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Tjänstgörande ersättare 
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Inför sammanträdet lämnas följande informationer: 
 
Ansökan om företagsstöd och projektstöd (bilaga A) 
Peter Ekdahl, Lotta Ehinger 
 
Nya riktlinjer för företagsstöd (bilaga B) 
Peter Ekdahl 
 
En översyn av Region Västernorrlands internationella verksamhet och 
påverkansarbete 
Märta Molin, Maria Lidgren 
 
Inriktningsbeslut, förbereda för medlemskap i Kvarkenrådet från 1 januari 2022 
(bilaga C) 
Niklas Andersson 
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Remiss från Leader Höga Kusten; Leaderstrategi 2030 (bilaga D) 
Susanne Sahlin 
 
Val av inriktning för regional infrastrukturplan 2022–2033 (bilaga E) 
Nina Loberg 
 
Sommarungdomar och Emax (bilaga F) 
Olle Lidgren  
 
Genomlysning av tillväxtfrämjande arbete (bilaga G) 
Olle Lidgren  
 
Förvaltningsdirektörens rapport 
Märta Molin 
  
 
 

 
 

§ 77 Val av justerare 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar 
 
att utse Jessica Ulander att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 78 Fastställande av föredragningslista 
 
Ett extra ärende anmäls: Deltagande i kunskapsseminarium om vindkraft. 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar 
 
att med ovan nämnd komplettering fastställa upprättat förslag till 
föredragningslista. 
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§ 79 En översyn av Region Västernorrlands internationella verksamhet 
och påverkansarbete  

 
Diarienummer: 21RS6764 
Ärendeansvarig: Märta Molin  
Handläggare: Monica Nyholm 

 
Ärendebeskrivning 
I Regionstyrelsen december 2019 beslutades att en översyn av regionens 
internationella engagemang samt påverkansarbete skulle göras. Detta skall ske 
genom omvärldsbevakning, intervjuer och workshops och resultera i förslag på nya 
politiska ställningstaganden gällande internationellt arbete och påverkansarbete 
inom Region Västernorrland inför kommande år.  
Regionstyrelsen beslutade den 11 februari 2020, § 16, att uppdra till förvaltningen 
Regional utveckling att genomföra översynen av regionens internationella arbete, 
samt att översynen ska ligga som grund för en revidering av regionens 
internationella policy och internationella handlingsplan. Översynen påbörjades först 
i januari 2021 p g a omständigheter kring Covid-19, men en revidering av den 
internationella policyn bedömdes inte vara möjlig att fördröja då den dåvarande 
policyn löpte ut 31 december 2020. I februari 2021 antogs regionens handlingsplan 
för internationellt arbete och påverkansarbete i vilken de prioriterade områdena för 
2021 beskrivs.  
 
Till grund för översynen ligger en omvärldsbevakning av andra regioners arbete 
som har bedömts vara av betydelse och relevant för sammanhanget. Material har 
samlats in från relevanta webbsidor och via kontaktpersoner som har skickat 
policydokument och handlingsplaner. Ett stort antal intervjuer har genomförts med 
olika aktörer både internt och externt, med syfte skapa en så djupgående analys av 
strategisk internationell verksamhet och påverkansarbete som möjligt. 
 
Resultatet och analysen av översynen leder till följande rekommendationer för 
fortsatt utvecklingsarbete: 
‐ Att integrera ett strategiskt förhållningssätt av den internationella verksamheten 

i det ordinarie arbetet, gärna som en del av respektive verksamhets 
verksamhetsplan. I det strategiska perspektivet finns ett angreppssätt som är 
beständigt, men där sakfrågorna kan och ska variera över tid.  

‐ Att regionens övergripande förhållningssätt och politiska viljeriktning kan 
beskrivas i en påverkansagenda/policy som tillsammans med prioriteringar 
utifrån den Regionala utvecklingsstrategin gemensamt styr regionens 
påverkansarbete. Med utgångspunkt ur dessa övergripande frågor och 
viljeriktningar specificeras agendan i exempelvis positioner som presenteras i 
det/de nätverk som är adekvat för frågan.   
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‐ Att utveckla, stärka och tydliggöra samarbetet inom och med 
Stockholmskontoret, vilket i sin tur leder till en starkare röst för påverkan. 

‐ Att utreda syftet med medlemskap i de nätverk som RVN idag är medlemmar i, 
samt utreda behov av eventuella nya medlemskap. 

‐ Att utveckla ett strategiskt arbete med att främja tillgången till 
konkurrensutsatta medel som en del i regionens utvecklingskapital. Tillskapa 
resurser för att informera om gällande olika finansieringskällor och bistå med 
kompetens för professionella ansökningar och partnerskap. 

‐ Att verka för att RVN ska få ökad tillgång till konkurrensutsatt/proaktivt 
kapital och att analysera formerna för detta vidare. 

‐ Att påverkansarbetet gentemot nationell och internationell nivå utgår från ett 
strategiskt team med en bestående kärna men där expertkunskap och 
samarbeten kopplas in vid behov. 

 
Beslutsunderlag 
Rapporten ”En internationell verksamhet i förändring – En översyn av Region 
Västernorrlands internationella verksamhet och påverkansarbete”, bilaga 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att godkänna rapporten; samt 
 
att återrapportering av det fortsatta arbetet ges till regionstyrelsen senast februari 
2022. 
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§ 80 Inriktningsbeslut, förbereda för medlemskap i Kvarkenrådet från 1 

januari 2022 
 
Diarienummer: 21RS9682 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: Niklas Andersson 

 
Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Region Västernorrland har sedan starten 1982 varit drivande part i det 
gränsregionala samarbetet Mittnordenkommittén (vidare MNK) som arbetat med 
stöd av Nordiska ministerrådet. 
 
MNK är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna 
från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst. MNK samarbetar med avsikt att 
främja hållbar utveckling och tillväxt i Mittnorden baserad på historisk och kulturell 
samhörighet och ett gemensamt regionalt utvecklingsintresse.  
Mittnordenkommittén har bestått av representanter från Västernorrland, 
Jämtland/Härjedalen, Tröndelag och Österbotten. 

Vid årsskiftet 2020/21 valde Region Jämtland/Härjedalen och Tröndelag att lämna 
det mittnordiska samarbetet MNK. Kvar är då representanter från Västernorrland 
och Österbotten. Österbotten som även är med i det gränsregionala samarbetet 
“Kvarkenrådet” beslutade under våren 2021 att fokusera på Kvarkenrådet och 
lämnar därmed samarbetet i MNK vid årsskiftet 2021/22. Detta betyder att endast 
Västernorrland är kvar och en region kan inte själva vara en egen gränskommitté. 
Därför kommer MNK som förening att upphöra vid årsskiftet 2021/22, med 
konsekvensen att Region Västernorrland riskerar att stå utanför Nordiska 
ministerrådets samarbete från 2022. 

Aktuellt läge 
Under våren och sommaren 2021 har arbete genomförts i syfte att finna en 
långsiktig lösning för att Västernorrland fortsatt ska ha ett starkt och långsiktig 
strategiskt samarbete med Nordiska Ministerrådet, Österbotten i Finland samt 
övriga gränskommittéer. 
 
EGTS - ger Västernorrland stora möjligheter 
Kvarkenrådet har i februari 2021 tagit steget till att bli det första nordiska EGTS-
området. EGTS (Europeisk gruppering för territoriellt samarbete) kan beskrivas 
som en gruppering inom EU som ska främja samarbete över nationsgränserna. För 
Kvarkenrådet innebär detta bland annat nya möjligheter för att utveckla och stärka 
regionen genom gränsöverskridande samarbetsprojekt. Där nu Region 
Västernorrland kan vara en stark part 
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Möten och samtal har ägt rum med Kvarkenrådet både på finsk och svensk sida. 
Där finns en djup samstämmighet och önskan kring ett huvudmedlemskap i 
Kvarkenrådet för Region Västernorrland från 2022.  
 
MNK ledningsgrupp ställer sig helt bakom huvudmedlemskap och MNK har även 
reserverat ekonomiska medel för detta medlemskap.  
 
Ambitionen är att Region Västernorrland ska möjliggöras förutsättningar att 
fortsätta samarbetet under Nordiska ministerrådet och samtidigt utöka och stärka det 
regionala samarbetet med Kvarkens medlemmar i Finland och Sverige. 
 
Finansiering av första medlemsavgift/ Inträdesavgift (se bilaga ”fördjupat 
beslutsunderlag” punkt 2.) 
För att bli fullvärdig medlem med styrelseplatser i Kvarkenrådet krävs att nya 
medlemmar betalar en inträdesavgift som övriga medlemmar gjort till Kvarkenrådet 
EGTS. 
 
Den första medlemsavgiften/ Inträdesavgift belastar ej Region Västernorrlands 
ekonomi/budget. Mittnordenkommittén kommer att genom kvarvarande budget 
betala den första förhöjda avgiften på 1 miljon kronor för Region Västernorrland.  
 
Den fortsatta medlemsavgiften för Kvarkenrådet som diskuteras är:  
- Årsavgift följande år cirka 300 000 kr.  
- 1 st anställd i Västernorrland för Kvarkenrådet. 
- 2 platser i Kvarkenrådets styrelse. 
 
Översyn internationellt arbete 
Det pågår också en översyn av Region Västernorrlands internationella arbete 
(21RS6764) vilket ska resultera i reviderad policy och handlingsplan för 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Informationsmaterial Kvarkenrådet ”Årsberättelse Kvarkenrådet 2020”, bilaga 
Kvarkenrådet – bilaga ”Fördjupat beslutsunderlag”, bilaga 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att ställa sig bakom förslaget om fortsatt arbete för ett medlemskap i Kvarkenrådet; 
samt 
 
att uppdra till förvaltningen att återkomma med rapport och slutligt underlag till 
regionstyrelsen för fortsatta ställningstaganden. 
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§ 81 Val av inriktning för regional infrastrukturplan 2022–2033 
 
Diarienummer: 21RS328 
Ärendeansvarig: Roger Wetterstrand 
Handläggare: Nina Loberg 

 
Ärendebeskrivning 
Arbetet med att ta fram en regional infrastrukturplan för åren 2022–2033 pågår. 
Enligt 6 kapitlet Miljöbalken ska en myndighet som upprättar en plan göra en 
strategisk miljöbedömning om genomförandet av planen kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. I Miljöbedömningsförordningen (2017:966) pekas de 
regionala infrastrukturplanerna specifikt ut som en plan som ska antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. Arbetet med att ta fram en ny regionala infrastrukturplan 
har därför inletts med en strategisk miljöbedömning. Den strategiska miljö-
bedömningen tydliggör hur hållbarhetsmål påverkas av den regionala infrastruktur-
planen. De olika åtgärdsområden som ingår i planen påverkar hållbarhetsmålen på 
olika sätt. Planeringsramens fördelning mellan de olika åtgärdsområdena är därför 
strategisk viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. 
 
Bakgrund 
En infrastrukturproposition beslutades 22 juni 2021 och regeringens planerings-
direktiv den 23 juni 2021. Enligt planeringsdirektivet ska remitterade och samman-
ställda regionala planer redovisas till Regeringskansliet senast 30 april 2022. Den 
preliminära och utifrån utfallet 2018–2021 justerade planeringsramen för 
Västernorrland uppgår till 897 miljoner kronor. Den slutliga planeringsramen 
beslutas av regeringen under 2022. En remissversion av den regionala 
infrastrukturplanen för Västernorrland planeras ske under perioden november-
januari 2022.  
 
Under våren har dialogmötens genomförts med kommuner och kollektivtrafik-
myndigheten i länet. Vid dialogmötena har uppföljning av gällande 
infrastrukturplan, förutsättningar och underlag inför upprättande av den nya planen, 
samt kommunernas prioriteringar, diskuterats. Åtgärdsplaneringen är en stående 
punkt på den regionala transportgruppens möten en gång i månaden. När det gäller 
den strategiska miljöbedömningen har muntligt avgränsningssamråd genomförts 
med Länsstyrelsen och Trafikverket. Ett kunskapsseminarium har genomförts under 
mars för kommuner, Trafikverket, Länsstyrelsen, med flera.  
 
Syfte och metod för den strategiska miljöbedömningen 
Syftet med en strategisk miljöbedömning är att åstadkomma en integrering av håll-
barhetsaspekter i ett tidigt skede av planeringen där det finns utrymme för mer 
strategiska val och hållbara lösningar. Den strategiska miljöbedömningsprocessen  
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utgår från gällande mål för klimat, miljö, hälsa, och-så-vidare, samt tydliggör hur 
respektive åtgärdsområde kan påverka dessa mål. Samtidigt synliggörs även 
eventuella målkonflikter. Denna process kan jämföras med en specifik miljö-
bedömning, som syftar till att tillhandahålla information om planens eller 
programmets miljöeffekter, samt att eventuellt föreslå förmildrande åtgärder.  
 
I denna planeringsomgång har den strategiska miljöbedömningsprocessen 
skräddarsytts för att kunna ge input vid specifika tillfällen, då strategiska val görs, 
under den regionala infrastrukturplaneringen. Det första tillfället är vid val av 
planens inriktning, det vill säga, val av hur planeringsramen ska fördelas mellan 
respektive åtgärdsområde. Nästa skede då den strategiska miljöbedömningen ger en 
input, blir vid prioritering av namngivna åtgärder. Åtgärder kan då prövas och 
motiveras utifrån dess påverkan på vald inriktning och prioriterade mål. Eventuella 
avsteg från vald inriktning kan särskilt motiveras, vilket bidrar till ökad transparens 
i planeringen och beslutsfattandet. När planförslaget har utarbetats ska 
miljöeffekterna redovisas, vilket också utgör en del av miljöbedömningen. Slutligen 
skulle den strategiska miljöbedömningen även kunna användas under planens 
genomförandeskede för att följa planens effekter eller i avvikelsehanteringen då 
åtgärder kan komma att omprövas. Det sistnämnda är dock något förvaltningen får 
återkomma till senare i processen. 
 
Resultat av den strategiska miljöbedömningen 
Fyra målområden ingår i miljöbedömningen: Klimat och klimatanpassning, 
Landskap, natur och kulturvärden, Boendemiljö och hälsa, samt Social hållbarhet. 
Målområdena omfattar fjorton miljökvalitetsmål, två agenda 2030 mål, samt en 
regional prioritering och tillika transportpolitisk mål. Miljöbedömningen gör för de 
ordinarie åtgärdsområden som ingår i regionala infrastrukturplanen: väg, 
cykelinfrastruktur, kollektivtrafikanläggning, samt driftbidrag flygplats. 
Åtgärdsområde väg har delats upp i två delar: väg – framkomlighet fordonstrafik 
och väg – trafiksäkerhet fordonstrafik, för att tydliggöra effekter och påverkan på 
målen. Därutöver ingår även ett åtgärdsområde som innebär samfinansiering med 
nationell infrastrukturplan, nämligen järnväg. 
 
Den strategiska miljöbedömningen visar att planen framförallt kan en positiv 
påverkan på målområdet Bostadsmiljö och hälsa. Detta genom åtgärdsområdena: 
cykelinfrastruktur, kollektivtrafikanläggningar, väg – trafiksäkerhet fordonstrafik 
och järnväg. Det är hälsoaspekter, såsom ökad andel fysisk aktivt resande, ökad 
trafiksäkerhet, samt förbättrad luft och minskat buller, som får genomslag i 
bedömningarna. 
 
Även målområdet Social hållbarhet kan påverkas positivt, delvis genom samma 
åtgärdsområden som ovan, nämligen cykelinfrastruktur, kollektivtrafik och järnväg. 
I dessa åtgärdsområden genomförs tillgänglighetsanpassningar för personer med  
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funktionsnedsättning, åtgärder som svarar mot utsatta gruppers transportbehov och 
ger tillgång till transporter för olika grupper, samt åtgärder för geografisk 
tillgänglighet och räckvidd som får genomslag på bedömningarna. 
 
Infrastrukturplanen kan innebära en negativ eller försumbar påverkan på 
målområdet Klimat och klimatanpassning. Åtgärdsområdena i planen medför ingen 
överflyttning till hållbara transporter eller sänkning av hastigheter. I alla fall inte i 
en sådan omfattning att effekterna överstiger den negativa klimatpåverkan som sker 
i byggskedet. Järnväg är det enda av åtgärdsområdena som kan bidra med en positiv 
påverkan på målområdet Klimat och klimatanpassning.  
 
Den regionala infrastrukturplanen kan medföra viss negativ och/eller försumbar 
påverkan på målområdet landskap, natur- och kulturvärden. Planens 
åtgärdsområden innebär byggnation som medför att mark tas i anspråk för 
infrastruktur, barriärer och hårdgjord yta tillskapas till nackdel för växt- och djurliv, 
kulturvärden, jordbruksmark.  
 
Förvaltningens bedömning 
Gällande infrastrukturplan fastställdes hösten 2018, men ändrades hösten 2020 på 
grund av väsentlig avvikelse. Vid ändringen omprövades ett antal namngivna 
åtgärder som är pågående och/eller har en planerad produktion under åren 2022–
2027. Dessa namngivna åtgärder är: 
 vändslinga Västeraspby (järnväg Botniska korridoren) 
 väg 83 cykelväg Östavall 
 väg 86 Kovland 
 väg 86 Silje Kovland 
 väg 622 Ljustavägen – Östra Birsta 
 väg 684 centrumåtgärder Söråker 
 
Planeringsramen för dessa namngivna åtgärder uppgår till 300 miljoner kronor i 
2020 års prisnivå. Förvaltningen bedömer att dessa åtgärder bör genomföras som 
planerat eftersom en omprövning av åtgärderna gjordes så sent som förra hösten. 
Kostnaderna i den nya infrastrukturplanen ska dock redovisas i 2021 år prisnivå 
enligt direktivet. Nya kalkyler tas fram av Trafikverket, vilket gör att 
planeringsramen för de namngivna åtgärderna ovan kan komma att justeras. 
 
De medel som därutöver är tillgängliga att bör ges inriktningen Boendemiljö och 
hälsa, vilket innebär en huvudsaklig fördelning till åtgärdsområdena 
cykelinfrastruktur, kollektivtrafikanläggningar, samt väg – trafiksäkerhet 
fordonstrafik. Åtgärdsområde järnväg bör utöver vändslingan Västeraspby inte ingå, 
på grund av att tillgängliga medel för planens ordinarie åtgärdsområden då blir för 
låg. 
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Åtgärder inom övriga åtgärdsområden kan bli aktuella, men kommer då särskilt att 
motiveras. 
 
Under den fortsatta processen kommer fördelningen att preciseras och namngivna 
åtgärder prioriteras. 
 
Yrkande 
Glenn Nordlund (S) yrkar att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan förslag till 
beslut. Ärendet kommer att beredas i Regionala samverkansrådet den 3 september. 

 
Sara Nylund (S), Isabell Mixter (V) och Jessica Ulander (C) instämmer i Glenn 
Nordlunds yrkande. Yrkandet bifalles. 
 
Beslutsunderlag 
Strategisk miljöbedömning avseende val av inriktning för regional infrastrukturplan 
för Västernorrland åren 2022–2033, bilaga 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar 
 
att överlämna ärendet till regionstyrelsen utan eget förslag till beslut. Ärendet 
kommer att beredas i Regionala samverkansrådet den 3 september. 
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§ 82 Remiss Leaderstrategi 2030 - Framtidens landsbygder i Höga 
Kusten 2030 

 
Diarienummer: 21RS9491 
Ärendeansvarig: Maria Lidgren 
Handläggare: Susanne Sahlin 

 
Ärendebeskrivning 
Leader Höga Kusten är en ideell organisation som arbetar med landsbygds-
utveckling i Höga Kustens kommuner. Genom Leader stöttas projekt som 
genomförs i samarbete mellan näringslivet, ideella organisationer och offentliga 
aktörer.  
 
Den utvecklingsstrategi som nu arbetas fram kommer att vara styrande för vilka 
utvecklingsinitiativ som kan genomföras med stöd från Leader Höga Kusten under 
EU:s programperiod 2023-2030.  
 
Inför remissversion har ett antal workshops genomförts för allmänhet och utvalda 
grupper i syfte att få en bred förankring för strategins innehåll. Arbetet har styrt 
genom en styrgrupp där berörda kommuner, Region Västernorrland, RF SISU 
Västernorrland, Höga Kusten Destinationsutveckling, Höga Kusten Turism, 
Länsstyrelsen Västernorrland och SLU ingått. Från Region Västernorrland har 
Niklas Selin, Regional utveckling ingått i styrgruppen. 
 
Leader Höga Kusten har i missiv efterfrågat remissvar utifrån följande 
frågeställningar: 
 Finns en tydlig sammanhållning genom hela strategin från behovsanalys och 

områdesbeskrivning till mål, insatsområden och indikatorer? Om nej, vad 
behöver förbättras? 

 Kommer målen och insatsområdena kunna bidra till landsbygdsutveckling och 
förverkligande av lokala utvecklingsinitiativ i Höga Kusten? Är det något ni 
tycker saknas eller behöver tydliggöras? 

 Övriga synpunkter 
 

Beslutsunderlag 
Missiv Framtidens landsbygder i Höga Kusten 2030, bilaga 
Remissversion Leaderstrategi Framtidens landsbygder i Höga Kusten 2030, bilaga 
Yttrande över remiss, Framtidens landsbygder i Höga Kusten 2030, bilaga 
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Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att avge ”Yttrande över remiss, Framtidens landsbygder i Höga Kusten 2030”. 
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§ 83 Nya regionala riktlinjer för företagsstöd 
 
Diarienummer: 21RS8287 
Ärendeansvarig: Maria Lidgren 
Handläggare: Peter Ekdahl 

 
Ärendebeskrivning 
Enheten för stöd och finansiering vid Tillväxtverksamheten hanterar handläggning 
av de regionala 1:1-medlen, som fördelas som både stöd till regionala projekt och 
stöd till företag som vill investera i sin verksamhet. Inom företagsstöd styrs medlens 
användning av EU-förordningar, nationella förordningar samt av politiskt beslutade 
regionala riktlinjer. Vi har nu under lång tid berett ett förslag till nya och bättre 
anpassade regionala riktlinjer för företagsstöd, vilket fördröjts av pandemins 
påverkan på arbetsbördan.  
 
Det bilagda förslaget på nya regionala riktlinjer för Västernorrland är utformat 
utifrån flera ambitioner: 
 Ett enklare och mer tillgängligt språk 
 En bredare palett av företagsstöd, som bättre adresserar de olika faser företagen 

går igenom på sin utvecklingsresa 
 Utveckla ett stöd som även riktar sig till missgynnade grupper av företag 

 
Beslutsunderlag 
Förslagsversion av nya regionala riktlinjer för företagsstöd, bilaga 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att anta ”Riktlinjer – företagsstöd regionala tillväxtmedel”. 
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§ 84 Ansökan om projektstöd Nod Kulturarvsturism och Kulturella och 

Kreativa Näringar (KKN) 
 
Diarienummer: 21RS8481 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl 
Handläggare: Christina Bergman 

 
Sökande:   Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland   
Projektperiod:  2021-09-01 till 2023-12-31   
Projektbudget:  6 870 918 kronor 
Medfinansiering 1:1-anslaget: 3 430 868 kronor, 49,93 procent av total budget 
NYPS ärende-id:  20337121 
 
Ärendebeskrivning 
Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar Region 
Västernorrland statliga medel för att främja regionala tillväxtåtgärder, 1:1-anslaget.  
Projektstöd kan beviljas till regionala projekt, medfinansiering, strukturfondsprojekt 
eller medfinansiering i olika EU-program, exempelvis Interreg-program.  
Beviljad medfinansiering belastar anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder. 
 
Sökande 
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland finns på flera platser i länet, i Härnösand, 
Myckelgensjö, Prästmon och på Ulvön. Murberget friluftsmuseum ingår i 
Länsmuseets verksamhet och är ett av de största friluftsmuseerna i Sverige med 
byggnader och miljöer som bland annat speglar bebyggelse, social historia, 
socknens betydelse, samisk kultur, efterkrigstiden och fäbodkultur. Besökarna får 
uppleva, utforska och lära sig mer om Västernorrlands historia och samtid. 
 
Sammanfattning av projektet 
Projektet vill stärka lokala Kulturella och Kreativa Näringar (KKN) inom 
Kulturarvssektorn tillsammans med ett antal aktörer inom länet, länka samman 
KKN-företagare inom kulturarv, regionala näringsidkare och besöksnäringen, 
utveckla metoder för affärsmässiga och hållbara koncept samt kartlägga 
platsutveckling.  
 
Bedömning 
Projektet överensstämmer med Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi (RUS) och 
målområdet; 2030 är Västernorrland platsen där företag och organisationer väljer att 
växa med fler nya och växande hållbara företag och fler företagsamma invånare. 
Projektet bedöms vara av regional betydelse, gynna KKN inom kulturarv och det 
regionala näringslivet samt levandegöra de miljöer som är knutna till den planerade 
verksamheten.  
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Projektsökande har ett nyskapande tänk, kombinationerna av professionella 
affärsmässigheter och kulturarvserfarenheter förväntas ge goda resultat.  
 
Beslutsunderlag 
Besluts PM - Projektnamn, bilaga  
Originalansökan, Projektnamn, bilaga 
Registerutdrag, projektnamn, bilaga 
 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att bevilja projektsökande 3 430 868 kronor i medfinansiering till projektet  
Nod Kulturarvsturism och Kulturella och Kreativa Näringar (KKN). 
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§ 85  Ansökan om företagsstöd - Mats Wallberg AB 
 
Diarienummer: 21RS7878 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl 
Handläggare: Lotta Ehinger 
 
Total investering:  4 200 000 kronor 
Stödbelopp:  1 470 000 kronor 
Stödprocent:  35 procent 
Ärendeid:  20331907 
 
 
Ärendebeskrivning 
Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar regionen 
statliga medel för att främjande och skapande av regional utveckling och tillväxt, 
1:1-anslaget. Stödhanteringen styrs av förordningar och beviljas till företag som 
skapar varaktig sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på 
marknadsmässiga villkor. 
 
Sökandeföretaget 
Verksamheten som bedrivs är Restaurang och Café Juniskär, där sökandeföretaget 
förvaltar verksamhetens fastigheter. Själva verksamheten driftas i bolaget AB 
Kungen & Kråkan. Verksamheten bedrivs framförallt under sommarsäsongen, men 
även till viss del resten av året. 
 
Sammanfattning av investeringen 
Sökande ska utöka verksamheten med även bed & breakfast med 4 rum och 
ställplatser för husbilar. En äventyrsgolfsbana ska byggas på anläggningen för att 
skapa ytterligare aktivitetsmöjlighet. 
 
Underlag 
Ansökan om företagsstöd till Region Västernorrland. 
 
Beslutsmotivering 
Investeringen innebär att sökandeföretaget utvecklar och stärker sitt utbud med även 
boendemöjligheter, utöver restaurangverksamheten. I dagsläget är det begränsat 
med boendemöjligheter i området och den utökade verksamheten kan locka 
tillresande till området, där de väljer att stanna kvar på platsen istället för att det blir 
en genomresa. Områdets totala besöksmål kan stärkas som helhet med fler boende 
besökare. 
 
Satsningen har en god koppling till regionala utvecklingsstrategin, RUS, och 
målområde: ”2030 är Västernorrland den plats som människor väljer för att leva och 
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besöka” och särskilt prioriteringen ”Växande region med attraktiva, livskraftiga 
städer och landsbygder”. Investeringen anknyter också till tillväxtstrategin för 
Västernorrlands besöksnäring.  
 
Även målområde: ”2030 är Västernorrland platsen där företag och organisationer 
väljer att växa” berörs, med prioriteringen ”Fler nya och växande hållbara företag 
och fler företagsamma invånare”. Eftersom sökande strävar efter att utveckla 
företaget för tillväxt. 
 
Utifrån ovanstående föreslås sökandeförtaget beviljas företagsstöd för 
investeringen. 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar på delegation från regionstyrelsen 
 
att bevilja Mats Wallberg AB 1 470 000 kronor i regionalt företagsstöd. 
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§ 86 Deltagande i kunskapsseminarium om vindkraft 
  
Ärendebeskrivning 
Politiker och tjänstepersoner i kommuner, region och länsstyrelse i Västernorrland, 
som kommer i kontakt med vindkraftsfrågor i sitt arbete ges tillfälle att delta i 
kunskapsseminarium om vindkraft 10 september samt den 22 oktober (bilaga). 
 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår att Jessica Ulander deltar. 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att utse Jessica Ulander (C) att delta i kunskapsseminarium om vindkraft; samt 
 
att kostnader för utbildningsarvode och förlorad arbetsinkomst ska utgå. 
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Vid protokollet 
 
 
 
Ann Christin Hamrén 
 
 
Justeras 
 
 
 
Sara Nylund 
 
 
 
Jessica Ulander 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


