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Tid: 2021-10-21 
  
Plats: Teamsmöte 
  
NÄRVARANDE 
 
Ledamöter 
Sara Nylund (S) ordförande 
Bertil Kjellberg (M) vice ordförande 
Jessica Ulander (C) 
Isabell Mixter (V) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Sarah Karlsson (L) för Glenn Nordlund (S) 
 
Tjänstemän 
Maria Lidgren 
Märta Molin 
Ann Christin Hamrén sekreterare 
 
 
Inför sammanträdet lämnas följande informationer: 
 
Ansökan om projektstöd - Konst och kulturdestinationer i Höga Kusten  
ReAct hösten 2021 (bilaga A) 
 
Bemyndigande (bilaga B) 
Peter Ekdahl 
 
Valutajustering - ny ERUF utlysning  
Maria Lidgren                 

 
Revidering av Regional bredbandsstrategi 2021–2030, handlingsplan blir 
aktivitetsplan 2021–2025 (bilaga C) 
Ingela Lingensjö  
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Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet; Vissa lagförslag med anledning av en 
reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27) (bilaga D) 
Johan Vinther 
 
Remiss från miljödepartementet; En rättssäker vindkraftsutbyggnad SOU 2021:53 
Remiss från Leader Mittland, strategi (bilaga E-F) 
Frida Bergman 
 
Nuläge i programmeringen                                                               
Frida Bergman 
 
Mittkapital – fonden avslutad (bilaga G) 
Maria Lidgren 
  
Förvaltningsdirektörens rapport 
Märta Molin 
 

 
§ 97 Val av justerare 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar 
 
att utse Jessica Ulander att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 98 Fastställande av föredragningslista 
 
Då inga extra ärenden föreligger beslutar regionala utvecklingsutskottet 
 
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista. 
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§ 99 Ansökan om projektstöd - Konst och kulturdestinationer i Höga 

Kusten  
 
Diarienummer: 21RS10618 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl 
Handläggare: Stina Nilsson 

 
Sökande:   Myller Kultur & Händelser ekonomisk förening,  

namnbyte pågår till Nordingrå Konstby ekonomisk  
förening 

Projektperiod: 2021-12-31 till 2023-08-31 
Projektbudget: 1 336 496 kronor 
Medfinansiering:     536 496 kronor ur 1:1-anslaget 
NYPS ärende-id: 20340336 
 
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, till medfinansiering till 
strukturfondsprojekt eller medfinansiering i olika EU-program, exempelvis 
Interreg-program. Beviljad medfinansiering belastar anslag 1:1 regionala 
tillväxtåtgärder. 
 
Sökande 
Myller Kultur & Händelser är en ekonomisk förening registrerad 9 juni 2014 med 
säte i Kramfors kommun. Verksamheten är etablerad och projekt har genomförts 
med finansiering av bland andra Kulturbryggan och Kulturrådet. Föreningens 
ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utveckla och 
driva projekt och näringsverksamheter knutna till medlemmarnas 
kompetensområden, främst kultur och besöks- samt upplevelsenäring. Föreningen 
ska i sina projekt låta hållbarhet vara en viktig faktor. 
Föreningen har hos Bolagsverket inlett ett namnbyte till Nordingrå Konstby 
ekonomisk förening.  
 
Sammanfattning av projektet 
Projektet Konst- och kulturdestinationer i Höga Kusten syftar till att utveckla en 
hållbar affärsmodell för företag inom KKN, kulturella och kreativa näringar. På så 
sätt bidrar projektet till att förstärka Nordingrå, Höga Kusten och regionen som en 
intressant plats för autentisk samtidskonst och en levande arbetsmiljö för konstnärer 
och hantverkare. Genom affärsmodellen ska lönsamheten för konstnärer och 
hantverkare i regionen kunna öka. Projektägaren finns i Nordingrå och i 
styrgruppen för projektet finns representanter för kollektivverkstäder i Härnösand 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONSTYRELSENS  
REGIONALA UTVECKLINGSUTSKOTT 

Datum Dnr Sida 

2021-10-21 21RS1 4 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

och Örnsköldsvik samt för Kramfors kommun. Projektets aktiviteter och tjänster 
kommer att erbjudas till kulturentreprenörer i hela Region Västernorrland.  

  
Bedömning 
Projektets syfte ligger i linje med Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi och 
målområdet 2030 är Västernorrland platsen där företag och organisationer väljer att 
växa. Kopplingen till Kulturplanen för Västernorrland 2019-2022 är stark. 
Kulturplanen fastställer att insatser för kompetensutveckling samt nätverk och 
mötesplatser för yrkesverksamma är något som efterfrågas och kan stärkas i 
regionen. Sökande bedöms ha god kunskap om de behov som råder inom 
branschen. Projektet bedöms också kunna bidra till att besöksnäringen i länet stärks. 

 
Beslutsunderlag 
Besluts PM - Konst- och kulturdestinationer i Höga Kusten, bilaga  
Originalansökan, Konst- och kulturdestinationer i Höga Kusten, bilaga 
Registerutdrag, Konst- och kulturdestinationer i Höga Kusten, bilaga 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar på delegation från regionstyrelsen 
 
att bevilja projektsökande 536 496 kronor i medfinansiering till projektet ”Konst- 
och kulturdestinationer i Höga Kusten”. 
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§ 100 Revidering av Regional bredbandsstrategi 2021–2030, 
handlingsplan blir aktivitetsplan 2021-2025 

 
Diarienummer: 21RS7669 
Ärendeansvarig: Roger Wetterstrand 
Handläggare: Ingela Lingensjö 

 
Ärendebeskrivning 
Västernorrlands regionala bredbandsstrategi gäller för perioden 2021–2030. 
Strategin omfattar såväl fast som mobilt bredband och innehåller fyra 
fokusområden; nyttan med bredband, tillgång till bredband, finansieringslösningar 
och utökad samverkan. Region Västernorrland ansvarar för strategin och för 
genomförandet. I den regionala bredbandsstrategin framgår att nästa steg i 
processen blir att under 2021 arbeta fram en handlingsplan.  

Under processen med framtagandet av den Regionala utvecklingsstrategin (RUS), 
gjordes ett medskick av Regionala samverkansrådet, att framgent undvika 
handlingsplaner till regionala understrategier, planer och program i den mån de inte 
är formellt styrda från nationell nivå. Detta i syfte att undvika att finansiella och 
personella resurser fokuseras mer till framtagande av styrdokument istället för på 
genomförande av strategierna och ett utmaningsdrivet arbetssätt. 

 
Bakgrund 
Västernorrlands läns regionala bredbandsstrategi beslutades den 11 mars 2021. 
Bredbandsstrategin har tagits fram i bred dialog med länets kommuner och övriga 
aktörer. Bredbandsstrategin fungerar som en färdplan för länets arbete med att nå de 
nationella bredbandsmålen. I framtiden kommer tillgängligheten till offentliga och 
privata tjänster i stor utsträckning att styras av tillgången till snabbt och stabilt 
bredband. För att kunna leva, verka och utvecklas i hela Västernorrland så krävs 
därför en jämlik tillgång till bredband i hela länet. 

Sveriges regering har beslutat om nationella bredbandsmål för åren 2023 och 2030. 
Därutöver har Västernorrlands län tagit fram en målbild för länets utveckling som 
finns beskriven i den Regionala utvecklingsstrategin för Västernorrland (RUS). Den 
regionala bredbandsstrategin tar sin utgångspunkt i bägge dessa målbilder. 
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Beslutsunderlag 
Utökat faktaunderlag Aktivitetsplan 2021–2025, Regional bredbandsstrategi, bilaga 
Aktivitetsplan regional bredbandsstrategi 2021–2025, bilaga 

 

Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till regiondirektören att revidera Regional bredbandsstrategi för 
Västernorrlands län 2021–2030 gällande framtagande av handlingsplan, för att 
istället arbeta med framtagande av aktivitetsplan som ska ses över varje år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Nämnden för hållbar utveckling 
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§ 101 Yttrande över remiss från Arbetsmarknadsdepartementet; Vissa 

lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk 
verksamhet Ds 2021:27 
 

Diarienummer: 21RS10435 
Ärendeansvarig: Maria Lidgren 
Handläggare: Johan Vinther 

 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrland har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Vissa lagförslag 
med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet Ds 2021:27 
 
Region Västernorrland välkomnar möjligheten till yttrande gällande förslagen 
”Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk 
verksamhet”. För en glest befolkad region med stor andel landsbygd, där 
arbetslösheten är ett regionalt utpekat problem samt att många av våra invånare 
saknar möjligheter till kollektivtrafik och tillgång till bredband är det centralt för 
Region Västernorrland att likvärdighetsprincipen som lyfts fram i skrivelsen 
förtydligas.  
 
I linje med den nya nationella strategin för hållbar regional utveckling anser Region 
Västernorrland att det är av stor vikt att arbetsmarknadspolitiken ses som en del i en 
helhet och förhåller sig till andra politikområden genom sektorssamordning. 
Regionen anser därför att tillväxtperspektivet och det faktum samhällsutmaningar 
och förutsättningar varierar mellan olika delar av landet borde fått ett större 
utrymme i en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet.  
 
I bredningen av skrivelsen har en dialog förts med Kommunförbundet 
Västernorrland för att ta del av tankar som har stor beröring för regionens 
kommuner. 
 
Regionen välkomnar förslagen om likvärdig service och insatser i hela landet då 
Västernorrland och de övriga norrlandsregionerna har stora geografiska och 
infrastrukturella utmaningar. Region Västernorrland vill att detta förtydligas då en 
stor del av befolkningen i regionen har begränsad tillgång till bredband och den 
målgrupp som är i störst behov av service lider i många fall av ett digitalt 
utanförskap. Regionen vill därför betona att insatserna från Arbetsförmedlingen 
skall primärt utgå från behoven hos användare och sekundärt vara 
kostnadseffektiva. 
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Regionen vill ha ett förtydligande runt skrivelsens delar om skillnader i utformande 
och innehåll och hur geografiska utmaningar kan prioriteras över 
kostnadseffektiviteten. 
 
 
Kommunförbundet vill särskilt poängtera att förutom att det är viktigt att ställa krav 
på de arbetslösa är det alltså viktigt att lagstiftaren ser över förutsättningar för en 
inkluderande arbetsmarknadspolitik för alla. Arbetslösa som har behov av stöd för 
att komma i arbete ska få detta, oavsett var i landet man bor. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss; Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk 
verksamhet Ds 2021:27, bilaga 
Region Västernorrlands remissyttrande på Vissa lagförslag med anledning av en 
reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet Ds 2021:27, bilaga 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att avge ”Region Västernorrlands remissyttrande på Vissa lagförslag med anledning 
av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet Ds 2021:27”. 
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§ 102 Ägaranvisning gällande Almi Mitt AB  
 
Diarienummer: 21RS10700 
Ärendeansvarig: Maria Lidgren 
Handläggare: Maria Lidgren 

 
Ärendebeskrivning 
Almi Mitt AB, ägs av staten genom Almi Företagspartner AB (51 %), av Region 
Jämtland Härjedalen (24,5 %) och av Region Västernorrland (24,5 %). 
 
Almis uppdrag är att bidra till tillväxt och innovation genom att förbättra 
möjligheterna att utveckla konkurrenskraftiga företag såväl nationellt som globalt. 
Visionen är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag utvecklas. 
 
Ägarnas styrning av bolagets verksamhet sker genom bolagsordning, 
samverkansavtal och årliga ägaranvisningar.  
 
Ägarna tydliggör i en årlig ägaranvisning sina gemensamma intentioner avseende 
inriktningen av bolagets verksamhet utöver förutsättningarna i gällande bolags-
ordning och samverkansavtal. De nya ägaranvisningarna ska godkännas av 
respektive ägare och fastställas på bolagsstämman. Förslaget på ny ägaranvisning 
innehåller mindre justeringar från de nu gällande ägaranvisningarna och 
kompletteringar med anledning av att bolaget registrerats som finansiellt institut hos 
Finansinspektionen.  
 
Finansiering av bolagets verksamhet 2022 föreslås belasta Region Västernorrland 
med 6 160 074 kronor och hanteras i ordinarie budgetprocess.  
 
Beslutsunderlag 
Missiv till anvisning regionalt dotterbolag, bilaga 
Förslag till ägaranvisning 2021 Almi Företagspartner Mitt, bilaga  
Målstruktur, bilaga 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att godkänna förslag på ny ägaranvisning för Almi Mitt AB  
 

 
 

Delges 
Nämnden för hållbar utveckling, Region Jämtland Härjedalen, Almi Företagspartner 
AB, Caroline Frank 
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§ 103 Yttrande över remiss från miljödepartementet; Betänkandet En 

rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53)  
 
Diarienummer: 21RS10619 
Ärendeansvarig: Maria Lidgren 
Handläggare: Frida Bergman 

 
Ärendebeskrivning 
På uppdrag av Regionala samverkansrådet har Region Västernorrland, tillsammans 
med en arbetsgrupp bestående av Sollefteå, Härnösands, Ånges och Örnsköldsviks 
kommuner berett ett yttrande gällande SOU 2021:53 En Rättssäker 
vindkraftsprövning. Region Västernorrland är inte formell remissinstans, men 
utifrån Regionala samverkansrådets ställningstagande har ett yttrande beretts.  
 
Utredningen har tagits fram mot bakgrund av att de nuvarande bestämmelserna för 
kommunal tillstyrkan inför etablering av vindkraft har fått kritik för att den saknar 
beslutskriterier, krav på motivering och tidsgräns. Syftet med utredningen har varit 
att göra prövningen av vindkraftsanläggningar mer rättssäker och förutsägbar. 
 
I Västernorrland har det skett en stor utbyggnad av vindkraft under de senaste åren 
och det finns en potential att bygga mer. Utbyggnaden har dock inte varit smärtfri 
och det är uppenbart att vindkraftsutbyggnad innehåller många målkonflikter och 
skapar starka känslor bland dem som den berör. 
 
Förslaget till yttrande trycker särskilt på att ersättningen och den lokala och 
kommunala nyttan med vindkraft är en nyckelfråga. Den ekonomiska 
kompensationen till de bygder och kommuner som producerar vindkraft måste 
säkerställas och kraftigt ökas för att kunna motivera ytterligare utbyggnad. För att 
ge effekt bedömer vi att ersättningsnivåerna bör ligga i paritet med våra 
grannländer.  
 
Det förslag som läggs fram för att skapa ett rättssäkrare system befaras i 
förlängningen leda till en minskad utbyggnadstakt för vindkraft då kommunerna 
kommer att tveka eller undvika att peka ut mark som lämplig för 
vindkraftsetablering. Dessutom understryker yttrandet att förslagets förändrade 
tillämpning av översiktsplaneringen och den ökade arbetsbördan för kommunerna 
befaras leda till att kommuners möjlighet att styra över sin markanvändning 
undergrävs. 
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Beslutsunderlag 
Remiss från miljödepartementet; Betänkandet En rättssäker vindkraftsprövning 
(SOU 2021:53), bilaga 
Yttrande över remiss; Betänkandet En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 
2021:53), bilaga 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att avge ”Yttrande över remiss; Betänkandet En rättssäker vindkraftsprövning 
(SOU 2021:53)”; samt 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Regionala samverkansrådet 
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§ 104 Formaliarevidering av Ostkustbanan 2015 AB:s styrande dokument  
 
Diarienummer: 21RS11490 
Ärendeansvarig: Roger Wetterstrand 
Handläggare: Henric Fuchs 

 
Ärendebeskrivning 
Ostkustbanan 2015 AB:s (Nya Ostkustbanan AB) styrelse föreslår samtliga 
delägare att revidera de styrande dokumenten: aktieägaravtalet, bolagsordningen 
samt ägardirektivet. 
 
Det enskilt viktigaste förslaget till ändring är att det maximala antalet 
styrelseledamöter föreslås utökas från dagens 12 till 19. Det är viktigt för bolaget att 
kunna anta reviderade styrdokument under innevarande år (2021) för att kunna 
registrera en styrelseledamot från varje enskild delägare hos Bolagsverket.  
 
Bolagsstyrelsens tidplan är att samtliga delägares fullmäktige fattar beslut i frågan 
under oktober, november, respektive december och att bolaget därefter kallar till en 
extra bolagsstämma (per capsulam) i början eller mitten av december där de nya 
styrdokumenten kan fastställas. 
 
Alla delägare bör ges en plats i bolagsstyrelsen 
Idag ska bolagsstyrelsen, i enlighet med bolagsordningen, bestå av minst 8 och 
maximalt 12 ledamöter. I förslaget till reviderad bolagsordning förordas det att det 
maximala antalet styrelseledamöter ska utökas till 19.  
 
En grundläggande princip, sedan bolagets bildande, är att varje delägare erbjuds en 
plats i styrelsen. Efter upptagandet av de tre nya delägarna uppgår det totala antalet 
delägare till 13 medan det maximala antalet platser i styrelsen uppgår till 12. 
 
Förslaget om maximalt 19 styrelseledamöter baseras på antalet regioner (2) och det 
totala antalet kommuner i de båda länen (17). 
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Förteckning över större förslag till justeringar, ändringar och tillägg i de 
styrande dokumenten 
I tabellen nedan listas skrivningarna i gällande styrdokument samt förslag till 
förändringar. Observera att mindre förslag till förändringar, såsom stavfel och 
namnbytet till Region Västernorrland inte är listade nedan.  
 
Aktieägaravtalet 
Disposition 
 

Nuvarande skrivning Förslag till ny skrivning   

§ 4 Paragrafen om kommunernas 
nominering av lekmannarevisorer 
omsluter de åtta ursprungliga 
delägarna. 

De tre nytillkomna delägarna föreslås adderas i 
bokstavsordning: 
9. Sollefteå kommun, 
10. Timrå kommun, samt 
11. Ånge kommun. 
 

- 

Bilaga 1 - De två tabellerna är uppdaterade med de tre tillkomna 
delägarna samt att de förvärvat sina aktier från Region 
Västernorrland samt övertagit en del av bolagets årliga 
finansiering, vilket innebär att regionens aktieinnehav 
och årliga tillskott minskat i motsvarande omfattning. 

 

    
Bolagsordningen 
Disposition Nuvarande skrivning 

 
Förslag till ny skrivning   

§ 7 Minimalt 8 och maximalt 12 
styrelseledamöter 

Att det maximala antalet styrelseledamöter föreslås 
ökas från 12 till 19 (då det sammantagen i de två länen 
finns totalt 17 kommuner och två regioner, vilket i 
skrivande stund antas kunna bli det maximala antalet 
delägare i bolaget på lång sikt). 

 

    
Ägardirektiven 
Disposition 
 

Nuvarande skrivning Förslag till ny skrivning   

- - Det enda förslaget till ändring är redaktionell – att alla 
delägare radas upp i bokstavsordning och på samma 
sätt i som i de andra två styrdokumenten. 

 

 
Förvaltningens bedömning 
Förslagen till reviderade styrande dokument har tagits fram i samverkan mellan 
Region Gävleborg och Region Västernorrland. Region Västernorrland har även 
berett ärendet i nära samverkan med controller och jurist samt med bolagets 
(Ostkustbanan 2015 AB:s) administratör. Revideringarna syftar i huvudsak till att 
skapa möjlighet för bolagets samtliga delägare att ges plats i styrelsen, vilken är en 
av principerna för bolaget och dess verksamhet. Samtliga delägare behöver fatta 
likalydande beslut för att ändringarna i förslagen om nya styrande dokument ska 
kunna realiseras. 
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Beslutsunderlag 
Aktieägaravtal från 2018, bilaga 
Bolagsordning från 2018, bilaga 
Ägardirektiv från 2018, bilaga 
Förslag till nytt aktieägaravtal, bilaga 
Förslag till ny bolagsordning, bilaga 
Förslag till nytt ägardirektiv, bilaga 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att 
regionfullmäktige beslutar 
 
att anta förslag till reviderade styrdokument (aktieägaravtal, bolagsordning och 
ägardirektiv) för Ostkustbanan 2015 AB; 
 
att stämmoombudet (Sara Nylund (S)) instrueras rösta för att de nya styrande 
dokumenten (aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv) fastställs på 
Ostkustbanan 2015 AB:s extra bolagsstämma (som planeras till december 2021), 
samt 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
 
 
 
 
Delges 
Ostkustbanan 2015 AB 
Region Västernorrlands stämmoombud (Sara Nylund (S)) 
Gävle kommun 
Hudiksvalls kommun 
Härnösands kommun 
Kramfors kommun 
Nordanstigs kommun 
Region Gävleborg 
Sollefteå kommun 
Sundsvalls kommun 
Söderhamns kommun 
Timrå kommun 
Ånge kommun 
Örnsköldsviks kommun 
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§ 105 Bemyndigande 
 
Information lämnas angående bemyndigande. 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 106 Begränsning i utlysning för medfinansiering till ERUF 
 
Diarienummer: 21RS11543 
Ärendeansvarig: Maria Lidgren 
Handläggare: Peter Ekdahl  

 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrland kan medfinansiera med de regionala 1:1-medlen när 
projektfinansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden utlyses av 
Tillväxtverket. I kommande extra utlysning inom ERUF under oktober-november 
kommer ungefär 100 miljoner att kunna fördelas till alla de fem insatsområden som 
innefattas, och för att ge de potentiella aktörerna möjlighet att kunna genomföra 
sina projekt/investeringar har vi i dialog med TVV enats om att de avgränsar till 
vissa insatser. En för oss ny typ av finansiering kommer att finnas, nämligen sk 
”Påfyllnad” som innebär att befintliga projekt kan söka mer medel för en förlängd 
projektperiod. Då insatsområde 4c och 5 kommer att riktas till offentliga 
investeringar ser vi ett behov av att fokusera vår medfinansiering till inriktningarna 
i de tre kvarstående insatsområdena samt 4b:  

 IO 1: Innovation/Forskning 
 IO 2: Bredbandsinvesteringar, ortssammanbindande. Krav på egen 

medfinansiering från sökande aktör på 10-25% 
 IO 3: Öka små och medelstora företags konkurrenskraft 
 IO 4b: Att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i 

företag 
 

Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att begränsa Region Västernorrlands kommande utlysning om medfinansiering till 
ERUF att gälla enbart för projekt inom insatsområde 1–3 samt 4b. 
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Vid protokollet 
 
 
 
Ann Christin Hamrén 
 
 
Justeras 
 
 
 
Sara Nylund 
 
 
 
Jessica Ulander 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


