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Översyn av Region Västernorrlands internationella verksamhet och påverkansarbete 
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Fördjupat Samverkansavtal mellan Mittuniversitetet och Region Västernorrland 
Susanne Sahlin  
 
Samverkansavtal – Coompanion-Kooperativ Utveckling Västernorrland ekonomisk 
förening (bilaga E) 
Olle Lidgren 
 
Medlemskap i den nybildade ideella föreningen Regionala Nätverket för 
Besöksnäring och Turism (RNBT) (bilaga F) 
Linda Edlund 
 
• Finansiering av North Sweden Stockholm Office 2021–2024 
• Mittkapital  
• Erbjudande till Gotlands kommun och regionerna att ta fram och genomföra 

regionala serviceprogram 2022–2030 
Maria Lidgren 
  

 
 

§ 107 Val av justerare 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar 
 
att utse Isabell Mixter att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 108 Fastställande av föredragningslista 
 
Då inga extra ärenden föreligger beslutar regionala utvecklingsutskottet 
 
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista. 
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§ 109 Ansökan om projektstöd - Smart Samverkan Västernorrland 
 
Diarienummer: 21RS11830 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl 
Handläggare: Stina Nilsson 

 
Sökande:   Bizmaker AB 
Projektperiod: 2022-01-01 till 2023-12-31  
Projektbudget: 7 045 693 kronor 
Medfinansiering  
1:1-anslaget:  3 434 852 kronor 
NYPS ärende-id: 20341373 
 
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 
BizMaker erbjuder affärsutveckling, innovationsprocesser och nätverk i sin roll som 
regional inkubator och science park i Västernorrland. BizMaker är en organisation 
som har stor erfarenhet av att leda och driva projekt. I dagsläget pågår projektet 
”SPRINT” för inkubatorsverksamhet i länets alla kommuner samt 
projektet ”Jag har en idé Västernorrland” med syfte att identifiera nya innovativa 
idéer som bidrar till förnyelse och omställning hos små och medelstora företag. 
 
Sammanfattning av projektet 
BizMaker kommer inom projektet Smart Samverkan Västernorrland att lära ut sin 
metodik för inledande rådgivningssamtal med idéägare och entreprenörer. 
BizMaker kommer att agera ”train the trainer” för ansvarig näringslivsutvecklare i 
samtliga kommuner. Samverkan i innovationsstödssystemet stärks tack vare en 
gemensam metodik i mötet med entreprenörer. Inom projektet görs även ett 
förberedande arbete för ett scaleup-program i Västernorrland. Det innebär att 
upphandla en scaleup metodik, att samverka med banker för att identifiera företag 
till ett program och med finansiärer för att skapa bra förutsättningar för de företag 
som ska delta. Inom projektet skapas förutsättningar för att starta ett pilotprogram 
under 2022 som genomförs under 2022-2023. Projektet Smart Samverkan 
Västernorrland förväntas accelerera utvecklingen för ökad sysselsättning och 
tillväxt hos företag i Västernorrland. 
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Bedömning 
Satsningen på att skapa ett scaleup-program i Västernorrland ger förutsättningar för 
stärkt konkurrenskraft för det regionala näringslivet. Aktiviteten bidrar till att 
livskraftiga bolag får expertstöd för att övervinna hinder för tillväxt. 
Att förankra en gemensam metod för tidig dialog med entreprenörer i samtliga 
kommuner ger företag möjlighet att utvecklas oberoende av geografisk hemvist. 
 
Projektet kopplar väl till den regionala utvecklingsstrategin under målområdet 
”2030 är Västernorrland platsen där företag och organisationer väljer att växa”. 
Inom målområdet lyfts prioriteringarna Utvecklade styrkeområden genom smart 
specialisering samt Fler nya och växande hållbara företag och fler företagsamma 
invånare.  
 
Beslutsunderlag 
Besluts PM - Smart Samverkan Västernorrland, bilaga  
Originalansökan, Smart Samverkan Västernorrland, bilaga 
Reviderad ansökan, Smart Samverkan Västernorrland, bilaga 
Registerutdrag, Smart Samverkan Västernorrland, bilaga 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att bevilja projektsökande 3 434 852 kronor i medfinansiering till projektet ”Smart 
Samverkan Västernorrland”. 

 
 

 
Jäv 
Sara Nylund (S) anmäler jäv. 
 
 
Bertil Kjellberg (M) inträder som ordförande i detta ärende. 
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§ 110 Ansökan om företagsstöd – Kingscall Fastigheter AB  
 
Diarienummer: 21RS11520 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl 
Handläggare: Nils Sjölén 

 
Total investering:  17 525 000 kr  
Stödbelopp: 5 257 500 kr  
Stödprocent: 30 % 
NYPS Ärendeid:  20340401 
  
 
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 
Sökandeföretaget är nystartat fastighetsbolag tillika ett dotterbolag till Kingscall AB 
(koncernmoder). I koncernen ingår också dotterbolagen Docksta Sko AB och Add 
Cream AB. Verksamheten bedrivs i Örnsköldsvik och består av skotillverkning. 
Försäljningen sker på nationell nivå och framförallt på nätet. 
 
Sammanfattning av investeringen 
Investeringen består i att bygga en fastighet för en ny skofabrik. Fastigheten byggs, 
ägs och förvaltas av sökandeföretaget som i sin tur hyr ut den till Docksta Sko AB. 
Investeringen ökar produktionskapaciteten och leder till en stabil 
omsättningstillväxt med flertalet nya heltidstjänster som en följd. 
 
Bedömning 
Satsningen har en god koppling till den regionala utvecklingsstrategin, RUS, och 
målområdet att Västernorrland är platsen där företag och organisationer väljer att 
växa. Investeringen bedöms generera tillväxt och ökad sysselsättning. 
 
Ur ett hållbarhetsperspektiv uttrycker företaget en strävan att bli ett klimatneutralt 
företag. Den nya fastigheten ska byggas med miljön i fokus och vara hållbar, 
energisnål och kostnadseffektiv. Företaget köper mycket av sitt råvarumaterial från 
Sverige och använder läderspill till att göra nya produkter. 
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Företaget har ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att försäkra att personalen mår 
bra på arbetsplatsen. Samtliga anställda omfattas av kollektivavtal.  
 
Tillväxtverksamhetens bedömning är att företaget har god kompetens och drivkraft 
för att framgångsrikt genomföra investeringen. Företaget bedöms bedriva ett 
ansvarsfullt företagande med förutsättningar att skapa långsiktig hållbar tillväxt. 
Tillväxtverksamheten föreslår att sökandeföretaget beviljas företagsstöd. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om företagsstöd – Kingscall Fastigheter AB, bilaga  
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att bevilja Kingscall Fastigheter AB 5 257 500 kronor i regionalt företagsstöd. 
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§ 111 Ansökan om företagsstöd – Thordab AB  
 
Diarienummer: 21RS12163 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl 
Handläggare: Nils Sjölén 

 
Total investering: 4 875 000 kr 
Stödbelopp: 1 706 250 kr  
Stödprocent: 35 % 
NYPS Ärendeid:  20340575 
  
 
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 
Sökandeföretaget är ett verkstadsföretag i Örnsköldsvik där kompetensen spänner 
från skärande bearbetning till grovplåtssvetsning. Företaget utvecklar även 
drivsystem för tunga fordon. De utvecklar både egna och andras produkter. 
Kunderna återfinns nationellt och internationellt. 
 
Sammanfattning av investeringen 
Investeringen avser inköp av en ny fleroperationsmaskin med tillhörande verktyg. 
Den nya maskinen möter nya krav och kommer vara godkänd för arbeten som 
befintliga maskiner inte klarar av. Den nya maskinen arbetar snabbare, säkrare och 
klarar arbeten som kräver noggrannare bearbetningar. Investeringen öppnar upp för 
nya affärer och bedöms öka omsättningen och leda till anställningsbehov. 
 
Bedömning 
Satsningen har en god koppling till den regionala utvecklingsstrategin, RUS, och 
målområdet att Västernorrland är platsen där företag och organisationer väljer att 
växa. Investeringen bedöms generera tillväxt och ökad sysselsättning.  
 
Företaget utvecklar produkter som ska spara energi vilket ses positivt ur en 
miljöaspekt. Samtliga anställda omfattas av kollektivavtal och företaget hanterar 
arbetsmiljöfrågor på månadsträffar. 
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Tillväxtverksamhetens bedömning är att företaget har god kompetens och drivkraft 
för att framgångsrikt genomföra investeringen. Företaget bedöms bedriva ett 
ansvarsfullt företagande med förutsättningar att skapa långsiktig hållbar tillväxt. 
Tillväxtverksamheten föreslår att sökandeföretaget beviljas företagsstöd.  
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om företagsstöd – Thordab AB, bilaga 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar på delegation från regionstyrelsen 
 
att bevilja Thordab AB 1 706 250 kronor i regionalt företagsstöd. 
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§ 112 Ansökan om företagsstöd – Sollefteå Bygg & Renovering AB 
 
Diarienummer: 21RS12562 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl 
Handläggare: Thomas Stattin 

 
Total investering: 5 679 500 kr 
Stödbelopp: 1 775 040 kr 
Stödprocent: 31 % 
NYPS Ärendeid:  20337718 
  
 
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 
Sollefteå Bygg & Renovering AB:s verksamhet består av tjänster inom byggnation 
och maskinentreprenad. Företaget bedriver sin verksamhet i Sollefteå med omnejd. 
 
Sammanfattning av investeringen 
Investeringen består av en komplett nyckelfärdig tvätthall för tyngre fordon som ska 
upprättas på företagets mark i utkanten av ett industriområde i Sollefteå. 
Investeringen skapar ett nytt verksamhetsområde för Sollefteå Bygg & Renovering 
AB som därmed kan utöka sin personalstyrka. 
 
Bedömning 
Investeringen bedöms bidra till flera av målen i den regionala utvecklingsstrategin 
(RUS). Nya arbetstillfällen skapas vilket stimulerar regionens utveckling då fler kan 
leva och verka i området, vilket bidrar till RUS:ens målområde där Västernorrland 
är en plats som människor väljer för att leva och besöka.   
 
Företaget har en god personalomsorg med låg personalomsättning. Bolaget strävar 
ständigt efter att skapa trivsel på arbetsplatsen och trygghet för sina anställda genom 
bra villkor. 
 
Även ur ett hållbarhetsperspektiv bidrar företagets investering och verksamhet  
till målen i den regionala utvecklingsstrategin genom att investeringen, i form av en 
modern tvätthall, innefattar funktioner som samlar upp och återvinner vätskor och  
 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONSTYRELSENS  
REGIONALA UTVECKLINGSUTSKOTT 
Datum Dnr Sida 

2021-12-02 21RS1 10 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

avfall för att minimera miljöavtrycket. Företaget har ett aktivt miljöarbete och 
källsorterar sitt restavfall från byggnationsverksamheten vid bolagets egenägda 
miljöstation i Sollefteå. Företagets investering och verksamhet bidrar till RUS:ens 
målområde där Västernorrland är platsen där företag och organisationer väljer att 
växa, på ett hållbart sätt. 
 
Investeringen bedöms skapa hållbar tillväxt samtidigt som den breddar företagets 
tjänsteutbud och mildrar konjunkturkänsligheten. 
Investeringen kopplas också mot smart specialiseringsstrategin (S3) då den skapar 
relaterad diversifiering från det befintliga specialområdet inom transporter som 
finns i och omkring Sollefteå. Den relaterade diversifieringen är en utpekad strategi 
i specialiseringsstrategin (S3) för att upprätthålla och öka den regionala 
konkurrenskraften. 
  
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 tillväxtverksamheten föreslår att sökandeföretaget beviljas företagsstöd. 

 
Beslutsunderlag 
Ansökan om företagsstöd – Sollefteå Bygg & Renovering AB, bilaga  
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar på delegation från regionstyrelsen 
 
att bevilja Sollefteå Bygg & Renovering AB 1 775 040 kronor i regionalt 
företagsstöd. 
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§ 113 Ansökan om företagsstöd – Jaguarverken AB 
 
Diarienummer: 21RS12990 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl 
Handläggare: Eva Henriksson 
 
Total investering:  187 500 kr, varav godkända kostnader är 187 500 kr 
Stödbelopp:  150 000 kr 
Stödprocent:  80 procent 
Ärendeid:  20335396 
 
 
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 
Jaguarverken AB är väletablerade inom cykelbranschen och grundades 1979. 
Företaget säljer bland annat cykelmärket Giant. De säljer även det egna märket 
Marvil, som står för större delen av bolagets omsättning. Utöver det så säljer även 
företaget reservdelar samt tillbehör till cykel- och sportfackhandeln.   
 
Sammanfattning av investeringen 
Investeringen består av digital satsning för det egna cykelmärket Marvil. 
Investeringen innefattar en ny webbplats samt grafisk profilering, som är riktad 
direkt till slutkonsumenten. Tidigare har företaget sålt Marvil till cykelbutiker som 
sålt cyklarna vidare till slutkonsumenten. Med investeringen vill företaget möta det 
nya konsumtionstrenden med e-handel och även vända sig till en ny målgrupp, och 
sälja direkt till slutkonsumenten.  
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om företagsstöd till Region Västernorrland. 
Tjänsteanteckning 
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Beslutsmotivering 
Bedömningen är att företaget i normala fall hade blivit beviljade stöd för 
investeringen, men då Thomas Olsson tidigare jobbat med företagsstöd på Region 
Västernorrland, så uppstår en jävig situation.  
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar på delegation från regionstyrelsen 
 
att bevilja Jaguarverken AB 150 000 kronor i regionalt företagsstöd. 
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§ 114 Ansökan om företagsstöd – Herno Timber Aktiebolag  
 
Diarienummer: 21RS12190 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl 
Handläggare: Thomas Stattin 

 
Total investering: 12 296 860 
Stödbelopp:                 0 
Stödprocent:  
NYPS Ärendeid:   20340472 
  
 
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 
Herno Timber Aktiebolag bedriver sin verksamhet i Härnösand. Företaget hyr ut 
truckar och pelletspannor till industriföretag. Bolaget har även viss 
rådgivningsverksamhet inom området hyvling av trävaror. 
 
Sammanfattning av investeringen 
Investeringen innefattar ombyggnation, el- och värmeinstallationer och 
kundanpassningar av en inköpt fastighet. Den ombyggda fastigheten ska hyras ut till 
Norrlands Trä AB för användning inom lager och logistik. 
 
Bedömning 
Företagets huvudsakliga verksamhet saknar tillverkning eller förädling av 
produkt/tjänst då bolagets verksamhet till största del består av 
uthyrningsverksamhet. 
 
Investeringen skapar ingen ökad sysselsättning i Herno Timber Aktiebolag då den 
ombyggda fastigheten ska hyras ut till Norrlands Trä AB. 
 
De grundkrav som finns för att ett regionalt investeringsstöd ska kunna beviljas i 
form av egen tillverkning eller förädling av produkt/tjänst och att investeringen 
skapar ökad sysselsättning i sökandeföretaget bedöms inte vara uppfyllda. 
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Tillväxtverksamhetens bedömning är att företaget inte kan beviljas ett regionalt 
investeringsstöd till planerad investering och verksamhet enligt gällande regler och 
förordningar för företagsstöden. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om företagsstöd – Herno Timber Aktiebolag, bilaga  
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar på delegation från regionstyrelsen 
 
att avslå Herno Timber Aktiebolags ansökan om regionalt investeringsstöd. 
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§ 115 Översyn av Region Västernorrlands internationella verksamhet och 

påverkansarbete - Analys internationella nätverk 
 
Diarienummer: 21RS6764 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: Monica Nyholm 

 
Ärendebeskrivning 
I samband med översynen av den internationella verksamheten som utfördes under 
2021 beslutades att vidare utreda och analysera Region Västernorrlands 
medlemskap och arbete i internationella nätverk och organisationer. Denna analys 
återfinns som bilaga till föreliggande tjänsteutlåtande.  
 
Vår samlade bedömning utifrån analysen är att Region Västernorrland kvarstår i 
nuvarande organisationer inför kommande planperiod, utom Assembly of European 
Regions (AER) som prövas särskilt i en särskild kortare process. Frågan om att 
inträda i Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) bedöms inte vara 
aktuell, då förvaltningen bedömer att det i nuläget inte finns kapacitet i form av 
ekonomiska resurser eller tjänstestöd för att vidga området med ett medlemskap i 
CPMR. 
 
Förvaltningens bedömning är vidare vikten av att utveckla det opinionsbildande och 
påverkande arbetet inom North Sweden European Office (NSEO), liksom inom 
projektet North Sweden Stockholm Office (NSSO), tillsammans med övriga 
medlemmar. Ambitionerna inom båda dessa samarbeten är att stärka den röda 
tråden och samarbetet utifrån varje regions RUS genom samtliga samverkansorgan.  
 
Förvaltningens bedömning är även att vidare utveckla arbetet inom Europaforum 
Norra Sverige (EFNS) och Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), då de 
bedöms vara välfungerande med tydliga syften och framgångsrika metoder.  
 
För att klara denna förflyttning behöver Regional Utveckling (RU) avsätta och 
förtydliga resurser inom förvaltningen. Detta arbete görs under planprocessen under 
2022 inför 2023. Internationellt arbete och påverkansarbete behöver vidare 
samordnas inom RU, gällande andra områden med ett offensivt påverkansarbete 
vilket är tydligast inom infrastrukturområdet. Även andra delar av Region 
Västernorrland kan behöva metodstöd att utveckla arbete i enlighet med den policy 
som finns för internationellt arbete och påverkansarbete.  
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Yrkande 
Sara Nylund (S) yrkar på en ändring av första att-satsen: 
”att Region Västernorrland fortsatt utreder medlemskap i CPMR under första 
halvåret 2022 med särskild fokus på att inhämta kunskap från Region Västerbotten, 
Region Norrbotten och Region Jämtland Härjedalens värdering av CPMR som 
påverkansarena.” 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer beredningens förslag och eget ändringsyrkande under 
proposition, vilket godkänns, och finner att ändringsyrkandet bifalles. 

 
Beslutsunderlag 
Analys av internationella nätverk, bilaga 
En internationell verksamhet i förändring - En översyn av Region Västernorrlands 
internationella verksamhet och påverkansarbete (21RS6764-1), bilaga 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att Region Västernorrland fortsatt utreder medlemskap i CPMR under första 
halvåret 2022 med särskild fokus på att inhämta kunskap från Region Västerbotten, 
Region Norrbotten och Region Jämtland Härjedalens värdering av CPMR som 
påverkansarena; 
 
att Region Västernorrland fortsatt utreder medlemskap i AER under första halvåret 
2022; samt 
 
att Region Västernorrland utvecklar sitt påverkansarbete och internationella arbete 
genom projekten NSEO, NSSO och nätverket EFNS i enlighet med ”En 
internationell verksamhet i förändring” och ”Analys av internationella nätverk”. 
 
 
 
 
 

 
Delges 
Fullmäktigeberedningen för ny förtroendemannaorganisation 2023 – 2026  
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§ 116 Finansiering av North Sweden Stockholm Office 2021–2024 
 
Diarienummer: 21RS12970 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: Maria Lidgren 

 
Ärendebeskrivning 
North Sweden Stockholm office är en samordnande funktion för norra Sverige som 
nationell opinionsbildare. Genom projektet kanaliseras gemensamma intressen från 
de fyra nordligaste regionerna mot nationell nivå för att stärka förutsättningarna för 
statliga och andra investeringar i norra Sverige.  
 
North Sweden Stockholm office är ett fysiskt kontor i Stockholm där aktörer från de 
fyra nordligaste länen kan möta sina målgrupper för påverkansinsatser. Kontoret 
används för påverkansinsatser som seminarier, möten, event m.m. På kontoret finns 
även arbetsplatser för att anställda hos projektets finansiärer ska ha en alternativ 
arbetsplats i Stockholm vid tjänsteresor.  
 
Vid kontoret finns personalresurser placerade för att planera och utföra löpande 
påverkansinsatser på plats i Stockholm, t.ex. delta vid konferenser och arrangemang 
där norrländska intressen behöver bevakas, arrangera påverkansinsatser på kontoret 
m.m. Personalresurserna sköter omvärldsbevakning och är projektfinansiärernas 
garant för ett gott värdskap på plats i Stockholm. Det finns en styrgrupp som leder 
projektets arbete och en strategisk arbetsgrupp med fokus på påverkansarbete.   
 
De fyra berörda regionerna föreslås medfinansiera kontoret 2021–2024 genom ett 
projekt med Region Västerbotten som projektägare. Fördelningen skulle innebära 
följande kostnad för Region Västernorrland:  
2021: 50 000 kronor 
2022: 300 000 kronor 
2023: 300 000 kronor 
2024: 250 000 kronor 
 
 
Beslutsunderlag 
Projektbeskrivning NSSP 2021, bilaga 
Budget NSSO 2021–2024, bilaga 
Medfinansiering NSSO3 RVN, bilaga 
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Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att medfinansiera North Sweden Stockholm Office under perioden 2021–2024 med 
sammanlagt 900 000 kronor enligt fördelningen; samt 
 
att kostnaden belastar kostnadsställe 70802. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Region Västerbotten 
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§ 117 Samverkansavtal – Coompanion-Kooperativ Utveckling 
Västernorrland ekonomisk förening 

 
Diarienummer: 21RS12958 
Ärendeansvarig: Maria Lidgren 
Handläggare: Olle Lidgren  

 
Ärendebeskrivning 
Föreningen (Coompanion) startades 1991 och har sedan dess verkat som resurs för 
kooperativt och socialt företagande i länet. Grundverksamheten är att bedriva 
rådgivning och kommunicera kring kooperation i enlighet med uppdrag och 
efterfrågan- före, under och efter start av kooperativa företag och liknande 
verksamheter. Basverksamheten finansieras av Tillväxtverket, Region 
Västernorrland samt medlemsavgifter. Region Västernorrlands bidrag har under de 
senaste avtalsperioderna, 2018-2021, uppgått till 400 000 kronor per år. 
Samverkansavtalet löper ut 2021-12-31.  
 
Föreningens basverksamhet har stöd från Tillväxtverket. Den statliga finansieringen 
villkoras med krav på regional medfinansiering om 50 procent av kostnaderna för 
verksamheten. Den regionala medfinansieringen kan bestå av verksamhetsstöd, 
projektbidrag eller intäkter för utförda tjänster.  
 
Basverksamheten är rådgivning vid start av nya- samt utveckling av befintliga 
kooperativa företag samt projektverksamhet för att kunna bedriva utvecklingsarbete 
inom Coompanions verksamhetsområden. 

 
Beslutsunderlag 
Samverkansavtal mellan Coompanion – Kooperativ Utveckling Västernorrland 
ekonomisk förening och Region Västernorrland, bilaga 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att bevilja Coompanion – Kooperativ Utveckling Västernorrland ekonomisk 
förening finansiering på 450 000 kronor per år enligt avtal; samt 
 
att kostnaden ska belasta kostnadsställe 70802 

 
 
Delges 
Nämnden för hållbar utveckling 
Coompanion Västernorrland 
Caroline Frank  
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§ 118 Medlemskap i den nybildade ideella föreningen Regionala 

Nätverket för Besöksnäring och Turism (RNBT) 
 
Diarienummer: 21RS13002 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: Linda Edlund 

 
Ärendebeskrivning 
Ingå som aktiv medlem i den ideella Regionala Nätverket för Besöksnäring och 
Turism (RNBT). 
 
Bakgrund 
Region Västernorrland har under flertalet år varit aktiva medlemmar i Regionala 
Nätverket för Besöksnäring och Turism. Detta är ett nätverk där landets alla 21 
regioner finns representerade och träffas 2 ggr per år. Forumet är på tjänstemannivå. 
  
Regionala Nätverket för Besöksnäring och Turism är en är en partipolitiskt och 
religiöst obunden ideell förening som arbetar för att stärka samverkan mellan 
regionala destination managementorganisationer eller motsvarande strukturer hos 
den regionala utvecklingsansvariga alternativt organisationer med regionalt uppdrag 
inom besöksnäring och turism samt mellan dessa och nationella och internationella 
aktörer. Nu kommer nätverket att upphöra och en ideell förening (Regionala 
Nätverket för Besöksnäring och Turism (RNBT)) kommer att ersätta den. 
 
Kommande förening 
Föreningens arbete och samverkan baseras på gemensamma sakfrågor och fungerar 
därmed som en aktiv plattform med syftet att: 

• vara en samlande kraft för gemensamma sakfrågor där de regionala 
destination manegementorganisationerna alternativt motsvarande strukturer 
hos den regionala utvecklingsansvariga eller organisationer med regionalt 
uppdrag inom besöksnäring och turism tillsammans bidrar till en positiv 
utveckling av Sveriges besöksnäring och turism. 

• uppnå en ökad transparens, erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning mellan 
medlemmarna och föreningens intressenter. 

Detta uppnås genom att föreningen: 
• är den självklara plattformen i relevanta nationella samverkanssammanhang 
• kan agera både strategiskt och operativt 
• driver en tydlig kommunikation med föreningens intressenter 

 
Föreningen ska inte ersätta andra nuvarande organisationer med intresse i eller som 
representerar besöksnäringen i landet (exempelvis branschorganisationer eller 
motsvarande). 
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Föreningen har inte heller som ändamål att driva opinionsbildning eller agera i 
påverkansarbete. 
Medlemmar ska ha ett intresse i att bidra till föreningens ändamål och aktivt 
medverka i arbetsgrupper. Varje region skall bidra med en (1) representant/region. 
 
Förslag på ändring:  Region Västernorrland är idag medlemmar i Regionala 
nätverket för Besöksnäring och Turism. Förändringen innebär en övergång till en 
ideell förening Regionala Nätverket för Besöksnäring och Turism (RNBT) ändring 
sker för att konstellation ska kunna bland annat bli projektägare för ev. framtida 
projekt.  
 
Kostnad: 5000 kr per år 
 
Beslutsunderlag 
Förslag på stagar, bilaga 
Fakta om så fungerar en ideell förening, bilaga 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar  
 
att Region Västernorrland ska ingå i den ideella föreningen Regionala Nätverket för 
Besöksnäring och Turism (RNBT). 
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 § 119 Erbjudande att ta fram regionala serviceprogram 
 
Diarienummer:  21RS11241 
Ärendeansvarig: Maria Lidgren 
Handläggare: Susanne Sahlin 
 
Ärendebeskrivning 
Det nu gällande serviceprogrammet har utarbetats i nära dialog mellan framför allt 
länets kommuner, länsstyrelsen och regionen, men inkluderar också perspektiv som 
näringslivs- och landsbygdsutveckling där även andra aktörer bidragit med inspel 
och perspektiv. Det regionala serviceprogrammet är formulerat att gälla till och med 
2021. 
 
Regeringen har, i regeringsbeslut per 30 september 2021, erbjudit regionalt 
utvecklingsansvariga aktörer att ta fram nya och genomföra regionala 
serviceprogram för perioden 2022 till 2030. I erbjudandet formuleras att de regioner 
som väljer att ta fram och genomföra regionala serviceprogram årligen ska 
återrapportera arbetet till Tillväxtverket. I regionala serviceprogrammen ska bland 
annat prioriterade orter som ska omfattas av statliga stöd till kommersiell service 
synliggöras, i syfte att stärka tillgången till kommersiell service inom rimligt 
avstånd i respektive län. 
 
Region Västernorrland har följt den pågående processen som föregått erbjudandet 
nära och har också ingått i den regionala skribentgrupp som, tillsammans med 
Tillväxtverket, tagit fram ett metodstöd inför arbetet med nya serviceprogram. 
Tillväxtverksamheten förordar att vi tackar ja till att koordinera detta uppdrag, och 
ser fram emot att planera för ett arbete i nära dialog och samverkan med såväl 
kommuner, länsstyrelse samt aktörer som bidrar till att göra hela länet attraktivt i 
linje med RUS ambitioner. För att möjliggöra en resurseffektiv arbetsprocess under 
2022 föreslås att nuvarande program, som redan förlängts ett år i väntan på 
nationellt beslut om nya serviceprogram, förlängs ytterligare ett år, t o m 2022. 
 
Uppdraget kopplas tydligt till RUS målområde 2 ”år 2030 är Västernorrland den 
plats som människor väljer för att leva och besöka. Målområdet beskriver bland 
annat hur vi tillsammans arbetar för attraktiva livsmiljöer i både landsbygder och 
städer, som förutsätter tillgänglighet till kommersiell- och offentlig service, ett rikt 
kulturliv och möjligheter till ett aktivt friluftsliv”. 
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Beslutsunderlag 
Regeringsbeslut I 9 Erbjudande till Gotlands kommun och regionerna att ta fram 
och genomföra regionala serviceprogram 2022-2030, bilaga 
Nuvarande regionala serviceprogram regionalt-serviceprogram-vasternorrland-
2014-2020.pdf (rvn.se) 
Presentation föredragning Stora samverkansrådet 2021-11-26, bilaga 

 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att anta erbjudandet om att ta fram ett nytt regionalt serviceprogram för 
Västernorrland; samt 
 
att förlänga giltighetstiden av det nuvarande Regionala serviceprogrammet fram till 
dess att nytt program kan träda i kraft. 
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§ 120 Yttrande över betänkandet Bromma flygplats – underlag för 

avveckling av drift och underhåll, samt över Swedavias 
sammanfattning av begärd konsekvensanalys  

 
Diarienummer: 21RS11057, 11062 
Ärendeansvarig: Roger Wetterstrand 
Handläggare: Nina Loberg 

 
Ärendebeskrivning 
Regeringskansliet vill senast 20 december 2021 ha synpunkter på betänkandets 
förslag över hur en förtida avveckling av Bromma flygplats bör gå till, samt 
Swedavias konsekvensanalys avseende en förtida avveckling av Bromma. 
 
Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner, samt Länsstyrelsen 
Västernorrland har också fått utredningarna på remiss. Tjänstemän från Region 
Västernorrland och kommunerna har haft ett avstämningsmöte för att diskuterat 
utredningarnas innehåll och inriktning på synpunkterna. Information om 
utredningarna har getts vid Regionala samverkansrådets möte den 29 oktober. 
 
Utredningens uppdrag har inte varit att kartlägga skälen för eller emot en 
avveckling av Bromma flygplats, utan att beskriva hur en förtida avveckling bör gå 
till. Nuvarande avtal från 2007 mellan staten och Stockholms stad avseende 
upplåtelse av Bromma flygplats gäller till och med den 31 december 2038. 
Swedavia AB har enligt avtalet ensidig rätt till förtida uppsägning av avtalet om de 
beslutar att lägga ner flygplatsen. Bromma flygplats ingår dock sedan 2009 i det så 
kallade nationella basutbudet av flygplatser, för vilka Swedavia inte utan 
regeringens godkännande får lägga ned eller överlåta.  
 
Utredaren bedömer att besluten om avveckling kan tas under 2022, samt att själva 
avvecklingen därefter kan genomföras med en tidsperiod om tre till fem år. 
Utredaren bedömer att Arlanda har kapacitet även i peaktid för att ta emot den 
linjetrafik som idag nyttjar Bromma. Utredaren anser dock att Arlanda fokuserar för 
mycket på utrikestrafik och transfer och att man bör öka fokus för över-dagen-
resenärer med behov av smidigare anslutningar med tåg, buss eller bil. Utredaren 
anser att det är möjligt att relativt omgående flytta över samhällsviktiga 
lufttransporter från Bromma till Arlanda, men att denna flygtrafik på sikt behöver 
bättre och mer effektiva förutsättningar vid Arlanda.  
 
Swedavia bedömer att det inte är affärsmässigt motiverat att driva Bromma 
flygplats vidare, att en förtida nedläggning är hanterbart, samt att investeringar 
inklusive ny rullbana krävs på Arlanda oaktat Bromma.  
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Förvaltningens bedömning 
Pandemin har ändrat förutsättningarna för resandet, framförallt för flyget. Före 
pandemin utgjorde Bromma flygplats en del i den regionala tillgängligheten till och 
från Stockholm och andra regioner, men numer är det enbart Arlanda som är 
betydelsefull. Utifrån Västernorrlands näringslivsstruktur är flyget fortfarande 
avgörande för att nå ägare och kunder internationellt till rimliga restider. Det finns 
behov av förbättringar för resenärerna på Arlanda, för smidigare förflyttningar inom 
och mellan terminalerna. Vi delar i övrigt utredningarnas slutsatser.  
 
Yrkande 
Isabell Mixter (V) yrkar på att följande stryks i yttrandet: 
” Dock bör noteras att innan pandemin så var linjen Sundsvall Bromma 
vältrafikerad. Även om pandemin haft en betydande påverkan på flyget, så kan dock 
Bromma fylla ett behov, bland annat för mindre företag. Innan en framtida 
avveckling av flygverksamheten på Bromma så behöver Arlandas kapacitet 
utvecklas och stärkas. Och hur detta ska ske måste först utredas.” 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer beredningens förslag och Isabell Mixters (V) ändringsyrkande 
under proposition, vilket godkänns, och finner att beredningens förslag bifalles. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet. Ds 
2021:25, bilaga 
Remiss; Swedavias sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende förtida 
avveckling av Bromma Stockholm Airport, 21RS11062-2, bilaga 
Yttrande över betänkandet Ds 2021:25 Bromma flygplats – underlag för avveckling 
av drift och underhåll, samt över Swedavias sammanfattning av begärd 
konsekvensanalys, bilaga 

 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 

 
att avge ”Yttrande över betänkandet Bromma flygplats - underlag för avveckling av 
drift och verksamhet, samt över Swedavias sammanfattning av begärd 
konsekvensanalys”. 
  
 
Jessica Ulander (C) deltar ej i beslutet och återkommer i regionstyrelsen. 
  
Reservation 
Isabell Mixter (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget ändringsyrkande. 
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Vid protokollet 
 
 
 
Ann Christin Hamrén 
 
 
Justeras 
 
 
 
Sara Nylund 
 
 
 
Isabell Mixter 
 
 
 
 
  
  

 
 
 

 


