 är Västernorrland platsen där företag och 
organisationer väljer att växa” och särskilt prioriteringen ”Fler nya och 
växande hållbara företag och fler företagsamma invånare”. 
 
Sökandeföretaget bedöms ha kraft att kunna skapa ytterligare långsiktig 
hållbar tillväxt i företaget och därför föreslås att sökandeföretaget beviljas 
företagsstöd för planerade investeringar. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om företagsstöd - Stt Emtec AB, bilaga 5  
 
 
 
 
Delges 
Ärendeansvarig 
Handläggare 
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§ 9 Yttrande över remiss från Trafikverket E14 framtida 
läge i Sundsvall, val av lokaliseringsalternativ 

 
Diarienummer: 22NHU647 
Ärendeansvarig: Roger Wetterstrand 
Handläggare: Nina Loberg, Malin Frykman, Oskar Lindberg, Lena Kåhre, 
Fredrik Bergman 
 

 Beslut 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden 
besluta 
 
att avge ”Yttrande över remiss; E14 framtida läge i Sundsvall, val av 
lokaliseringsalternativ”, samt 
 
att förklara paragrafen omedelbar justerad. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrland ska yttra sig över Trafikverkets remiss avseende 
val av lokaliseringsalternativ för E14 i Sundsvall. Sista remissdag är 17 
februari 2023. Förlängd remisstid till 21 februari har beviljats. Syftet är att 
jämföra fyra olika lokaliseringar och hitta den sträckning som bäst 
uppfyller ändamålet. Samrådshandlingens fokus ligger därför på att 
beskriva alternativskiljande förutsättningar och konsekvenser.  
 
Trafikverket skriver i samrådshandlingen att de ställer sig mest positiv till 
alternativ N-N1, även beaktat miljökonsekvenserna. Trafikverket har för 
avsikt att fatta beslut avseende val av korridor efter samrådet.  
 
I samrådet 2020 förordade Sundsvalls kommun fortsatt utredning och 
bearbetning av alternativ N-N2. Alternativ 0+ och S1 avstyrktes. N-N1 
sågs inte möjlig att arbeta vidare med på grund av barriäreffekter mellan 
stadsdelar. Invändningar uttrycktes mot N-N3. Av översiktsplanen framgår 
att kommunen ”föreslår en sträckning som går i obruten terräng mellan 
Hulivägen och Timmervägen”.  
 
Samrådshandlingen var även på remiss 2019 och 2020. Trafikverket har 
sammanställt och kommenterat de synpunkter som inkom då i en samråds-
redogörelse. Eftersom det utifrån samrådshandlingen 2020 inte fanns 
någon helt klart fördelaktigt alternativ för ny lokalisering av E14 beslutade 
Trafikverket att vissa utredningar skulle fördjupas och ytterligare 
information inhämtas. Bland annat har en barnkonsekvensanalys tagits 
fram, trafikprognoser och analyser av trafikströmmar har uppdaterats, 
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hastighetskrav och vägutformning har setts över. Av de fem korridorer 
som utreddes 2020 har korridor S1 valts bort. 
 
Lokaliseringsstudien har även föregåtts av en åtgärdsvalsstudie 
”Åtgärdsvalsstudie öst-västliga resor och transporter i Sundsvall 2014-12-
05”, där olika lösningar för att minska problemen längs med Bergsgatan 
(E14) föreslås, bland annat omlokalisering via Timmervägen. 
 
Bakgrund 
Tidigare ställningstagande 
Region Västernorrland gjorde följande ställningstagande 2020 avseende 
val av lokaliseringsalternativ:  
 att tillstyrka N-N1 och N-N3 som framtida lägen för E14  
 att N-N2 svårligen kan motiveras  
 att avstyrka S1  
 
Region Västernorrland föreslog även att ett alternativ i befintlig sträckning 
skulle utredas i vilken Trafikverket skulle släppa på framkomlighetskravet 
och låta genomfartstrafiken underordna sig staden i större utsträckning än 
idag. Trafikverket har inte genomfört detta och inte heller redogjort eller 
kommenterat synpunkten i samrådsredogörelsen. 
 
Brister och lokaliseringsalternativ 
Det ca 4 kilometer långa avsnittet (Bergsgatan) genom centrala Sundsvall 
är hårt trafikbelastad med trafikmängder mellan 12 000 och 18 000 fordon 
per årsmedeldygn, (genomfartstrafik ca 800 fordon/dygn). E14 i centrala 
Sundsvall håller inte en standard som ställs på en europaväg. Brister finns i 
framkomlighet, trafiksäkerhet, luftkvalitet, buller, vibrationer, 
tillgänglighet för gående och cyklister och till kollektivtrafiken. Det 
innebär begränsningar för stadsutvecklingen i Sundsvall och negativa 
hälsoeffekter. 
 
Lokaliseringsutredningen har studerat fyra alternativ, tre lokaliserade norr 
om centrala Sundsvall, samt ett i befintligt läge. Projektets mål är att göra 
E14 mer trafiksäker, tillgänglig och framkomlig för tung trafik och 
genomfartstrafik, att minskad miljö- och trafikbelastning i centrala 
Sundsvall, att bidra till utveckling av Sundsvallsregionen, att lösningarna 
blir hållbara och kostnadseffektiva, samt att öka framkomligheten och 
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.  
 
Alla korridorer utom korridor 0+ utformas som mötesfri väg med 
begränsat antal korsningar och anslutningar samt med en ambition att 
uppnå 100 km/h. 
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Alternativet 0+ med E14 i befintligt läge har utformats med en lägre 
standard, tvåfältsväg och 1+2 sektion på en tredjedel av sträckan, med tre 
nya cirkulationsplatser, stängda korsningar, en genomgående gång- och 
cykelväg längs Bergsgatan, samt hastigheter på 40, 50 och 60 km/timme.  
 

 
 
Förvaltningens bedömning 
Ärendet har samberetts internt med representanter från infrastruktur, miljö, 
folkhälsa, fastighet och regional planering. 
 
E14 strategiskt viktigt för gods- och persontransporter i öst-västlig riktning 
och ingår i det av EU utpekade transeuropeiska transportnätverket (TEN-
T). 
  
Ur ett regionalt perspektiv är Sundsvalls stads funktionalitet av regional 
betydelse, genom utbudet av arbetsplatser, universitet, länssjukhus, handel 
och boenden. Arbetspendlingen till/från Sundsvall och möjligheten att 
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enkelt ta sig mellan de olika stadsdelarna är viktigt. Ur ett regionalt 
perspektiv är också viktigt med effektiva godstransporter till/från 
industrierna längs kusten, Sundsvalls hamn och planerad logistikpark. 
 
Enligt framtagna trafikprognoser ger de olika alternativen relativt liten 
avlastning av trafiken på Bergsgatan och skillnaden mellan korridorerna är 
små. Det finns ur detta perspektiv inte något givet lokaliseringsalternativ.  
 
Fördelen med en lokalisering av E14 utanför centrala Sundsvall, är dock 
att kommunen (som då blir huvudman för Bergsgatan) får möjlighet att 
genomföra fler åtgärder för att förbättra luftkvalitén, minska trafiken på 
Bergsgatan och öka framkomligheten för gående, cyklister och 
kollektivtrafik. Det medför positiva effekter för centrala Sundsvall, 
effekter som inte analyserats eller redovisats i denna utredning. 
Trafikverket värnar framkomligheten på europavägnätet, vilket innebär att 
åtgärder som i allt för stor utsträckning begränsar framkomligheten för 
genomfartstrafiken inte accepteras. 
 
De tre nordliga korridorerna följer en och samma korridor, N, i delen 
mellan befintliga Bergsgatan och korsningen med Hulivägen. N-N1 och N-
N3 följer helt befintlig vägsträckning med gång- och cykelväg hela 
sträckan. N-N2 går delvis i nysträckning med gång- och cykelväg på 
knappt hälften av sträckan. De nordliga alternativen medför liknande 
avlastning av trafiken på Bergsgatan, så sett ur centrala Sundsvalls 
perspektiv skiljer sig dessa nordliga korridorer inte åt. Det handlar mer om 
alternativens betydelse för godstransporter, arbetspendling samt 
omgivningspåverkan. N-N2 innebär stor negativ påverkan bland annat för 
jord- och skogsbruk, friluftsliv och naturmiljö. I kombination med att det 
finns två närliggande alternativa korridorer som följer befintliga 
vägsträckor och som sammantaget innebär lägre grad av negativa 
konsekvenser, gör att förvaltningens bedömning är att alternativ N2 
svårligen kan motiveras. 
 
För godstrafiken mot/från Sundsvalls hamn och planerad logistikpark är 
N-N1 mest fördelaktigast med kortast resväg och god tillgänglighet till 
hamn och logistikpark. Både Timmervägen och Hulivägen fungerar idag 
som pendlingsvägar mot Birsta respektive länssjukhuset. Timmervägen är 
ett viktigt stråk för trafik norrifrån till/från E14 västerut. N1 berör 
bostadsområden i högre utsträckning än N-N2 och N-N3, vilket ställer 
höga krav på åtgärder som reducerar buller, barriärer, med mera. Sådana 
förbättringar är dock möjliga att uppnå i alternativ N-N1, även jämfört 
med dagens situation, men dessa höga krav behöver formuleras och 
säkerställas i kommande planering. Timmervägen och till viss del 
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Hulivägen är belastade av trafik redan idag. Behov av åtgärder finns 
framför allt på Timmervägen oavsett en eventuell omlokalisering av E14, 
men till viss del även på Hulivägen. 
 
Sammanfattningsvis finns både för- och nackdelar med N1 och N3 sett ur 
godstransporternas koppling till kusten med hamn och logistikpark samt 
arbetspendling och omgivningspåverkan. Förvaltningens bedömning är att 
både N1 och N3 kan tillstyrkas. 
 
När det gäller bedömningen av eventuell påverkan på Sundsvalls sjukhus, 
har särskilda yttranden och skrivelser skickats till Trafikverket, vilka 
Trafikverket ha bemött och kommenterade i samrådsredogörelsen. Frågan 
om riskhantering hanteras i kommande planeringsskeden. 
 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från Trafikverket: E14 framtida läge i Sundsvall, val av 
lokaliseringsalternativ, bilaga 6 
Yttrande över remiss; E14 framtida läge i Sundsvall, val av 
lokaliseringsalternativ bilaga 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Regional utvecklingsdirektör 
Tillväxtchef 
Hållbarhetschef 
Fastighetschef 
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§ 10 Norrtåg AB:s tågstrategi 
 
Diarienummer: 23RUN14 
Ärendeansvarig: Roger Wetterstrand 
Handläggare: Henric Fuchs 
 

 Beslut 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden 
besluta 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Norrtågsförsöket bildades kring 2008 som en del i överenskommelsen 
mellan staten och de fyra nordligaste regionerna om att bygga Botniabanan 
samt starta ett interregionalt tågbolag – Norrtåg AB. Det är nu mer än tio 
år sedan trafiken på Botniabanans invigdes och resandet har överträffat 
förväntningarna, inte minst på sträckan Umeå-Örnsköldsvik. 
 
Norrtåg AB har under drygt ett års tid arbetat med att ta fram en långsiktig 
tågstrategi som tar sikte mot 2035. Strategin är snart framtagen men innan 
den fastställs av Norrtåg AB önskar de informera om dess syfte och 
innehåll, inte minst med finansiärerna av den regionala tågtrafiken.  
 
Förvaltningens bedömning 
Den regionala tågtrafiken är stommen i det regionala 
kollektivtrafiksystemet och det självklara valet får många av våra invånare 
och besökare. Sedan starten av Norrtågstrafiken (2010 mellan Umeå-
Örnsköldsvik och 2012 mellan Sundsvall-Umeå) har den varit relativt 
oförändrad även om den har utökats med några turer längs kusten och på 
Mittlinjen mellan Sundsvall-Östersund. 
 
Strategin syftar till att formulera förutsättningar, möjligheter och 
eventuella risker med att fortsätta utveckla trafiken genom att stärka 
befintliga linjer eller kanske starta helt nya trafikupplägg framåt i tiden. 
 
I Västernorrland ägs 25 procent av aktierna i Norrtåg AB av 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
medan Region Västernorrland finansierar en fjärdedel av bolagets fasta 
kostnader, det trafikarbete som utförs i vår geografi samt att vi finansierar 
och går i borgen för ett antal tågfordon.  
 



 

 

 

 
PROTOKOLL 
REGIONALA 
UTVECKLINGSUTSKOTTET 
 

 

  Datum  Dnr  Sida

  2023‐02‐01  23RUN1  19(40)

 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

Jonny Lundin Dan Rasmusson  

 

Den regionala tågtrafiken tillsammans med den kommersiella tågtrafiken 
(som i huvudsak utförs av SJ) är stommen i det regionala 
kollektivtrafiksystemet och är en viktig koppling mot angränsande län, 
huvudstadsregionen, Arlanda med flera. 
 
Arbetet med att utveckla en strategi för Norrtåg, med sikte mot 2035, är 
viktigt av flera anledningar. Att utöka tågtrafik är ofta en process som tar 
många år att genomföra. I många fall förutsätter också en utökning av 
trafik att infrastrukturella åtgärder genomförs, exempelvis genom att 
bygga ut en station eller bygga en helt ny. Det kan också handla om att fler 
mötesstationer behöver anläggas eller att ett dubbelspår byggs ut, 
exempelvis Nya Ostkustbanan. 
 
En offensiv och ambitiös tågstrategi skapar också långsiktiga 
planeringsförutsättningar för den regionala, interregionala och nationella 
trafiken, för våra invånare, besökare och inte minst företag. Med 
omfattande investeringar i omställningen till en grön industri (mer än 
1 070 miljarder kronor fram till 2040) måste investeringar i både 
infrastrukturen och i den spårbundna trafiken göras successivt fram till 
2035. 
 
Arbetet med tågstrategin harmoniserar med den regionala 
utvecklingsstrategin – Ett Västernorrland och Region Västernorrlands 
prioriteringar av Nya Ostkustbanan och Mittstråket, den regionala 
tågtrafiken som ett verktyg för regionförstoring och större 
arbetsmarknader. 
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§ 11 Återrapportering av villkorsbeslut 2022 till 

Tillväxtverket 
 
Diarienummer: 21NHU666 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: Susanne Sahlin 
 
 

 Beslut 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden 
besluta 
 
att avlägga föreslagen rapportering till Landsbygds- och 
infrastrukturdepartementet och Tillväxtverket, samt 
 
att förklara paragrafen för omedelbart justerad. 
 
 
Ärendebeskrivning 
I återrapporteringen efterfrågas särskilt det strategiskt viktigaste arbetet 
som gjorts under året inom ramen för det regionala utvecklingsansvaret 
uppdelat på de strategiska områdena (se disposition nedan). Regionerna 
ska beskriva resultat (prestationer) under året och om möjligt beskriva 
effekter på kort, medellång och lång sikt. Eftersom vissa insatser kan vara 
relevanta under fler än en rubrik finns möjlighet att hänvisa läsaren till 
andra delar av redovisningen för att minska upprepningar.  
 
För återrapporteringen 2022 avgränsas återrapporteringen, dels genom att 
mallen begränsats till ett fast antal tecken per återrapportering, dels för att 
man inte längre efterfrågar ”tidigare insatser som gett resultat under året”. 
Mallen kräver att samtliga frågor ska besvaras, oavsett om insatser 
genomförts eller inte. Redan 2021 förändrades mallen till att utgå från nya 
nationella strategins strategiska områden, men nu avgränsas också 
beskrivningarna till ett urval av insatser.  
 
Redovisningen ska överlämnas senast den 21 februari 2023, till 
Näringsdepartementet och Tillväxtverket.  
 
För återrapporteringen 2022 är mallen uppdelad på följande 
återrapporteringsrubriker: 
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Återrapportering 1-Regionalt utvecklingsarbete 
Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 
 Likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet 
 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet 
 Innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande i hela 
landet 
 Tillgänglighet i hela landet, genom digital kommunikation och 
transportsystemet 
 Jämställdhet, integration samt miljö och klimat 
Återrapportering 2 – fördelning av anslag 1:1 regionala 
utvecklingsåtgärder 
Återrapportering 3 – samverkan med andra aktörer 
 Samverkan med länsstyrelsen 
 Samverkan med andra statliga myndigheter 
 Samverkan med kommuner 
 Samråd med organisationer  
 Samråd med näringsliv 
Återrapportering 4 – Analys, uppföljning och utvärdering 
5 Övriga medskick 
 
Utöver återrapporteringen ska flera uppdrag redovisas enligt särskild 
ordning: Regionalt uppdrag bredbandskoordinator till PTS (Post och 
Telestyrelsen), Regional digitaliseringskoordinator och insatser inom 
regionala serviceprogrammet till Tillväxtverket. Särskilda avrapporteringar 
görs också exempelvis för uppdraget ”Vägar till hållbar utveckling” och 
andra uppdrag som medfinansieras med nationella medel från 
Tillväxtverket. Rapportering avseende företags- och projektstöd ingår i 
den årliga återrapporteringen, men skickas också till Tillväxtverket enligt 
de särskilda rapporteringsdatum som framgår av det årliga villkorsbeslutet. 
 
Bakgrund 
För att genomföra det regionala utvecklingsuppdraget förfogar Region 
Västernorrland över anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. Regionen 
tilldelas också ett årligt förvaltningsanslag för att samordna arbetet. 
Därutöver kan regionerna få särskilda erbjudanden, vissa med riktad 
finansiering.  
 
I enlighet med lagen om regionalt utvecklingsansvar (2010:630, 
2022:1090), kopplade förordningar och ett årligt villkorsbeslut ska Region 
Västernorrland följa upp, utvärdera och redovisa resultat och effekter av 



 

 

 

 
PROTOKOLL 
REGIONALA 
UTVECKLINGSUTSKOTTET 
 

 

  Datum  Dnr  Sida

  2023‐02‐01  23RUN1  22(40)

 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

Jonny Lundin Dan Rasmusson  

 

det regionala utvecklingsarbetet till regeringen och Tillväxtverket. Den 
årliga återrapporteringen ska följa en fastställd mall, som tas fram och 
uppdateras av Tillväxtverket. Mallen följer de strategiska områdena i 
Nationella strategin för hållbar utveckling i hela landet 2021-2030. För 
verksamhetsåren 2020-2021 skulle regionerna komplettera 
återrapporteringen med en digital enkät, men för 2022 har den digitala 
enkäten utgått. 
 
Förvaltningens bedömning 
Återrapporteringen ska också innehålla beskrivningar om hur regionen 
arbetat med de samhällsutmaningar som beskrivs i nationella strategin, 
samt hur regionen arbetar med Agenda 2030. Västernorrlands RUS ligger 
väl i linje med den nationella strategin, men utgår från att målen i Agenda 
2030 är odelbara. Därför finns ingen koppling till enskilda mål utan enbart 
till de tre hållbarhetsdimensionerna, i enlighet med målet för den regionala 
utvecklingspolitiken.  
Årets rapportering synliggör endast delar av det omfattande arbete som 
ingår i RUA-uppdraget. Regionerna har gemensamt lämnat synpunkter att 
ÅR 1.1 ger en alltför begränsad bild, när endast 2000 tecken ska 
synliggöra både strategiskt viktigt arbete och utmaningar. I övrigt är 
förvaltningen positiv till det utvecklingsarbete som gjorts och pågår. 
 
Beslutsunderlag 
 Nationella strategin för hållbar regional utveckling 2021-2030 
 Villkorsbeslut 2022 
 Mall för återrapportering av villkorsbeslut, bilaga 8 
 Återrapportering av villkorsbeslut 2022, Region Västernorrland, bilaga 9 
 Återrapportering av villkorsbeslut 2021, bilaga för information, bilaga 

10 
 
 
Protokollsanteckning 
Dan Rasmusson (SD) lämnade följande anteckning till protokollet rörande 
denna paragraf § 11 Återrapportering av villkorsbeslut 2022 till 
Tillväxtverket: 
 
”Sverigedemokraterna och Sjukvårdspartiet delar uppfattningen om den 
problematik som omnämns på s. 31 av 76 i rapporten. Utöver den negativa 
konfliktytan för lokala samhällen som ligger nära projekterade parker ser 
vi dessutom att den tekniska livslängden samt möjlig påverkan av 
främmande makt på vår centrala infrastruktur som ett stort problem.  
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Lokalsamhällen ersätts i dagsläget inte tillräckligt för den 
miljöexploatering som vindkraften innebär, därför ställer vi oss kritiska till 
bedömningen om att ytterligare ca 350 stora vindkraftverkskulle behövas i 
Västernorrland.” 
 
SJVP tillstyrker protokollsanteckningen. 
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§ 12 Länsgemensam organisation för företagsfrämjande – 
Bizmaker 

 
Diarienummer: 22NHU323 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: Maria Lidgren 
 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden 
besluta 
 
att Region Västernorrland ställer sig bakom skapandet av en 
länsgemensam organisation för företagsfrämjande, benämnd BizMaker 
 
att medfinansiera BizMaker AB med 3 000 000 från och med 2024 och 
tills vidare,  
 
att anslaget ska belasta kostnadsställe 70802, 
 
att finansieringen villkoras med att BizMaker AB löpande redoviserar sitt 
verksamhetsutfall och ekonomi till den regionala utvecklingsnämnden, 
samt 
 
att medfinansieringen gäller i 12 månader ytterligare om Region 
Västernorrland skulle säga upp sitt medlemskap i den ideella föreningen 
BizMaker. 
 
 
Ärendebeskrivning 
I den regionala utvecklingsstrategin finns en prioritering om att utveckla 
ett sammanhållet finansierings-, företags- och innovationsstödsystem. 
Utifrån detta har regionala samverkansrådet1 (RSR) lett en översyn av 
stödstrukturerna för företagsfrämjande i Västernorrlands län. Utifrån 
beredningsgruppens2 förslag har RSR vid sitt möte 22-12-02 enats om att 

 
1 Rådet utgör grunden för den politiska dialogen och regional samverkan i Västernorrland. I rådet ingår 
förtroendevalda från majoritet och opposition från samtliga kommuner i länet samt från Region 
Västernorrland. 
2 Gruppen består av kommunernas tillväxt- eller utvecklingschefer, Region Västernorrlands tillväxtchef 
och länsstyrelsen. 
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föreslå länets kommuner och region Västernorrland att långsiktigt 
finansiera och engagera sig i en länsgemensam organisation för 
företagsfrämjande, benämnd BizMaker.  
 
Organisationen kommer att bestå av tre affärsområden, inkubator, science 
park och etableringsfrämjande. Den operativa verksamheten kommer att 
skötas av ett aktiebolag som ägs och styrs av en förening där samtliga 
kommuner och regionen genom medlemskap kommer att ha inflytande 
över styrningen av verksamheten. Sammantaget bedöms en gemensam 
organisation öka möjligheterna att koordinera länets främjandesystem och 
förstärka samverkan med organisationer som Bron Innovation, 
Coompanion, Nyföretagarcentrum, ALMI Mitt m.fl. 
 
 
Bakgrund 
Gemensam bild av verksamheterna 
I bilaga beskrivs affärsområdena inkubatorn, science parken och 
etableringsfrämjande. Etableringsfrämjandets huvuduppdrag ska vara att 
hjälpa utländska företag att hitta affärsmöjligheter i regionen. Detta lägger 
en god grund för ett regionalt hållbart investeringsfrämjande arbete. 
Verksamheten föreslås få ett tydligare och utvidgat uppdrag rörande 
uppsökande verksamhet, expansionsetableringar samt analys. 
 
Inkubatorn och science parken ska bidra till förnyelse av näringslivet, 
hållbar tillväxt och ökad attraktionskraft. I bilagan ges en fördjupad 
beskrivning av vilka verktyg som verksamheterna disponerar, hur 
verksamheterna kvalitetssäkras samt vilka interna och externa 
kompetenser man besitter. 
 
Till ovan ska läggas att i dagsläget är verksamheten inom High Coast 
Invest helt projektfinansierad och verksamheten inom Bizmaker är i stor 
utsträckning projektfinansierad. Projekten löper ut i augusti 2023 vilket 
gör att BizMaker tappar en stor del av sin finansiering och High Coast 
Invest upphör som verksamhet. Enligt förvaltningens bedömning är detta 
inte någon önskvärd utveckling utan de förmågor och potentialer som finns 
inom organisationerna bör därför tas tillvara och utvecklas enligt förslagen 
ovan. 
 
Ägarstruktur 
RSR förslag är att ideella föreningen BizMaker föreningsstadgar ändras så 
att medlemskap i föreningen förbehålls, kommunerna i Västernorrlands län 
samt Regionen Västernorrland. Föreningens styrelse bemannas av 
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förtroendevalda från kommunerna och regionen. Föreningsstyrelsen 
(ägarstyrelsen) äger 100 % av aktierna i BizMaker AB som ansvarar för 
den operativa verksamheten. Föreningsstyrelsen styr bolaget genom 
följande styrdokument: Bolagsordning och ägardirektiv.  
 
De kommuner (Timrå, Kramfors och Sollefteå kommuner) som i dagsläget 
inte är medlemmar i föreningar har uppmanats av RSR att besluta om att 
ansöka om medlemskap i Ideella föreningen BizMaker. 
 
Organisationens namn 
RSR föreslår att föreningen namn ska vara den ideella föreningen 
BizMaker samt att bolagets beteckning är BizMaker AB. Orsaken till 
förslaget är att en namnändring bedöms innebära ekonomiska kostnader 
samt att det kommer att ta lång tid för företag, organisationer och 
allmänheten att förstå vad en namnändrad organisation har för roll och 
funktion. 
 
Däremot föreslås att affärsområdena ska ses som varumärken och därför 
bibehålls dagens beteckningar dvs. BizMaker Inkubator, BizMaker 
Science Park samt High Coast Invest (etableringsfrämjande). Mycket av 
kommunikationen vad gäller organisationen bedöms ske via ovan angivna 
varumärken. 
 
Finansiering 
RSR förslag till finansiering baseras på att science park bekostas av de 
kommuner där de fysiska lokaliseringarna finns och att regionen 
delfinansierar dessa med syfte att verksamheten inom science park ska 
komma hela länet till nytta. Den del av inkubator och High Coast Invest 
som inte regionen finansierar fördelas mellan kommunerna efter 
invånarantal. 
 

 

Bizmaker och High coast invest

Västernorrland Science park Inkubator Summa  High cost invest Total

Härnösand 626 304 561 788 1 188 092 307 200 1 495 292

Kramfors 404 333 404 333 221 100 625 433

Sollefteå 422 438 422 438 231 000 653 438

Sundsvall 2 489 314 2 232 886 4 722 200 1 221 000 5 943 200

Timrå 402 688 402 688 220 200 622 888

Ånge 207 379 207 379 113 400 320 779

Örnsköldsvik 1 398 175 1 254 147 2 652 322 685 800 3 338 122

Regionen 1 602 458 397 543 2 000 000 1 000 000 3 000 000

6 116 251 5 883 202 11 999 452 3 999 700 15 999 152
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Ovan föreslagna finansieringsmodell kan komma att justeras utifrån beslut 
hos respektive finansiär, eventuella bortfall hanteras genom minskning av 
Bizmakers kostnader. 
 
Även om finansieringsmodellen ovan ökar kostnaderna för kommunerna 
och regionen jämfört med nuvarande kostnader så bedöms följande viktiga 
fördelar uppnås:  
‐ En tydligare styrmodell där finansiärerna även har ett direkt inflytande 

över hur verksamheten bedrivs. 
‐ Genom en gemensam och solidarisk finansiering får alla kommuner 

tillgång till alla affärsområdens verktyg, något som inte skulle vara 
möjligt om varje enskild kommun skulle bedriva och finansiera 
verksamheten själv. 

‐ Finansieringen består inte av kortsiktiga projektmedel utan av en 
långsiktig robust grundfinansiering.  

‐ En gemensam regional finansiering ökat möjligheten att erhålla 
strategisk finansiering från exempelvis Vinnova. 

 
RSR föreslår att medfinansiering ska villkoras med att BizMaker löpande 
redoviserar sitt verksamhetsutfall och ekonomi till finansiärerna. 
 
Verksamheterna inom den föreslagna organisationen är till sin karaktär 
långsiktig. För att ge organisationen tid och en rimlig planeringshorisont 
föreslår därför RSR att kommunernas och regionens medfinansiering ska 
gälla tills vidare. Detta bör dock kombineras med en uppsägningsregel 
som reglerar hur kommunerna eller regionen kan lämna organisationen 
och sina åtaganden gentemot den. RSR föreslår 12 månader som tidsperiod 
mellan uppsägning av medlemskap i nämnda förening och när åtagandena 
slutar gälla.  
 
Noteras bör att för år 2023 gäller att kommunerna och regionen ska 
medfinansiera BizMaker AB med ett halvt årsbelopp (6 månader) enligt 
tabellen ovan. Beslut om finansieringen för 2023 togs i förvaltningens 
budget. Bakgrunden är att BizMaker ideella förening respektive bolaget 
har sina stämmor i maj 2023. Föreningen fastställer då en ny 
föreningsstadga enligt avsnittet Ägarstruktur ovan. Vidare fastställs 
bolagsordning och ägardirektiv för bolaget.  
 
Med andra ord startar den nya länsgemensam organisation för 
företagsfrämjande, benämnd BizMaker sin verksamhet under juni 2023.  I 
det sammanhang är det viktigt att notera, som nämns ovan att BizMaker 
tappar en stor del av sin finansiering och High Coast Invest upphör som 
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verksamhet i augusti 2023. Den ovan nämnda processen är med andra ord 
tidskritisk. 
 
Förvaltningens bedömning 
Under 2022 har regionen och 6 av 7 kommuner fattat ett beslut gällande 
finansieringen för 2023 och ett inriktningsbeslut gällande den långsiktiga 
plattformen. Örnsköldsviks kommun har utlovat att medfinansiera 
BizMaker under 2023 men har ännu inte fattat det långsiktiga beslutet. 
Man kommer att utvärdera fortsatt engagemang under första kvartalet 
2023 samt fatta beslut om fortsatt deltagande senast september 2023. RSR 
uppmanar regionen och övriga kommuner att stå fast vid sina åtagande och 
besluta att ställa sig bakom skapandet av en länsgemensam organisation 
för företagsfrämjande. Förvaltningen gör utifrån övervägandena ovan 
samma bedömning som RSR. 
 
 
Beslutsunderlag 
Beskrivning av verksamheterna High Coast Invest och Bizmaker, 
bilaga 11 
Protokoll Regionala samverkansrådet 2022-12-02, bilaga 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Sara Nylund (S) i handläggningen i detta 
ärende. 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Länets kommuner 
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§ 13 Återrapportering av projektstöd 2022 inom 
kulturområdet 

 
Diarienummer: 23RUN71 
Ärendeansvarig: Maria Oldenmark 
Handläggare: Sofia Lundin 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden 
besluta 
 
att godkänna rapporten. 
 
Ärendebeskrivning 
Under 2022 beviljades 35 projekt inom kulturområdet med den totala 
summan 2 965 625 kr. Ett av dessa genomfördes av Region Västernorrland 
som projektägare, tre var samarrangemang och ett var stöd för ökad 
tillgänglighet. Inom konstområdet beviljades sju projekt om totalt 234 500 
kr.  
 
Bakgrund 
För att ge förutsättningar för utvecklingsarbete och bidra till uppfyllande 
av målsättningar i regionala styrdokument, avsätter Region Västernorrland 
särskilda utvecklingsmedel inom kulturområdet.  Utvecklingsmedlen 
används främst till projektstöd och styrs av Riktlinjer för stöd till civila 
samhället samt andra styrdokument inom kulturområdet, som: 
 Kulturplan för Västernorrland 
 Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland 
 Kulturpolitisk policy för Region Västernorrland 
 
Projektstöden tas upp i framställan till Kulturrådet som en del i ansökan 
om statsbidraget eftersom det visar regionens ambitioner och stöd för 
kulturlivets utveckling i länet. 
 
Projektstöden hanteras vid tre ansökningsomgångar årligen. Om särskilt 
angelägna aktuella utvecklingsområden finns eller om alla medel inte sökts 
kan förvaltningen göra en särskild utlysning vid annat tillfälle. 
 
För regionala projekt kan projektägare även söka medfinansiering från 
Kulturrådet utifrån uppväxlingslogik. 



 

 

 

 
PROTOKOLL 
REGIONALA 
UTVECKLINGSUTSKOTTET 
 

 

  Datum  Dnr  Sida

  2023‐02‐01  23RUN1  30(40)

 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

Jonny Lundin Dan Rasmusson  

 

Villkor och kriterier 

Beviljade projekt ska bidra till att uppfylla målsättningar i regional 
kulturplan.  
I Riktlinjer för stöd till civila samhället beskrivs villkor för Region 
Västernorrlands stödgivning, exempelvis kring demokratisk organisation 
och likviditet. Andra villkor kring medfinansiering och regional 
utbredning behöver också vara uppfyllda för att stöd ska kunna beviljas. I 
riktlinjerna förtydligas att stöd för investeringar i lokaler, eller produktion 
av böcker eller film inte medges. Projekt med barn och unga som 
målgrupp prioriteras. Projektstöden är till för avgränsade insatser som 
utvecklar eller förnyar verksamhet och aktiviteter. Syftet är att stimulera: 
 Projekt som innehåller nytänkande. 
 Projekt som innehåller metodutveckling. 
 Projekt som inte ingår i den ordinarie verksamheten. 
 Tidsbegränsade projekt som har regional betydelse. 
 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att den regionala medfinansieringen i form av 
projektstöd är avgörande för projektets genomförande och resultat. Vidare 
bidrar stödet till en mer jämlik tillgång till kultur i hela länet. Projekten 
berör områden som musik, kulturarv, minoritetskultur och teater och är 
relevanta för länets invånare samtidigt som målgrupper som barn och unga 
och äldre också ligger i fokus. 
 
Förvaltningen ser ett behov av att förbättra ansökningsprocess- och 
uppföljning, för att förbättra det interna arbetet såväl som för att underlätta 
processen för de sökande men också för att lättare koppla uppföljningen i 
relation till måldokument. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning över beviljade projektstöd inom kulturområdet 2022, 
bilaga 13 
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§ 14 Ägardirektiv 2023-2026 för Scenkonst Västernorrland 
AB  

 
Diarienummer: 23RUN72 
Ärendeansvarig: Maria Oldenmark 
Handläggare: Sofia Lundin 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden 
föreslå Regionfullmäktige besluta 
  
att fastställa förslag till ägardirektiv 2023-2026 för Scenkonst 
Västernorrland AB. 
 
Ärendebeskrivning 
Ägardirektivet för Scenkonst Västernorrland har en giltighetstid till och 
med 2022. Ägarforum, där bolagsägare samt bolaget ingår, har därför 
överenskommit om en justering i uppdragsdirektivet med syfte att förlänga 
dess giltighetstid ytterligare fyra år (2023–2026). Den nya 
giltighetsperioden stämmer överens med Kulturplan för Västernorrland. 
Bolagets syfte och ändamål är desamma som i tidigare direktiv. 
 
Bakgrund 
Scenkonst Västernorrland AB ägs av Region Västernorrland och 
Sundsvalls kommun. Region Västernorrland äger 60% av bolaget och 
Sundsvalls kommun äger 40%. Region Västernorrland ger bolaget 
basfinansiering till det regionala uppdraget inom dans, film, musik och 
teaterkulturell verksamhet. Verksamheten erhåller statliga medel genom 
kultursamverkansmodellen. Utgångspunkter för bolagets verksamhet är 
aktieägaravtal samt ägardirektiv. 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att bolaget är en viktig aktör för kulturplanens 
genomförande och för att skapa jämlik tillgång till scenkonst av hög 
kvalitet i hela länet. Ägardirektivet och dess innehåll utgör väl förankrade 
arbetssätt och mål för att uppfylla övriga regionala styrdokument. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB, bilaga 14 
Ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB, bilaga 15 
 
Delges Scenkonst Västernorrland AB, Sundsvalls kommun 

 



 

 

 

 
PROTOKOLL 
REGIONALA 
UTVECKLINGSUTSKOTTET 
 

 

  Datum  Dnr  Sida

  2023‐02‐01  23RUN1  32(40)

 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

Jonny Lundin Dan Rasmusson  

 

§ 15 Fördelning av vissa statsbidrag för regional  
kulturverksamhet i Västernorrland inom ramen för 
Kultursamverkansmodellen 

 
Diarienummer: 23RUN73 
Ärendeansvarig: HansOlov Furberg 
Handläggare: Sofia Lundin 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden 
besluta 
  
att fördela statsbidragen till regional kulturverksamhet i Västernorrland 
inom ramen för Kultursamverkansmodellen 2023 enligt ”Förslag till 
fördelning av statsbidrag för regional kultur 2023”, samt 
 
att förklara paragrafen för omedelbart justerad. 
 
Ärendebeskrivning 
I slutet av januari 2023 beslutar Kulturrådet om fördelning av vissa 
statsbidrag inom Kultursamverkansmodellen enligt Förordning 
(2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional 
kulturverksamhet. Medlen ska fördelas till regionala kulturverksamheter 
som är del av kultursamverkansmodellen: Föreningsarkivet 
Västernorrland, Konststrategisk verksamhet vid Region Västernorrland, 
Näringslivsarkiv i Norrland, Regionbiblioteket Västernorrland, Riksteatern 
Västernorrland, Scenkonst Västernorrland AB med filmkulturell 
verksamhet och Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland med 
hemslöjdsfrämjande verksamhet. Stödet fördelas enligt Kulturrådets 
öronmärkningar, verksamheternas prioriteringar för 2023 samt Kulturplan 
för Västernorrland 2023–2026. Det statliga verksamhetsstödet utbetalas 
efter inkommen rekvisition i tre omgångar under 2023, så snart beslut är 
fattat, i juni samt i september månad. 
 
Bakgrund 
De regionala prioriteringar som ligger till grund för fördelningen är 
målsättningar i Kulturplan för Västernorrland 2023–2026, ansökningar om 
statligt verksamhetsbidrag för regional kultur som lämnats in av 
verksamheterna 1 september 2022 och som sammanfattats i regionens 
framställan till Kulturrådet 2023 som fungerar som ansökan om statsbidrag 
för regional kultur i Västernorrland. I framställan till Kulturrådet lyftes 
bland annat följande utvecklingsområden: 
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 För kulturplanens genomförande inom scenkonst- och filmområdet 
behövs förstärkningar för ökad kapacitet hos Nordiska kammarorkestern, 
Norrdans och för satsning för filmkonstens utveckling i regionen. 
 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland beskriver ett breddat uppdrag och 
ökade kostnader inom verksamheten. 
 De regionala enskilda arkiven beskriver behov av fortsatt arbete med 
ökad tillgänglighet genom bland annat arkivpedagogik. 
 För satsningar inom ramen för Kultur i norr- samverkan äskas 
förstärkning på 200 000 kr. 
 Nytt för 2023 är att det statliga stödet till Norrlands nätverk för 
musikteater och dans (NMD) fördelas via alla fyra samverkansregioner i 
stället för via Region Västerbotten som tidigare. En summa är därför 
öronmärkta till NMD:s verksamhet. 
 
2022 var det totala anslaget 51 931 000. Summan korrigerades i september 
till 52 519 000 kr, efter felräkning hos Kulturrådet. 
 
Förvaltningens bedömning 
I förslaget till fördelning i bilaga 1 har förvaltningen utgått från de 
prioriteringar och utvecklingsområden som beskrevs i ansökan till 
Kulturrådet om statsbidrag för 2023, i linje med Kulturplan för 
Västernorrland 2023–2026. Dialog om prioriteringar och 
utvecklingsområden har förts med samtliga verksamheter som får 
statsbidrag inom kultursamverkansmodellen.  
 
 
Beslutsunderlag  
Förslag till fördelning av statsbidrag för regional kultur 2023, bilaga 16  
Beslut - vissa statsbidrag för regional kultur, bilaga 17  
 
    
Delges 
Föreningsarkivet Västernorrland 
Hemslöjdskonsultverksamheten 
Konstkonsulentverksamheten 
Näringslivsarkiv i Norrland  
Regionbiblioteket Västernorrland 
Riksteatern Västernorrland 
Scenkonst Västernorrland AB 
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 
Kulturrådet  
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§ 16 Ramar för stipendiehantering 2023 
 
Diarienummer: 23RUN74 
Ärendeansvarig: Maria Oldenmark 
Handläggare: Sofia Lundin 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden 
besluta 
  
att under 2023 erbjuda stipendier inom kulturområdet enligt beskrivna 
ramar. 
 
Ärendebeskrivning  
Förvaltningens stipendier söks och handläggs under året enligt riktlinjer 
för stöd. Samtliga stipendier finansieras inom befintlig budget. Ordinarie 
stipendier utdelas i samband med en stipendieceremoni vid fullmäktiges 
sista möte för året.  
 
Ordinarie stipendier 2023 utifrån ”Riktlinjer för stöd till civila 
samhället” 
‐ Ordinarie kulturstipendier:  
o 3 st. Arbetsstipendier (områden: allmän kultur, litteratur samt kulturella 
och kreativa näringar) 
o 2 st. Kulturstipendier   
o 4 st. Ungdomsstipendier  
Sista ansökningsdag 15 september.  
Totalt belopp: 250 000 kr. 
‐ Ungas initiativ:  
o Stipendier som kan sökas löpande under året av personer mellan 16 och 
25 år. Max 7 000 kr per stipendium. 
Totalt belopp: bedöms utifrån ansökningar och befintlig budget för 
ungdomssatsningar. 
  
Vistelsestipendier 2023 (vid vistelse på annan ort inom ramen för 
residensutveckling)  
‐ AIRY – stipendium till utvalda residenskonstnärerna som kommer till 
regionen  
o 2 st. stipendier à 25 000 inklusive reskostnader samt 1 st. à 30 000 för 
kostnader i samband med residens (litteratur, ljudkonst, keramik). 
Totalt belopp: 80 000 kr. 
‐ Stipendium för att täcka ökade kostnader i samband med residens i Grez 
sur Loing.  
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Totalt belopp: utifrån behov men max 50 000 kr. 
 
Residens/satsningar 2023 där kulturenheten i stället för stipendier 
fördelar arvoden, för att stärka konstområden, förbättra 
trygghetsvillkor etc. för utövare 
‐ Köksbordsresidens 
‐ Kulturarvsresidens 
‐ Samiskt residens (projekt med stöd från Kulturrådet) 
Totalt belopp: 200 000 kr. 
 
Bakgrund 
Kulturenheten vid Regional utveckling handlägger årligen ett antal 
stipendier inom kulturområdet. Stipendierna är till för att stimulera 
enskilda kulturskapare i länet genom uppmuntran eller ge möjlighet till 
förkovran och konstnärlig utveckling. Beslut om stipendiater fattas enligt 
gällande delegationsordning.  
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen gör bedömningen att de föreslagna stipendierna på ett bra 
sätt bidrar till att stimulera och stötta kulturskapare från det egna länet eller 
som väljer att komma till Västernorrland via ett residens. Stipendierna 
stärker också de kulturella och kreativa branscherna i Västernorrland.  
 
Beslutsunderlag 
Kulturplan Västernorrland 2023-2026, bilaga 18 
Riktlinjer för stödgivning till civila samhället, bilaga 19 
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§ 17 Motion; Persontrafik på övre Ådalsbanan 
 
Diarienummer: 19NHU546 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden 
föreslå regionfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Jonny Lundin, Centerpartiet, har lämnat in en motion om persontrafik på 
övre Ådalsbanan. 
 
 
Beslutsunderlag 
Motion om persontrafik på övre Ådalsbanan, bilaga 20 
Yttrande över motion om persontrafik på övre Ådalsbanan, bilaga 21 
 
 
Dan Rasmusson (SD) samt SJVP tillstyrker beslutet om bifall till 
motionen. 
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§ 18 Motion; Persontrafik på övre Ådalsbanan 
 
Diarienummer: 23RUN59 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden 
föreslå regionfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
En motion har inkommit från Jessica Ulander och Kristina Eriksson 
Centerpartiet, om persontrafik på övre Ådalsbanan. 
 
 
Beslutsunderlag 
Motion om persontrafik på övre Ådalsbanan, bilaga 22 
Yttrande över motion om persontrafik på övre Ådalsbanan, bilaga 23 
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§ 19 Motion; Bättre kollektivtrafik i Västernorrland 
 
Diarienummer: 23RUN61 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår Regional utvecklingsnämnden 
föreslå regionfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
En motion har inkommit från Ingeborg Wiksten, Liberalerna, om bättre 
kollektivtrafik i Västernorrland. 
 
Beslutsunderlag 
Motion om bättre kollektivtrafik i Västernorrland, bilaga 24 
Yttrande över motion om bättre kollektivtrafik i Västernorrland, bilaga 25 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
PROTOKOLL 
REGIONALA 
UTVECKLINGSUTSKOTTET 
 

 

  Datum  Dnr  Sida

  2023‐02‐01  23RUN1  39(40)

 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

Jonny Lundin Dan Rasmusson  

 

§ 20 Motion; Region Västernorrland bör återinträda i 
CPMR 

 
Diarienummer: 23RUN60 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår Regional utvecklingsnämnden 
föreslå regionfullmäktige besluta 
 
att anse motionen bifallen. 
 
Ärendebeskrivning 
En motion har inkommit från Jonny Lundin, Centerpartiet, gällande att 
återinträda i CMPR. 
 
Beslutsunderlag 
Motion om Region bör återinträda i CPMR, bilaga 26 
Yttrande över motion Region bör återinträda i CPMR, bilaga 27 
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Justeras 
 
 
 
_____________________________________________________ 
Jonny Lundin 
Ordförande i Regionala utvecklingsutskottet  
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 
Dan Rasmusson 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Monika Öhgren 
 


