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NÄRVARANDE 
 
Ledamöter 
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Bertil Kjellberg (M) vice ordförande digitalt, deltar ej i § 70 
Jessica Ulander (C)  
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Tjänstgörande ersättare 
Sarah Karlsson (L) för Glenn Nordlund (S) digitalt 
 
Tjänstemän 
Maria Lidgren 
Monika Öhgren sekreterare 
 
Inför sammanträdet lämnas följande föredragningar 
 
Ansökan om företagsstöd (bilaga A) 
Ann Charlotte Larsson, Nils Sjölén, Eva Henriksson 
 
Bemyndigande och vårens utfall gällande 1:1 anslaget (bilaga B) 
Peter Ekdahl 
 
Projekt om etablering i Torsboda 
Peter Ekdahl 
 
Ny programperiod Leader 
Susanne Sahlin 
 
Remiss; Granskning av Översiktsplan Sundsvall 2040 
Frida Bergman 
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Översyn internationellt arbete och påverkansarbete samt Revidering gav Policy 
Internationellt arbete och påverksansarbete 
Niklas Andersson 
 
Näringslivsparlamentet (bilaga C) 
Niklas Andersson 
 
Förvaltningsdirektörens rapport 
Märta Molin  
 
 

 
§ 59 Val av justerare 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar 
 
att utse Jessica Ulander (C) att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 60 Sekreterare för mötet 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar 
 
att utse Monika Öhgren till sekreterare för mötet. 
 
 
§ 61 Fastställande av föredragningslista 
 
Då inga extra ärenden föreligger beslutar regionala utvecklingsutskottet 
 
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista. 
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§ 62 Ansökan om företagsstöd – TwinTool S A Sundman AB  
 
Diarienummer: 22RS4740 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl 
Handläggare: Ann-Charlotte Larsson 

 
Total investering: 2 675 502 
Stödbelopp:  1 337 751 
Stödprocent:  50 procent  
NYPS Ärendeid:  20356449  
  
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 har lång erfarenhet inom branschen, över 30 år och arbetar inom hela 
Norden, men mestadels i Sverige och Norge. De jobbar framför allt med olika 
speciallegeringar och titansvetsning främst tillverkning av processprodukter inom 
industri och speciella produkter i titan. 
 
Sammanfattning av investeringen 
Företaget ska investera i två nya maskiner/inventarier, en skärande maskin samt ett 
svetsbord. Detta innebär att de kan effektivisera tillverkningen och slippa frakta så 
mycket för att skära till egna jobb. På så sätt kan de få snabbare leveranser och öka 
produktionsvolymen. 
 
Bedömning 
Via investeringarna skapas möjligheter för fortsatt tillväxt och fler anställda i 
sökandeföretaget. Företaget bedömer att de i och med investeringen kan öka sin 
omsättning med 2-3 miljoner. 

Investeringen bedöms bidra till flera av målen i den regionala utvecklingsstrategin 
(RUS). Nya arbetstillfällen skapas och företagets verksamhet och investering bidrar 
bland annat till RUSéns mål att ”2030 är Västernorrland platsen där företag och 
organisationer väljer att växa” och särskilt prioriteringarna ” Utvecklade 
styrkeområden genom smart specialisering och Fler nya och växande hållbara 
företag och fler företagsamma invånare”. 
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Industriföretag som utvecklas och breddar regionens konkurrenskraft inom området 
avancerad specialisttillverkning inom metall-, maskin- och fordonstillverkning är 
även ett prioriterat styrkeområde enligt Västernorrlands innovationsstrategi för 
smart specialisering. Investeringen bidrar till att jobba mot strategins utmaning att 
bibehålla och utveckla kompetensen inom området och skapa förutsättningar för 
fortsatt utveckling inom styrkeområdet. 
 
När det gäller hållbarhetsperspektivet köper företaget miljövänliga produkter av 
sina leverantörer i den mån som går, samt sorterar allt avfall och kör på återvinning. 
Företaget har kollektivavtal de är noga med säkerhet. 
 
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 – TwinTool S A Sundman AB, bilaga  
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar på delegation från regionstyrelsen 
 
att bevilja TwinTool S A Sundman AB 1 337 751 kronor i regionalt företagsstöd. 
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§ 63 Ansökan om företagsstöd – Hemsek AB  
 
Diarienummer: 22RS5904 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl 
Handläggare: Ann-Charlotte Larsson 

 
Total investering: 2 906 977 
Stödbelopp:  1 453 489  
Stödprocent:  50 procent  
NYPS Ärendeid:  2035 6941  
  
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 
Hemsek AB har varit verksamt sedan 1994 och företaget har lång erfarenhet inom 
branschen. Företaget tillverkar egenutvecklade elektronikprodukter.  
Bolagets affärsidé är att konstruera elektronikprodukter och därefter kunna erbjuda 
kunder serietillverkning. Idag har de 9 anställda med en årsomsättning på 20 
miljoner kronor.  
 
Sammanfattning av investeringen 
Då de jobbar med egenutvecklade produkter börjar maskinutrustningen vara en 
begränsning för utvecklingsavdelningen. Utvecklingen inom elektronik går snabbt 
och miniatyriseringen kräver maskinutrustning som har högre noggrannhet och 
även kapacitet. Investeringen avser ytterligare en Pick & place maskin samt en 
reflowugnugn som ska ingå i en ytmonteringslinje.  
 
Bedömning 
Via investeringarna skapas möjligheter för fortsatt tillväxt och fler anställda i 
sökandeföretaget. Den tänkta maskininvesteringen ger en dubblerad kapacitet i 
deras produktionslina vilket ger utrymme att bredda verksamheten och ta nya 
kunder. Investeringen ger även en bättre arbetsmiljö för operatörerna.  
 
Investeringen bedöms bidra till flera av målen i den regionala utvecklingsstrategin 
(RUS). Nya arbetstillfällen skapas och företagets verksamhet och investering bidrar 
bland annat till RUSéns mål att ”2030 är Västernorrland platsen där företag och 
organisationer väljer att växa” och särskilt prioriteringen ” Fler nya och växande 
hållbara företag och fler företagsamma invånare”. 
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När det gäller hållbarhetsperspektivet har företaget som mål att deras produkter ska 
ge minsta möjliga miljöpåverkan. Deras största och primära kund tillhör ett av 
världens 25 största företag vilket innebär att de har höga miljökrav på sig och att de 
i sin tur också ställer höga krav på materialleverantörerna. Företaget har 
kollektivavtal och de strävar efter jämn könsfördelning vilket de även har i 
dagsläget. 
 
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 – Hemsek AB, bilaga  
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar på delegation från regionstyrelsen 
 
att bevilja Hemsek AB 1 453 489 kronor i regionalt företagsstöd. 
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§ 64 Ansökan om företagsstöd - Gerdins Cutting Technology AB 
 
Diarienummer: 22RS5922 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl 
Handläggare: Eva Henriksson 

 
Total investering:  4 528 970 
Stödbelopp:  1 585 140  
Stödprocent:  35  
Ärendeid:  20356000  
  
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 
Sökandeföretagets verksamhet bedrivs i Mjällom. På platsen har verksamheten 
utvecklats från en liten lokal mekanisk verkstad till en högteknologisk 
industrigrupp. 2016 såldes stora dela av Gerdins Group men verksamheten på 
Gerdins Cutting Technology AB fortsätter på samma plats.  
 
Företagets verksamhet består av att tillverka stansverktyg och hålpipor som används 
för håltagning och stansning i olika material och olika branscher. De största 
segmenten är idag läderindustrin, förpackningsindustrin samt bilindustrin. 
Kunderna finns globalt, men när det gäller stansverktygen så är Sverige den största 
marknaden. 
 
Sammanfattning av investeringen 
Den nya investeringen består ut av en kombilaser för stansverktygtillverkning. 
Kombilaser är en laser som kan skära både plywood för planstans och plywood för 
rotationsstans. Maskinen medför en ny kapacitet och kan skära nya dimensioner 
som inte kan skäras idag.  
 
Investeringen möjliggör ökad produktion inom flera områden och företaget kommer 
kunna ta sig in på en ny marknad som tex mot stora wellföretag. Företaget räknar 
med att investeringen möjliggör en ökad tillväxt och en omsättningsökning på ca 
två miljoner kr/år. Sökande beräknar att kunna anställa ytterligare personal utifrån 
investeringarna.  
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Beslutsmotivering 
Sökandeföretaget är ett väletablerat företag i Mjällom som har den kompetens och 
drivkraft som behövs för att öka produktionsvolymen. Med aktuell investering ökar 
företagets produktionskapacitet vilket möjliggör en tillväxt för företaget.  
 
Företaget beräknar att kunna anställa ytterligare personal som en följd av 
investeringen.  
 
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”. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om företagsstöd till Region Västernorrland, bilaga 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar på delegation från regionstyrelsen 
 
att bevilja Gerdins Cutting Technology AB 1 585 140 kronor i regionalt 
företagsstöd. 
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§ 65 Ansökan om företagsstöd – High Coast Distillery AB  
 
Diarienummer: 22RS5697 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl 
Handläggare: Nils Sjölén 

 
Total investering:  12 189 652 kr  
Stödbelopp: 4 266 378 kr  
Stödprocent: 35 % 
NYPS Ärendeid:  20356636 
  
 
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 tillverkar och säljer whisky i Sverige och utomlands. Intäkterna 
består av flaskor, fat och besöksnäring. Verksamheten bedrivs i Bjärtrå, Kramfors 
kommun.  
 
Sammanfattning av investeringen 
Sökandeföretaget planerar att utöka sin verksamhet med investeringar i 
besöksverksamheten och i destilleriet. Investeringarna består i utbyggnad av kök, 
utbyggnad av besökscenter, markarbeten för övernattningsmöjligheter samt en ny 
buteljeringslina i produktionen. Satsningen leder till en ökad omsättning och 
sysselsättning i företaget.  
 
Bedömning 
Satsningen har god koppling till målområden i den regionala utvecklingsstrategin, 
RUS. Satsningen anknyter också till tillväxtstrategin för Västernorrlands 
besöksnäring. Investeringarna bedöms generera tillväxt och ökad sysselsättning. 
 
Företaget uttrycker en strävan att minska sitt klimatavtryck och beskriver gjorda 
investeringar och framtida möjligheter inom miljöområdet. Företaget verkar för en 
sund och jämställd arbetsmiljö där samtliga anställda omfattas av kollektivavtal. 
 
Tillväxtverksamhetens bedömning är att företaget har god kompetens och drivkraft 
för att framgångsrikt genomföra aktuella investeringar. Företaget bedöms bedriva  
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ett ansvarsfullt företagande med förutsättningar att skapa en långsiktig hållbar 
tillväxt. Tillväxtverksamheten föreslår att sökandeföretaget beviljas företagsstöd. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om företagsstöd – High Coast Distillery AB, bilaga  
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att bevilja High Coast Distillery AB 4 266 378 kronor i regionalt företagsstöd. 
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§ 66 Ansökan om företagsstöd – Mjälloms Tunnbröd 
 
Diarienummer: 22RS5931 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl 
Handläggare: Eva Henriksson  

 
Total investering:  6 137 078  
Stödbelopp:  2 155 807  
Stödprocent:  35   
NYPS Ärendeid:  20356646  
  
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 
Mjälloms Tunnbröd startade redan 1923 av Rut Viberg och idag drivs företaget av 
Ruts barnbarn Torbjörn Ullsten. Mjälloms Tunnbröd är Sveriges äldsta 
tunnbrödsbageri och är Sveriges näst största tillverkare av tunnbröd.  
 
Företaget tillverkar förutom tunnbröd även palttunnbröd, kex samt tunnbrödchips. 
Produkterna säljs över hela landet men exporteras också till ett flertal länder ute i 
världen. Det finns även en delikatessbutik i anslutning till bageriet där kunder kan 
handla med sig produkter eller äta på plats. Bageriet är idag ett besöksmål dit 
många turister kommer, det går att även att prova på att baka eget tunnbröd.    
 
Sammanfattning av investeringen 
Investeringen ska göras i råvaruhanteringssystem och är en doseringsanläggning, 
vilket innebär att mjölet kan levereras i bulk och förvaras i silos, den manuella 
hanteringen av mjölsäckar byts därmed ut. Företaget investerar även i degblandare 
med grythiss då delar av degberedningen automatiseras.  
 
Investeringen innebär att sökandeföretaget behöver förstärka framföringen av el till 
fastigheten för att klara det ökade energibehovet. De ska även investera i en ny 
ströare, som innebär att företaget kan produktutveckla sina produkter. 
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Bedömning 
Sökandeföretaget har haft en stadig tillväxt och behöver utveckla sin 
produktionsanläggning för att bland annat stärka sin konkurrenskraft. Med 
investeringarna räknar företaget med att kunna växa ytterligare vilket kommer att 
skapa nya arbetstillfällen inom flera olika områden i företaget.  
 
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 – Mjälloms Tunnbröd, bilaga  
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att bevilja Mjälloms Tunnbröd Aktiebolag 2 155 807 kronor i regionalt 
företagsstöd. 
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§ 67 Motion från Kristina Eriksson (C) om Västernorrland som 

försöksregion för gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker 
 
Diarienummer: 20RS6585 
 
Ärendebeskrivning 
Kristina Eriksson (C) har inkommit med en motion om Västernorrland som 
försöksregion för gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. 
 
Yrkande 
Jessica Ulander (C) yrkar bifall till motionen. 
Bertil Kjellberg (M) tillstyrker Jessica Ulanders (C) yrkande. 
 
Isabell Mixter (V) yrkar avslag på motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Jessica Ulanders (C) bifallsyrkande mot Isabell 
Mixters (V) avslagsyrkande, vilket godkänns, och finner bifall till Jessica Ulanders 
(C) bifallsyrkande med ett övervägande ja besvarad. 
 
Ordförande ställer därefter proposition på Jessica Ulanders (C) bifallsyrkande mot 
beredningens liggande förslag, vilket godkänns, och finnar bifall till beredningens 
förslag med ett övervägande ja besvarade.  
 
Beslutsunderlag 
Motion, bilaga 
Yttrande över motion, bilaga 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att 
regionfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen besvarad. 
 
 
 
Reservation 
Jessica Ulander (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget bifallsyrkande 
till motionen, samt Bertil Kjellberg (M) 
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§ 68 Revidering av Policy internationellt arbete och påverkansarbete 
 
Diarienummer: 22RS2561 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: Niklas Andersson 

 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrland har genom åren arbetat med en internationell policy som ett 
verktyg för att uppnå de långsiktiga målen för det internationella arbetet samt för 
påverkansarbete på nationell- och EU-nivå. 
Policyn, och därmed arbetssätt för genomförande har endast reviderats i mindre 
omfattning, trots regionens uppdrag som regionalt utvecklingsansvarig aktör sedan 
2017. Under den process som pågått för översyn av det internationella arbetet inom 
Region Västernorrland, så konstateras att policyn behöver bli mer övergripande och 
långsiktig, i relation till länets regionala utvecklingsstrategi.  
 
Förvaltningens bedömning är därför att en mer strategisk policy behövs. En policy 
som ligger till grund för utveckling av det internationella arbetet inom 
organisationens olika uppdrag.  
 
Skrivningar om en separat årlig handlingsplan stryks helt, detta med anledning av 
den nya styrmodell som regionen beslutat om. Av samma anledning föreslås en 
strykning av avsnittet om uppföljning. 
 
Beslutsunderlag 
Policy ”Internationellt arbete och påverkansarbete”, fastställd av regionfullmäktige 
den 28 oktober 2020, § 175, bilaga 
Förslag till reviderad policy ”Internationellt arbete och påverkansarbete”, bilaga 
 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att 
regionfullmäktige beslutar 
 
att fastställa förslag till reviderad policy ”Internationellt arbete och 
påverkansarbete”; samt 
 
att policyn ”Internationellt arbete och påverkansarbete” fastställd av 
regionfullmäktige den 28 oktober 2020, § 175 därmed upphör att gälla. 
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§ 69 Översyn internationellt arbete och påverkansarbete - Medlemskap i 

Conference of Peripheral Maritime Regions, CPMR och Assembly 
of European Regions, AER 

 
Diarienummer: 21RS6764 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: Niklas Andersson 

 
Ärendebeskrivning 
Regionstyrelsen beslutade 11 februari 2020, §16 om att en översyn av regionens 
internationella engagemang samt påverkansarbete skulle göras Denna översyn har 
gjorts i etapper.  
Den 14 december 2021 presenterades resultatet av processen så långt för 
regionstyrelsen, vilken beslutade: 
● att Region Västernorrland fortsatt utreder medlemskap i CPMR under första 

halvåret 2022 med fokus på att inhämta kunskap från Region Västerbotten, 
Region Norrbotten 

● att Region Västernorrland fortsatt utreder medlemskap i AER under första 
halvåret 2022. 

 
Utgångspunkter 
I regionplan för 2022–2024 finns inga skrivningar kring regionens ambitioner inom 
vad som kan sammanfattas som internationellt arbete. Däremot beskrivs att 
regionens påverkansarbete ska förstärkas, något som även är tydligt uttryckt i 
Regional utvecklingsstrategi för Västernorrland 2020 – 2030. 
 
Förvaltningen Regional utveckling har idag en begränsad budget för internationella 
åtaganden och medlemskap. Idag finns medlemskapet och kringkostnader kring 
North Sweden European Office i budget, liksom projektmedlemskapet i North 
Sweden Stockholm Office, samt budget för medlemskap i Kvarkenrådet, vilket 
regionen ansökte om 2021. Ansökan behandlas av Kvarkenrådet under våren 2022.  
Under våren 2022 avvecklas slutligen Mittnordenkommittén. 
 
Under 2022 planerar Regional utveckling för ett utvecklat och sammanhållet 
påverkansarbete, något som beskrivs i såväl nämndens som förvaltningens 
verksamhetsplaner. I tillägg har förvaltningen ett sparbeting för 2022 på omkring 
6,5 miljoner i nuvarande planperiod. 
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Förvaltningens bedömning 
 
CPMR 
Översynen ger en enhetlig bild. Samtliga medlemmar som intervjuats ser positivt på 
ett medlemskap, men har å andra sidan svårt att beskriva vilka konkreta fördelar 
CPMR ger eller ha gett.  
 
Kostnadsbilden varierar kraftigt mellan de olika medlemmarna beroende på vad 
som inkluderas i kostnaderna. För regionen skulle kostnaderna bestå av en 
medlemsavgift på cirka 200 000 kronor per år, samt interna kostnader för 
förvaltningen Regional utveckling från 200 000 kronor upp till 1 miljon kronor per 
år, beroende på aktivitetsgrad. 
Förvaltningens bedömning är att ett effektivt och resultatinriktat medlemskap i 
CPMR är resurskrävande, och nyttan är svår att tydliggöra i förhållande till både 
regionplan och regional utvecklingsstrategi. 
 
AER 
Västernorrland är representerat i AER sedan 1994. Ett par tre gånger per år 
genomförs också möten inom AER Sverige. Över tid har regionens politiska 
engagemang i AERs olika kommittéer varierat i intensitet, och resultatet och 
effekterna har varit svåra att följa upp inom ramen för den årliga internationella 
handlingsplanen. 
AER kostar idag Region Västernorrland cirka 60 500 kronor per år (2021). Till 
denna kostnad ska andra kostnader läggas, som exempelvis resor, traktamenten, 
tjänstestöd och beredning. 
 
Förvaltningens bedömning är att ett effektivt och resultatinriktat medlemskap i AER 
är resurskrävande och nytta svår att tydliggöra i förhållande till både regionplan och 
regional utvecklingsstrategi. 
 
Förvaltningens bedömning är således att fortsätta arbetet att utveckla 
påverkansarbetet enligt tidigare beslut och i enlighet med styrande dokument, och 
att därför inte vara medlemmar i vare sig AER eller CPMR. 
 
Beslutsunderlag 
Rapporten ”En internationell verksamhet i förändring – En översyn av Region 
Västernorrlands internationella verksamhet och påverkansarbete”, bilaga 
 
Överläggning 
Under utskottets behandling av ärendet framförde ordförande förslaget att 
överlämna detta ärende för beslut till regionstyrelsen, vilket utskottet enades med. 
 
Jessica Ulander (C) yrkar bifall till förslaget. 
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Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar 
 
att utan eget ställningstagande överlämna ärendet för beslut till Regionstyrelsens 
sammanträde 7 juni 2022. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONSTYRELSENS  
REGIONALA UTVECKLINGSUTSKOTT 

Datum Dnr Sida 

2022-05-25 22RS1 18 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

§ 70 Yttrande över remiss från Sundsvalls kommun; Översiktsplan 
Sundsvall 2040 
 

Diarienummer: 22RS5183 
Ärendeansvarig: Roger Wetterstrand 
Handläggare: Frida Bergman 

 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrland har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslag till ny 
Översiktsplan (ÖP) för Sundsvall kommun – processen befinner sig nu i 
granskningsskedet.  
 
Bakgrund 
Sundsvalls kommun har beslutat att uppdatera gällande översiktsplan. Arbetet med 
ny översiktsplan för Sundsvall 2040 befinner sig just nu i granskningsskede. En 
sammanställning av de synpunkter, yttranden och frågor som inkommit under 
samrådstiden finns att ta del av i en samrådsredogörelse. Även under 
granskningstiden är det möjligt att lämna synpunkter. Förutom samråd har en tidig 
dialog genomförts med en mängd intressenter. Dessutom har ett så kallat 
avgränsningssamråd genomförts med länsstyrelsen inför framtagande av en 
miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Förvaltningens bedömning 
Ärendet har under beredningsprocessen på tjänstemannanivå behandlas av 
sakkunniga från tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, regionfastigheter, hållbarhet 
och folkhälsa samt kulturen. 
 
Vår bedömning är att Sundsvalls kommun har beaktat merparten av våra synpunkter 
från samrådet på ett bra sätt. Vi ser särskilt positivt på att texter om den regionala 
utvecklingsstrategin (RUS) har utvecklats och flyttats fram i dokumentet; att 
kommunen har arbetat fram fler ytor för större industrietableringar; att området 
kring sjukhuset har justerats; samt att de generella riktlinjerna med hänsyn tagen till 
effekter av kommande klimatförändringar har bearbetats.  
 
Vidare håller vi med kommunens kommentar om att gemensam fysik planering 
kommer underlättas när länets kommuner tagit fram digitala översiktsplaner. 
Regionen ser fram emot att kartbilder och planering fortsatt utvecklas för att kunna 
ge en bättre bild av den fysiska planeringen i områdena i ett kommunöverskridande 
perspektiv. 
 
Vad gäller de olika alternativen för E14 genom centrala Sundsvall, så delar vi 
Sundsvalls kommuns uppfattning om att avvägningen mellan de olika alternativen 
är svår, då inget av alternativen på ett bra sätt avlastar befintlig E14. 
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Eftersom Trafikverket ännu inte fattat beslut om lokalisering ännu, så är det positivt 
att N2 såväl som de övriga två nordliga alternativen är förenliga med 
översiktsplanen. 
 
Det är fortfarande inte helt enkelt att följa hur riktlinjerna bidrar till de satta målen, 
vilket vore önskvärt. Vi förstår dock att den beskrivningen skulle ta relativ stor plats 
i ett redan omfattande material. 
 
Region Västernorrland noterar att ett antal strategiska dokument tas fram parallellt 
med ÖP såsom klimat och energi, social hållbarhet, underlag för vindkraft, och 
avfallsplan. Då Sundsvalls ÖP bygger på en integrerad digital modell där kartor och 
fördjupningar hänger ihop vore det idealt om relevanta delar av de parallellt 
framtagna dokumenten senare kan integreras i den digitala versionen för att ge en 
helhetsbild. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från Sundsvalls kommun; Översiktsplan Sundsvall 2040, bilaga 
Samrådsredogörelse, bilaga 
Yttrande över remiss; Översiktsplan Sundsvall 2040, bilaga 
 
Överläggning 
Under utskottets behandling av ärendet gjordes smärre redaktionella ändringar i 
förslaget till yttrande. 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att med ovanstående förslag till redaktionell komplettering avge ”Yttrande över 
remiss; Översiktsplan Sundsvall 2040”. 
 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Bertil Kjellberg (M) och Isabell Mixter (M) i 
handläggningen i detta ärende. 
 
Delges 
Nämnden för hållbar utveckling 
Länsstyrelsen i Västernorrland 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
Kommunerna i Västernorrland 
Region Gävleborg 
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§ 71 Bemyndigande 
 
Information lämnas angående bemyndigande. 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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Vid protokoll 
 
 
Monika Öhgren 
 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Sara Nylund 
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