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Tid: 2022-08-24 
  
Plats: Närvården/Teams 

Härnösand 
  
NÄRVARANDE 
 
Ledamöter 
Sara Nylund (S) ordförande 
Jessica Ulander (C) digitalt 
Isabell Mixter (V) digitalt 
 
Tjänstgörande ersättare 
Sarah Karlsson (L) för Glenn Nordlund (S) digitalt 
 
Under föredragningarna 
Märta Molin  digitalt 
 
Tjänstemän 
Maria Lidgren 
Ann Christin Hamrén sekreterare 

 
 
Inför sammanträdet lämnas följande informationer: 
 
Ansökan om företagsstöd (bilaga A) 
Thomas Stattin, Nils Sjölén, Peter Ekdahl 
 
Bemyndigande (bilaga B) 
Peter Ekdahl 
 
Information om Emax stipendiater 2022 
Maria Lidgren samt Nima Kakekhani och Elin Nilsson 
 
Rapport från Näringslivsparlamentet (bilaga C) 
Niklas Andersson 
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Nytt projekt validering (bilaga D) 
Rolf Bäckman 
 
Fit for 55 (bilaga E) 
Frida Bergman 
 
Inriktningsbeslut om partnerskapet Mittstråket, ansökan om medfinansiering 
(bilaga F) 
Henric Fuchs, Roger Wetterstrand 
 
Ägaranvisning 2022 ALMI Företagspartner AB 
Maria Lidgren 
 
Strukturfondspartnerskapet 
Sara Nylund, Maria Lidgren 
 
Förvaltningsdirektörens rapport  
Märta Molin 
 

 
 

§ 72 Val av justerare 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar 
 
att utse Isabell Mixter att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 73 Fastställande av föredragningslista 
 
Då inga extra ärenden föreligger beslutar regionala utvecklingsutskottet 
 
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista. 
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§ 74 Ansökan om företagsstöd – GCF Production AB  
 
Diarienummer: 22RS6500 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl 
Handläggare: Thomas Stattin 

 
Total investering: 24 334 327 kr 
Stödbelopp:  1 766 000 kr 
Stödprocent:  8 % 
NYPS Ärendeid:  20355538  
  
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 
GCF Production AB (tidigare BB Yards AB) är en systemintegratör och levererar 
kompletta lösningar för snabba emissionsfria pendlarfartyg, som drivs med el-drift 
för korta avstånd och med vätgas för längre avstånd. Företagets energieffektiva 
fartyg byggs i kolfiber med en speciell bärplansteknik som bolaget har global 
ensamrätt på. 
 
Sammanfattning av investeringen 
GCF Production AB investerar i maskiner och verksamhetsutrustning vid 
Gustavsviks gamla varvsområde i Ramvik för att utveckla och ta fram två 
konceptbåtar för passagerartrafik som drivs med batterier och vätgas. 
Investeringen syftar till att skapa förutsättningar för en modern och resurseffektiv 
serieproduktion av hållbara passagerarfartyg för trafik i städer. 
Investeringen avser en nyetablering av företaget i Västernorrland och den skapar 
utrymme för hållbar tillväxt och flertalet nyanställningar. 
 
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.   
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Företagets investering och verksamhet bidrar även till RUS:ens målområde där 
Västernorrland är platsen där företag och organisationer väljer att växa, på ett 
hållbart sätt. 
  
Tillväxtverksamhetens bedömning är att GCF Production AB bedriver ett 
ansvarsfullt företagande genom ett omfattande hållbarhetsarbete med FN:s 
hållbarhetsmål i fokus. Företagets målsättning är att ständigt minimera sitt 
klimatavtryck och skapa bra arbetsvillkor för sina anställda. Bolaget strävar efter en 
jämställd personalstyrka där alla erbjuds bra villkor och hög trivselfaktor. 
Företagets personalpolitik bygger på att personalen är bolagets viktigast resurs och 
bolagets övergripande målsättning att skapa könsbalans bland sina anställda bidrar 
också positivt i ett jämställdhetsperspektiv. 
 
GCF Production AB bedöms med aktuella investeringar skapa goda möjligheter till 
expansion av bolaget under kommande år, där företagets produkter kommer att 
skapa positiva miljöeffekter inom passagerarsjöfarten. Tillväxten som skapas 
kommer att vara långsiktig och hållbar vilket rimmar väl med den regional 
utvecklingsstrategin. Investeringarna kommer också att generera flera nya 
arbetstillfällen och skapa ringar på vattnet i den regionala ekonomin. 
 
Tillväxtverksamhetens bedömning är att företagsledningen har god kompetens och 
drivkraft för att framgångsrikt genomföra investeringen.  
Företagets förutsättningar att skapa långsiktig hållbar tillväxt bedöms därför som                
goda och tillväxtverksamheten föreslår att sökandeföretaget beviljas företagsstöd. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om företagsstöd - GCF Production AB 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar på delegation från regionstyrelsen 
 
att bevilja GCF Production AB 1 766 000 kronor i regionalt företagsstöd. 
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§ 75 Ansökan om företagsstöd - Höga Kusten Friluftsteater i Lövvik AB 
 
Diarienummer: 22RS8344 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl 
Handläggare: Eva Henriksson  

 
Total investering:  5 278 385  
Stödbelopp:  1 847 435  
Stödprocent:  35 %  
NYPS Ärendeid:  20356971  
  
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 
Höga Kusten Friluftsteater i Lövvik AB bildades 2021 och ägs av Lövviks By och 
Idrottsförening. Föreningen har under en lång tid varit en del av utvecklingen av 
besöksnäringen i området. Tanken med bolaget är att koppla ihop privata, ideella 
och offentliga partner inom turismen med nationella aktörer som 2Entertain och 
Live Nation. Bolaget ska driva sin verksamhet och Höga Kusten friluftsteater i 
Lövvik. 

 
Sammanfattning av investeringen 
Investeringen består av friluftsteatern med scen, läktare för 800 personer samt två 
loger. Logerna kommer att hyras ut till besökare som boende när de inte används 
vid evenemang. Det ska även investeras i avlopp och vatten.  
 
Investeringen ska leda till en nationell känd arena som riktar sig till turister och 
även lokalbefolkningen. Det blir ett nytt besöksmål där det kommer att finnas 
musik, teater och kultur, en mötesplats mellan människor mitt i Höga Kusten.  
 
Bygget ska starta hösten 2022 och ska vara klart till sommaren 2023, då de första 
bygdespelen ska ha premiär. Målet är 15 000 besökare första året, för att därefter 
öka med 5000 besökare varje år under de första fem åren.  
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Bedömning 
Investeringen skapar ett nytt besöksmål för både turister och lokalbefolkningen. 
Satsningen kommer inte bara att skapa tillväxt i det sökandeföretaget utan förväntas 
även skapa positiva effekter i hela området och bidra till ökad omsättning inom 
besöksnäringen i Höga Kusten. 
 
Satsningen har en god koppling till regionala utvecklingsstrategin, RUS, och 
målområde: ”2030 är Västernorrland den plats som människor väljer för att leva och 
besöka” och särskilt prioriteringen ”Växande region med attraktiva, livskraftiga 
städer och landsbygder”. Investeringen anknyter också till tillväxtstrategin för 
Västernorrlands besöksnäring.  
 
Sökandeföretaget bedöms ha kraft att kunna skapa långsiktig hållbar tillväxt och 
därför föreslås att sökandeföretaget beviljas företagsstöd för planerade 
investeringar. 

 
Beslutsunderlag 
Ansökan om företagsstöd - Höga Kusten Friluftsteater i Lövvik AB 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar på delegation från regionstyrelsen 
 
att bevilja Höga Kusten Friluftsteater i Lövvik AB 1 847 435 kronor i regionalt    
företagsstöd.  
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§ 76 Information om Emax stipendiater 2022 
 
Diarienummer: 22RS9009 
Ärendeansvarig: Maria Lidgren 
Handläggare: Nina Loberg 

 
Ärendebeskrivning 
Emax Sverige är ett evenemang som arrangeras årligen för unga entreprenörer i 
åldern 18–20 år. Syftet är att ge deltagarna kunskap, inspiration och nätverk och 
möjlighet att utveckla sitt entreprenörskap. Stipendiaterna ska också arbeta för att ta 
fram affärsidéer kopplat till FN:s globala mål. 
 
Emax ägde rum 19–23 juni 2022 på Chalmers i Göteborg. Region Västernorrland är 
stipendiepartner och har tillsammans med Ung företagsamhet Västernorrland och 
Technichus valt ut tre stipendiater från Västernorrland. Varje stipendium är värt 
cirka 15 000 kronor varav vi sponsrar med 6000 kronor per stipendium. 
 
Årets stipendiater är Emmie Rubensson, Nima Kakekhani och Elin Nilsson. De är 
inbjudna till Regionala utvecklingsutskottet den 24 augusti för att kort berätta om 
sina upplevelser av Emax evenemanget och vad stipendiet innebär för dem. 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 77 Ägaranvisning gällande Almi Företagspartner Mitt AB 
 
Diarienummer: 22RS9076 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
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.  
 
Ägarna tydliggör i ägaranvisningen sina gemensamma intentioner avseende inrikt-
ningen av bolagets verksamhet utöver förutsättningarna i gällande bolagsordning 
och samverkansavtal. De nya ägaranvisningarna ska godkännas av respektive ägare 
och fastställas på bolagsstämman.  
 
Förslag till reviderad anvisning har utgått från nu gällande anvisningen till bolaget 
och från den nya anvisning som regeringen beslutat att gälla för Almi AB. 
Förändringarna beskrivs i missivet. Regeringens uppdrag till Almi i allt väsentligt är 
oförändrat, men att uppdragsmålen är nya. De nya målen kommer att implementeras 
genom Almi målstruktur. Almi återkommer till de regionala ägarna när en ny 
målstruktur är utformad.  

Ambitionen är en långsiktig ägaranvisning som inte behöver ändras varje år. 
Anvisningen föreslås därför att beslutas att gälla till dess att en ny ägaranvisning 
överlämnas.  

 
Finansiering av bolagets verksamhet 2023 föreslås belasta Region Västernorrland 
med samma belopp som innevarande år, 6 160 074 kronor och hanteras i ordinarie 
budgetprocess.  
 
Yrkande 
Isabell Mixter (V) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering: 
Ägaranvisningarna ska kompletteras med en skrivning om jämn könsfördelning i 
Almis styrelse.  
 
Sara Nylund (S) yrkar bifall till Isabell Mixters återremissyrkande samt att det ska 
undersökas om övriga delägare kan anta den önskade förändringen. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Isabell Mixter (V) m fl:s återremissyrkande under proposition, 
vilket godkänns, och finner att yrkandet bifalles. 

 
Beslutsunderlag 
Ägaranvisning för Almi Företagspartner Mitt AB från 2022 ff, bilaga 
Missiv till anvisning, bilaga 
Almi Företagspartner Mitt AB - överenskommelse mellan ägare om finansiering av 
verksamheten 2023, bilaga 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar 
 
att återremittera ärendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Delges 
Nämnden för hållbar utveckling (NHU) 
Region Jämtland Härjedalen 
Almi Företagspartner AB 
Caroline Frank 
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§ 78 Bemyndigande 
 

Information lämnas angående bemyndigande. 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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Vid protokollet 
 
 
 
Ann Christin Hamrén 
 
 
Justeras 
 
 
 
Sara Nylund 
 
 
 
Isabell Mixter 
 


