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§ 85 Val av justerare 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar 
 
att utse Bertil Kjellberg att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 86 Fastställande av föredragningslista 
 
Ett ärende åtgår: § 103, Ansökan om projektstöd – DIGIT hållbar digital 
transformation. 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar 
 
att med ovan nämnd ändring fastställa upprättat förslag till föredragningslista. 
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§ 87 Ansökan om företagsstöd - Matfors Industriservice Aktiebolag 
 
Diarienummer: 22RS11528 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl 
Handläggare: Eva Henriksson  

 
Total investering:  7 875 046  
Stödbelopp:  1 968 762  
Stödprocent:  25 procent  
NYPS Ärendeid:  20358232  
  
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 
Matfors Industriservice ligger i Kvissleby och drivs av Lars Sjöholm, som idag är 
ensam ägare. Sedan verksamheten övertogs, 2011, har omsättningen tredubblats.  
 
Företaget har en stor erfarenhet, hög kompetens och ett brett utbud av produkter och 
tjänster, inom underhåll och service för industrin. Tex tillverkning och försäljning 
av reservdelar till pappersmaskiner, renovering och försäljning av pumpar. 
Företaget servar även kunder ute på kundernas anläggningar, kunder skickar även 
utrustning till företaget för service. Marknaden sträcker sig över hela Sverige och 
företaget exporterar även till länder, som tex USA och Kanada. 
 
Sammanfattning av investeringen 
Företaget har sett en större efterfrågan ifrån sina kunder när det gäller att reparera 
maskiner från industrin. Detta är mer kostnadseffektivt och hållbart att reparera i 
stället för att byta ut maskinerna. För att kunna möta efterfrågan behöver företaget 
nya större lokaler och har därför införskaffat en större lokal som är på 2900 kvm, 
den nuvarande lokalen är på 780 kvm. I de nya lokalerna kommer företaget även att 
kunna tillverka maskiner från grunden, som tex produktionslinor.  
 
Sökt investering är till att anpassa och optimera den nya lokalen till verksamheten. 
Tex nytt tak, belysning, ventilation, bergvärme och traverskran. 
 
Som en direkt koppling till investeringen, kommer företaget att kunna nyanställa 
fem, troligtvis under 2023. 
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Bedömning 
Sökandeföretaget har haft en stadig tillväxt sedan start och behöver utöka 
verksamheten med större lokaler. Med investeringen i anpassning av den nya 
lokalen kommer företaget kunna ta nya uppdrag och därmed stärka sin 
konkurrenskraft.  
 
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 har utvecklat företaget på ett positivt sätt och bedöms ha kraft och 
kapacitet, att kunna skapa ytterligare långsiktig hållbar tillväxt i företaget, därför 
föreslås att sökandeföretaget beviljas företagsstöd för planerade investeringar. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om företagsstöd – Matfors Industriservice Aktiebolag 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar på delegation från regionstyrelsen  
 
att bevilja Matfors Industriservice Aktiebolag 1 968 762 kronor i regionalt 
företagsstöd. 
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§ 88 Yttrande till Tillväxtverket över ansökan om regionalt 
investeringsstöd – Edmolift AB  

 
Diarienummer: 22RS11315 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl 
Handläggare: Ann-Charlotte Larsson 

 
Total investering: 72 554 556 kr 
Stödbelopp: 18 138 639 
Stödprocent: 25 % 
NYPS Ärendeid:  2035 6377 
  
 
Ärendebeskrivning 
Edmolift AB har skickat in en ansökan om företagsstöd. Då totalt 
investeringsbelopp överstiger 25 miljoner är det Tillväxtverket som handlägger 
ärendet enligt gällande bestämmelser. Tillväxtverket har begärt ett yttrande från 
Region Västernorrland i frågan om investeringens vikt för regionen, varför ett 
yttrande har upprättats. Beviljade medel från Tillväxtverket belastar inte Region 
Västernorrlands 1:1-anslag. 
 
Sökandeföretaget 
Edmolift AB grundades 1964 och är idag en av Europas största aktörer inom 
branschen. Affärsidén är att utveckla, tillverka, marknadsföra och försälja lyftbord, 
lyftvagnar, pallyftare och närliggande materialhanteringsutrustning som ger 
ergonomiskt riktiga och effektiva arbetsplatser. 
 
Sammanfattning av investeringen 
Investeringen består i att investera i ny produktionsutrustning bestående av en ny 
fiberlaser med automatiserad plockfunktion, robotiserad kantpresscell samt ett 
integrerat plåtlagersystem. I investeringen ingår även en utbyggnad av 
produktionslokalerna med ca 1450m2 för att ge plats för den nya maskinparken. 
 
Bedömning 
Tillväxtverksamhetens bedömning är att investeringen är av stor vikt för Regionen 
då den görs inom ett prioriterat styrkeområde enligt Region Västernorrlands 
innovationsstrategi för smart specialisering samt den Digitala agendan. Satsning har 
även god koppling till Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi och prioritering 
”Fler nya och växande hållbara företag och fler företagsamma invånare” samt 
”Växande region med attraktiva, livskraftiga städer och landsbygd” Investeringen 
förväntas stärka företagets konkurrenskraft och skapa flera positiva effekter i den 
regionala ekonomin.  
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Beslutsunderlag 
Ansökan om företagsstöd – Edmolift AB 
Yttrande om företagsstöd – Edmolift AB, bilaga 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att godkänna yttrandet om investeringens vikt för Region Västernorrland och 
föreslå Tillväxtverket att bevilja Edmolift AB 18 138 639 kronor i ett regionalt 
investeringsstöd. 
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§ 89 Ansökan om företagsstöd – Trä-Team Br. Nyberg AB 
 
Diarienummer: 22RS12167 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl 
Handläggare: Nils Sjölén 

 
Total investering: 8 700 000 kr 
Stödbelopp: 3 045 000 kr  
Stödprocent: 35 % 
NYPS Ärendeid:    20355688 

 
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 verksamma inom träförädling och har sitt säte i Kramfors. 
Företagets affärsområden är hyvling av virke, produktion av lagerhyllor samt 
produktion av spånbalar. I hyvleriet produceras i huvudsak byggmarknadsprodukter 
på legouppdrag åt SCA i Bollstabruk. Företagets produkter går till den 
skandinaviska och europeiska marknaden.  
 
Sammanfattning av investeringen 
Investeringen avser inköp av en ny hyvelmaskin samt spånsilos för utökad mängd 
spån. Den nya och moderna hyvelmaskinen innebär en kapacitetsökning och skapar 
möjlighet att utöka produktspecifikationen med ytterligare produkter. Investeringen 
öppnar upp för fler affärer mot större kunder än dagens befintliga. Företaget ser en 
ökad omsättning och sysselsättning som följd av investeringen. 
 
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 skapa tillväxt och ökad sysselsättning i företaget.  
 
Investeringen ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar i form av 
produktionsnära virkesflöden. Företaget arbetar aktivt med miljö- och 
personalfrågor. 
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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 – Trä-Team Br. Nyberg AB, bilaga  
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att bevilja Trä-Team Br. Nyberg AB 3 045 000 kronor i regionalt företagsstöd. 
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§ 90 Ansökan om projektstöd – Green Energy for Cold-Climate 
Operation (GECCO) 

 
Diarienummer: 22RS11225 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl  
Handläggare: Veronica Tikka 

 
Sökande:   Mittuniversitetet 
Projektperiod: 2023-01-01 till 2025-12-31 
Projektbudget: 7 080 242 kronor 
Medfinansiering RVN:  1 770 061 kronor, 25 procent av total budget 
NYPS ärende-id: 20357987 
 
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. 
 
Utlysning 
Interreg Aurora-programmet 2021-2027 första utlysning. Ansökningsomgången 
omfattade programmets samtliga åtta prioriteringar.  
 
Sökande 
Mittuniversitetet är projektägare. Lapland Universitet, Oulu Universitet och Norges 
Arktiska Universitet är projektparterns.  
 
Sammanfattning av projektet 
I projektet samverkar fyra universitet i tre länder; Mittuniversitetet, Norges arktiska 
Universitet, Lapland Universitet och Oulu Universitet, för att bemöta utmaningar 
kopplat till användandet av grön energi under kalla förhållanden. Projektet syftar till 
att utforska möjligheter och gränser som dagens teknik medför för användning av 
grön energi under kalla förhållanden, samt förbättra och anpassa dessa tekniker för 
drift under så kallade off-grid förhållanden i ett nordligt klimat.  
 
Projektet tar vara på sol- och vindkraftteknik från den norska parten och sammanför 
denna med storskaliga energilagringslösningar från Mittuniversitetet samt 
mätteknisk kunskap inom nordliga förhållanden hos de två finska parterna. Inom 
projektet ingår att iordningställa en demonstrator för en off-grid laddstation1  till 
elektriska skotrar och cyklar med målet att kunna nyttjas inom naturnära 

 
1 Ett elsystem som inte ansluts till elnätet utan opererar fristående. 
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turismnäring. I projektet medverkar tolv företag inom turism och elbolag för 
kunskapsspridning och tillämpning.   
 
Det övergripande målet är att få till stånd ett långsiktigt gränsöverskridande 
samarbete för att utbyta bästa praxis inom grön energiteknik för att optimera dess 
användning i ett kallt klimat. 
 
Bedömning 
Projektet bygger vidare på tidigare utvecklade tekniker och erhållna kunskaper från 
fyra universitet och tillämpar dem inom ett nytt område. Projektet tar vara på den 
plattform som Mittuniversitetet har byggt upp inom material- och processforskning 
i samverkan med regional industri. Projektet innebär en breddning av 
universitetsforskningen inom grön energi och material- och processforskning 
genom att tillföra en applikationsinriktning i verksamheten. Mittuniversitetet kan 
med detta projekt arbeta på hela TRL-skalan2 och samverka med fler företag. 
Projektet innebär även ett nytt gränsöverskridande samarbete mellan universitet i tre 
länder. Projektet förväntas bidra till hållbara energilösningar inom turismsektorn för 
att möta upp det växande marknadsbehovet och energilagringslösningar för 
regionens elbolag.  
 
Projektet har en tydlig koppling till Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi 
(RUS). Projektet stämmer väl överens med prioriteringen Utvecklade 
styrkeområden genom smart specialisering inom målområdet ”2030 är 
Västernorrland platsen där företag och organisationer väljer att växa”. Projektet har 
förutsättningar att bidra till lösningar för kalla förhållanden inom Västernorrlands 
regionala innovationsstrategi för smart specialisering tematiska styrkeområde 
Förnybar energi. Projektet går även i linje med den prioriterade aspekten Hantering 
av effektvariationer i länets energi- och klimatstrategi då de tekniker som utvecklas 
i projektet har potential att kunna användas även inom elnätet för att utföra det som 
kallas för elnätbalansering.  
 
Beslutsunderlag 
Besluts PM, Green Energy for Cold-Climate Operation (GECCO), bilaga  
Originalansökan, Green Energy for Cold-Climate Operation (GECCO), bilaga 
Registerutdrag, Green Energy for Cold-Climate Operation (GECCO), bilaga 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar på delegation från regionstyrelsen 
 
att bevilja projektsökande 1 770 061 kronor, som medfinansiering till  
projektet ”Green Energy for Cold-Climate Operation (GECCO)”. 

 
2 Technology Readiness Level (TRL) är en beteckning på mognadsgraden av en viss teknologi. 
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§ 91 Ansökan om projektstöd – Bothnia Green Energy 
 
Diarienummer: 22RS11224 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl  
Handläggare: Veronica Tikka 

 
Sökande:   Kvarkenrådet EGTS 
Projektperiod: 2022-12-31 till 2025-12-30 
Projektbudget: 11 003 084 kronor 
Medfinansiering RVN:  665 256 kronor, 6 procent av total budget 
NYPS ärende-id: 20358032 
 
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. 
 
Utlysning 
Interreg Aurora-programmet 2021-2027 första utlysning. Ansökningsomgången 
omfattade programmets samtliga åtta prioriteringar.  
 
Sökande 
Kvarkenrådet EGTS är projektägare. Projektpartners är Concordia, KOSEK, 
Merinova, Skellefteå Science City, Umeå kommun, VASEK och Övik energi.  
 
Kvarkenrådet är det första nordiska EGTS-området. EGTS kan beskrivas som en 
gruppering inom EU som ska främja samarbete över nationsgränserna. Med 
funktionen som en neutral samarbetsplattform verkar Kvarkenrådet för alla 
medlemmar och aktörer inom Kvarkenregionen. 
 
Sammanfattning av projektet 
Projektet syftar till att stödja gränsöverskridande samverkan kring utveckling av 
innovativa energilösningar inom Kvarkenregionen. Projektet avser att göra detta 
genom att: 
1) utveckla en långsiktig samverkansplattform, 
2) stödja innovationssamarbeten mellan SMF, energibolag, industri, akademi och 

offentliga aktörer, samt 
3) utveckla internationellt samarbete.  
 
 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONSTYRELSENS  
REGIONALA UTVECKLINGSUTSKOTT 

Datum Dnr Sida 

2022-11-10 22RS1 12 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

Projektets mål är att accelerera innovation inom området framtidens hållbara 
energilösningar genom att samla Trippel helix-aktörer3 i Västernorrland, 
Västerbotten och Österbotten för att främja företagens konkurrenskraft och 
platsernas attraktionskraft. Ett förväntat resultat är att projektet genom 
gränsöverskridande samarbete har bidragit till fler hållbara innovationer inom 
energiområdet och angränsande områden. 
 
Bedömning 
Projektet har en tydlig projektlogik, är väl förankrat och har ett brett partnerskap. 
Projektet bygger vidare på värdefulla erfarenheter och nätverksstrukturer från 
tidigare projekt inom North Sweden Cleantech4. Det nya projektet avser att utveckla 
kontaktytor med fler av länets företag i samarbete med kommunernas 
näringslivskontor, Handelskammaren, Almi, BizMaker, RISE Processum och 
industrigrupperna. Projektet fokus på att bygga innovativa nätverk runt regionens 
energibolag är helt nytt. Det bedöms finnas stor potential att öka företagsutbytet 
mellan Västernorrland, Västerbotten och Österbotten inom grön energi.  
 
Projektet förväntas bidra till positiva ekologiska hållbarhetseffekter och har även 
jämställdhetsmål. Små och medelstora företag förväntas få ökade möjligheter att 
utveckla och kommersialisera innovationer.  
 
Projektet har en tydlig koppling till Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi 
(RUS). Projektet stämmer väl överens med prioriteringarna Utvecklat och 
sammanhållet finansierings-, företags- och innovationsstödsystem och Utvecklade 
styrkeområden genom smart specialisering inom målområdet ”2030 är 
Västernorrland platsen där företag och organisationer väljer att växa”. Projektet har 
förutsättningar att stärka länets arbete med det tematiska området Förnybar energi i 
Västernorrlands regionala innovationsstrategi för smart specialisering. 
 
Beslutsunderlag 
Besluts PM, Bothnia Green Energy, bilaga  
Originalansökan, Bothnia Green Energy, bilaga 
Registerutdrag, Bothnia Green Energy, bilaga 

 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar på delegation från regionstyrelsen 
 
att bevilja projektsökande 665 256 kronor, som medfinansiering till  
projektet ”Bothnia Green Energy”. 

 
3 Trippelhelix innebär en samarbetsform där aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor 
samarbetar. 
4 North Sweden Cleantech är en regional innovations- och exportplattform för grön teknik, ren 
energi och hållbara lösningar från Västerbotten och Örnsköldsvik. 
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§ 92 Ansökan om projektstöd – Förstudie - Förutsättningar för ett 
International House i Sundsvallsregionen 

 
Diarienummer: 22RS12084 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl 
Handläggare: Veronica Tikka 

 
Projektnamn: Förstudie - Förutsättningar för ett International House i 

Sundsvallsregionen 
Sökande:   Sundsvalls kommun 
Projektperiod:  2022-12-01 till 2023-05-31 
Projektbudget: 860 067 kronor 
Medfinansiering 1:1:  258 001 kronor, 30 procent av total budget 
NYPS ärende-id: 20358402 
 
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. 
 
Utlysning 
Den första utlysningen inom programmet för Europeiska Regionala 
Utvecklingsfonden för Mellersta Norrland 2021–2027 omfattade tre politiska mål. 
Projektet söker finansiering inom politiskt mål 1. Innovation och företagande och 
specifikt mål 1.3 Små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft 
 
Sökande 
Sundsvalls kommun. 
 
Sammanfattning av projektet 
Sundsvalls kommun avser att genomföra en förstudie på uppdrag av Hudiksvall, 
Härnösand, Nordanstig, Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner med syftet att 
undersöka hur Sundsvallsregionen kan driva ett gemensamt International House.  
 
Förstudien omfattar följande fyra delar: 
1. Analys över befintliga International House och deras struktur, arbetssätt, 

svårigheter och lyckade insatser. 
2. Kartlägga behov hos näringslivet, både befintliga företag och företag som vill 

etablera sin verksamhet i Sundsvallsregionen. 
3. Utforma metod och modell för genomförande av ett International House som 

lämpar sig för Sundsvallsregionens utmaningar och behov. 
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4. Ta fram förslag på genomförande av ett International House i projektform, 
vilket inkluderar finansiering, partners och aktiviteter, för att testa upplägget 
innan Sundsvallsregionen kan implementera och driva ett International House i 
egen regi. 

 
Förstudien förväntas resultera i ett förslag på ett genomförandeprojekt för att testa 
ett regionalt anpassat upplägg innan Sundsvallsregionen kan fatta beslut om 
formerna för ett International House. Det övergripande målet är att skapa tillväxt 
genom att tillgodose regionen med internationell spetskompetens.  
 
Bedömning 
Förstudiens fokus på kompetensförsörjning är efterfrågad då det för närvarande 
saknas strategier för att locka internationell kompetens till länet för utveckling av 
länets näringsliv och universitet. 
 
Förstudien omfattar en kort tidsperiod men ett förarbete har initierats vilket ger 
förstudien en god grund att utgå från. Förstudien ska genomföras i samverkan med 
Sundsvallsregionens kommuner och kontaktnäten inom respektive kommuns 
näringslivsenheter kommer att nyttjas för att kunna arbeta brett med kartläggningen 
av regionens behov. Projektägaren har haft dialog med projekten High Coast Invest 
och STIP Samverkan Torsboda Industrial Park för att komplettera och stärka arbetet 
för en hållbar tillväxt, samt med representanter från Mittuniversitetet.  
 
Förstudien förväntas beakta målkonflikter och synergier mellan de globala målen 
för hållbar utveckling. 
 
Projektet har en tydlig koppling till Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi 
(RUS) under målområdet ”År 2030 har Västernorrland som plats stärkts i ett 
nationellt och globalt perspektiv” med prioriteringen Kraftsamling för att skapa, 
attrahera och behålla kompetens och investeringar till länet och prioriteringen Fler 
nya och växande hållbara företag och fler företagsamma invånare inom 
målområdet ”År 2030 är Västernorrland platsen där företag och organisationer 
väljer att växa”. Förstudien förväntas på sikt bidra till att fler befintliga företag kan 
växa och att nya företag väljer att etablera sin verksamhet i Sundsvallsregionen 
genom att möjliggöra för en ökad kompetensförsörjning. 
 
Beslutsunderlag 
Besluts PM, Förstudie - Förutsättningar för ett International House i 
Sundsvallsregionen, bilaga  
Originalansökan, Förstudie - Förutsättningar för ett International House i 
Sundsvallsregionen, bilaga 
Registerutdrag, Förstudie - Förutsättningar för ett International House i 
Sundsvallsregionen, bilaga 
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Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar på delegation från regionstyrelsen 
 
att bevilja projektsökande 258 001 kronor, som medfinansiering till  
projektet ”Förstudie - Förutsättningar för ett International House i 
Sundsvallsregionen”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONSTYRELSENS  
REGIONALA UTVECKLINGSUTSKOTT 

Datum Dnr Sida 

2022-11-10 22RS1 16 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

 
 
§ 93 Ansökan om projektstöd – Mångbruk i 

Västernorrland/Jämtland/Härjedalen 
 
Diarienummer: 22RS12070 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl 
Handläggare: Veronica Tikka 

 
Projektnamn: Mångbruk i Västernorrland/Jämtland/Härjedalen 
Sökande:   Länsstyrelsen i Västernorrlands län 
Projektperiod: 2023-02-01 till 2023-09-30 
Projektbudget: 582 869 kronor 
Medfinansiering 1:1:  145 717 kronor, 25 procent av total budget 
NYPS ärende-id: 20358416 
 
 
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. 
 
Utlysning 
Den första utlysningen inom programmet för Europeiska Regionala 
Utvecklingsfonden för Mellersta Norrland 2021–2027 omfattade tre politiska mål. 
Projektet söker finansiering inom politiskt mål 1. Innovation och företagande och 
specifikt mål 1.3 Små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft. 
 
Sökande 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län.  
 
Sammanfattning av projektet 
Länsstyrelsen i Västernorrland avser att genomföra en förstudie inom mångbruk i 
Västernorrlands län och Jämtland Härjedalens län. Syftet med förstudien är att 
identifiera utmaningar och prioriterade aktiviteter för att stärka 
mångbruksföretagandet, exempelvis inom samverkan, diversifiering och 
kompetensutbyte. Syftet är också att förbättra den regionala kompetensen om 
mångbruksföretagare genom korskoppling av befintlig statistik och data. 
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Förstudien omfattar följande tre delar: 
1) Kartläggning av mångbruksföretagare i Västernorrland och Jämtland 

Härjedalen. I samarbete med andra organisationer ska kontaktvägar till 
mångbrukare identifieras.  

2) Undersöka mångbrukarnas behov för att utveckla sin verksamhet och 
skogsägarnas möjligheter att skapa nya verksamheter. Denna kunskap ska 
insamlas genom en workshop och flertalet intervjuer samt nätverksmöten. 

3) Identifiera relevant dataunderlag för att kunna följa utvecklingen för 
mångbrukare. I samarbete med akademin ska det undersökas hur befintliga data 
kan korskopplas för att ge relevant underlag för uppföljning.  

 
Parallellt genomförs en förstudie i Västerbotten och Norrbotten. Förstudien ska resultera i 
ett förslag på hur ett samverkansprojekt kan genomföras för att stärka små och medelstora 
mångbruksföretag i de fyra nordligaste länen.  
 
Det övergripande målet är att bidra till de regionala skogsprogrammen för 
Västernorrland och Jämtland Härjedalen som pekar ut mångbruk som ett prioriterat 
område och har mål om att öka förädlingsgrad och förädlingsvärde samt att fler 
produkter och tjänster med koppling till mångbruk av skog utvecklas. 
 
Bedömning 
Mångbruk är ett prioriterat område i länets skogsprogram och aktiviteter inom området 
efterfrågas av styrgruppen som består av Länsstyrelsen Västernorrland, Region 
Västernorrland, Skogsstyrelsen, LRF, Naturskyddsföreningen, RISE, SCA och Holmen.  
 
Förstudien omfattar en bred målgrupp inom ett stort geografiskt område men har 
upparbetade kontakter med organisationer genom arbetet med de regionala 
skogsprogrammen i båda länen. Förstudien ämnar också ta del av erfarenheter från 
projekten ”Skogens kraft” i södra Sverige och ”Jämställdhet i skogsbranschen” som 
genomförts i Västernorrland.  
 
Förstudien har en tydlig koppling till Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi (RUS) 
under målområdet ”2030 är Västernorrland platsen där företag och organisationer väljer 
att växa” med prioriteringarna Utvecklade styrkeområden genom smart specialisering och 
Fler nya och växande hållbara företag och fler företagsamma invånare. Förstudiens 
fokus på mångbruksföretagare, som oftast är små företag som har sin verksamhet på 
landsbygden, gynnar företagande i hela länet. Förstudien har möjlighet att förbättra 
förutsättningarna för länets arbete inom det utpekade styrkeområdet Skoglig bioekonomi i 
Västernorrland innovationsstrategi för smart specialisering och på sikt bidra till ökat 
värdeskapande av skogens olika värden och ökad förädlingsgrad i den skogliga 
bioekonomin. 
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Beslutsunderlag 
Besluts PM, Mångbruk i Västernorrland/Jämtland/Härjedalen, bilaga  
Originalansökan, Mångbruk i Västernorrland/Jämtland/Härjedalen, bilaga 
Registerutdrag, Mångbruk i Västernorrland/Jämtland/Härjedalen, bilaga 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar på delegation från regionstyrelsen 
 
att bevilja projektsökande 145 717 kronor, som medfinansiering till  
projektet ”Mångbruk i Västernorrland/Jämtland/Härjedalen”. 
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§ 94 Ansökan om projektstöd - Lärkraft 
 
Diarienummer: 22RS10901 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl 
Handläggare: Anna Linke 

 
Sökande:                   Region Västernorrland  
Projektperiod:                2022-10-01 till 2025-01-25   
Projektbudget:               5 864 419 kr  
Medfinansiering  
1:1-anslaget:              1 956 209 kr 33,36%  
NYPS ärende-id:           20358199  
 
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. Projektets huvudfinansiär är Tillväxtverket. 
 
Sökande 
Region Västernorrland hade tidigare ett uppdrag för att jobba med validering men 
finansieringsperioden var alltför kort för att lyckas. Sökande vill därför fortsätta 
samt fördjupa sitt arbete för att skapa regionala långsiktiga strukturer inom området. 
 
Sammanfattning av projektet 
Projektet beskriver ett behov som varit känt en längre tid, där tillfälliga 
gemensamma insatser har påbörjats men där ett antal aktörer mer långsiktigt 
behöver samlas och bygga gemensamma, hållbara strukturer. Genom projektet vill 
sökande synliggöra, förstå och gå till gemensam handling för att etablera en 
kraftfull regional plattform för validering, något som kan bidra till en hållbar 
regional tillväxt.  
 
Bedömning  
Projektet följer den nationella strategin för validering som är vägledande till 
regionala utvecklingsstrategin (RUS) och målområde ”2030 är Västernorrland den 
plats som människor väljer för att leva och besöka. Inom målområdet lyfts särskilt 
prioriteringen flera flexibla former för lärande genom nya metoder och arbetssätt.  
För att möta samhällets kompetensbehov behöver arbetsmarknaden bli mer 
jämställd och bättre på att ta till vara kompetenser hos bl.a. utrikes födda, personer 
med funktionsnedsättning samt personer utan fullgjord gymnasieutbildning.  
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Mot bakgrund av strukturomvandlingen på arbetsmarknaden behöver även 
arbetskraftens yrkesmässiga och geografiska rörlighet öka.  
Här är bl.a. validering ett viktigt verktyg. Nyttan av validering på regional nivå blir 
tydlig när den kopplas till det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Effektiva 
regionala strukturer för validering kan bidra till en likvärdig tillgång till validering 
mellan kommunerna och till ett mer sammanhållet system för validering för att 
antalet valideringar som genomförs ska öka.  
 
Beslutsunderlag 
Besluts PM – Lärkraft, bilaga  
Originalansökan, Lärkraft, bilaga 
Registerutdrag, Lärkraft, bilaga 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar på delegation från regionstyrelsen 
 
att bevilja projektsökande 1 956 209 kronor i medfinansiering till projektet 
Lärkraft. 
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§ 95 Ansökan om projektstöd – Art of Innovation 
 
Diarienummer: 22RS11084 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl 
Handläggare: Anna Linke 

 
Projektnamn: Art of Innovation 
Sökande:   Innovation Örnsköldsvik AB 
Projektperiod: 2023-03-31 till 2025-12-31 
Projektbudget: 4 547 770 kr 
Medfinansiering            
1:1-anslaget:  1 180 270 kronor, 26% procent av total budget 
NYPS ärende-id: 20358396 

 
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. 
 
Utlysning 
Den första ansökningsomgången inom programmet för Europeiska Regionala 
Utvecklingsfonden för Mellersta Norrland 2021–2027 omfattade tre utlysningar. 
Ansökan söker finansiering inom politiskt mål 1. Innovation och företagande och 
specifikt mål 1.3 Små och medelstora företagstillväxt och konkurrenskraft. 
 
Sökande 
Sökande har till föremål för sin verksamhet att medverka till utveckling av 
näringslivet i Örnsköldsvik och hållbar tillväxt i kommunen samt erbjuder 
innovationsfrämjande verktyg och miljöer genom att bedriva försäljning av tjänster 
avseende innovations- och affärsutveckling. 
 
Sammanfattning av projektet 
Projektet kommer att utveckla en innovationsarena som ska stärka och utveckla 
industrinära innovation, kulturell och kreativ innovation, innovation inom 
besöksnäringen och tjänstebaserad innovation mot en hållbar omställning Projektet 
bidrar till att stärka innovationskapaciteten i Mellersta Norrland.  
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Bedömning  
Projektet har en tydlig koppling till Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi 
(RUS) under målområdet ”2030 är Västernorrland den platsen där företag och 
organisationer väljer att växa,  
 
Beslutsunderlag 
Besluts PM, Art of Innovation, bilaga  
Originalansökan, Art of Innovation, bilaga 
Registerutdrag, Art of Innovation, bilaga 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar på delegation från regionstyrelsen 
 
att bevilja projektsökande 1 180 270 kronor, som medfinansiering till  
projektet ”Art of Innovation”. 
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§ 96 Ansökan om projektstöd – Förstudie  
 
Diarienummer: 22RS12151 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl  
Handläggare: Anna Linke 

 
Sökande:   Hushållningssällskapet i Västernorrlands Län  
Projektperiod: 2023-03-01 till 2024-02-29 
Projektbudget: 980 000 kronor 
Medfinansiering RVN:  443 805 kronor, 44 procent av total budget 
NYPS ärende-id: 20358354 
 
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. 
 
Utlysning 
Den första utlysningen inom programmet för Europeiska Regionala 
Utvecklingsfonden för Mellersta Norrland 2021–2027 omfattade tre politiska mål. 
Projektet söker finansiering inom politiskt mål 1. Innovation och företagande och 
specifikt mål 1.3 Små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft. 
 
Sökande 
Hushållningssällskapet i Västernorrlands Län 
 
Sammanfattning av projektet 
Projektet är en förstudie som kommer att ge en kartläggning och tydliga underlag 
vad gäller företag som förädlar livsmedel i Västernorrland. Dessa företags 
förädlingsvärde, antal anställda och antal nya företag är lägre i Västernorrland än i 
övriga delar av landet. Förstudien ska visa vilka behov av stödstrukturer som kan 
främja företagens utveckling samt ge förutsättningar att öka samarbeten i 
närområdet samt förslag på hur detta ska genomföras. 
 
Bedömning 
Utmaningar finns i att Sverige ska ställa om till en biobaserad och cirkulär ekonomi, 
där Västernorrland med stora resurser i form av jord, skog och vatten verkligen kan 
vara med och bidra. En viktig del för att kunna bidra till detta är att det finns  
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lönsamhet i företagen inom livsmedelskedjan. Företag måste ha en stabil ekonomi, 
något som i den identifierade målgruppen ofta är en svaghet. Genom denna 
förstudie ska en utvecklingsarena på längre sikt ge dessa företag möjligheter att 
växa och utvecklas. Västernorrland har tagit fram en strategi för Smart 
specialisering, där konstateras att länets och Sveriges självförsörjningsgrad på 
livsmedel behöver öka. Förstudien har en tydlig koppling till Västernorrlands 
regionala utvecklingsstrategi (RUS) under målområdet ”2030 är Västernorrland 
platsen där företag och organisationer väljer att växa” med prioriteringarna 
Utvecklade styrkeområden genom smart specialisering och Fler nya och växande 
hållbara företag och fler företagsamma invånare. 
 
Beslutsunderlag 
Besluts PM, Förstudie, bilaga  
Originalansökan, Förstudie, bilaga 
Registerutdrag, Förstudie, bilaga 

 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar på delegation från regionstyrelsen 
 
att bevilja projektsökande 443 805 kronor, som medfinansiering till  
projektet ”Förstudie”. 
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§ 97 Ansökan om projektstöd -Green Battery 
 
Diarienummer: 22RS11075 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl 
Handläggare: Anna Linke 

 
Projektnamn: Green Battery 
Sökande:   RISE Processum AB 
Projektperiod: 2023-01-01 till 2025-12-31 
Projektbudget: 5 266 710 kr  
Medfinansiering  
1:1-anslaget:  645 172 kronor, stödnivå 12,25 procent av total budget 
NYPS ärende-id: 20357607 

 
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. 
 
Utlysning 
Interreg Aurora är ett program i EUs Interreg-gemenskap för gränsöverskridande 
samarbete 2021-2027. Programmet erbjuder gränsöverskridande samarbete i de 
nordligaste delarna av Europa och Sápmi. Ansökningsomgång 2022:1 omfattade 
programmets samtliga åtta prioriteringar. Projektet söker finansiering inom 
prioriteringen 1. Smart and sustainable growth och det specifika målet 1.1 Smart 
specialization, research and innovation. 

 
Sökande 
RISE Processum har ett uppdrag att bidra till att bilda ett starkt nationellt kluster 
inom bioraffinaderiområdet samt bedriver forskning och innovationsprojekt 
inklusive utredning, informationsprojekt och andra därtill hörande aktiviteter för att 
medverka till att utveckla nya och hållbara produkter och processer för 
bioraffinaderier med huvudsakligen skogs- och agro-råvaror som grund.  
 
Sammanfattning av projektet 
Projektet är ett samverkansprojekt mellan Jyväskylä university, Oulu university, 
RISE Processum, Sveriges lantbruksuniversitet och Vaasa university. Projektet 
syftar till att bygga en prototyp av ett grönt batteri genom att använda restprodukter 
från skogsindustrin. Projektet kommer att använda erhållen kunskap från flera  
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projektparters för att tillsammans skapa en batteriprototyp med biobaserade 
komponenter utan att kompromissa med battericellens prestanda. 
Projektet kommer att delas in i arbetspaket med fokus på anod-, katod-, elektrolyt- 
och bindemedelsutveckling. Under cellmonteringen kommer särskilt fokus ligga på 
battericellslinjernas hållbarhet för att uppfylla EUs kriterier i det nya regelverket för 
batterier. 
Projektet ämnar genomföra en utvärdering av ett biobatteris tekniska prestanda och 
ekonomiska genomförbarhet för att identifiera de viktigaste underliggande 
parametrarna för dess tekniska och ekonomiska genomförbarhet och jämföra det 
med det traditionella Li-ion-batteriet. Projektet kommer också att utvärdera 
miljöprestandan för biobatterier genom att tillämpa livscykelanalys5. 
 
Bedömning  
Projekt bygger vidare på tidigare kunskaper och bidrar till gränsöverskridande 
samarbete. Den nya kunskap som projektet förväntas resultera i har potential att bli 
en viktig pusselbit för en mer hållbar elektrifiering som del i omställning till ett mer 
hållbart samhälle på global, nationell och regional nivå.  
 
Projektet har en tydlig koppling till Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi 
(RUS). Projektet stämmer väl överens med prioriteringen Utvecklade 
styrkeområden genom smart specialisering inom målområdet ”2030 är 
Västernorrland platsen där företag och organisationer väljer att växa”. Projektet går 
i linje med Västernorrlands regionala innovationsstrategi för smart specialisering 
tematiska styrkeområden Förnybar energi, Utveckling och styrning av komplexa 
produktions- och verksamhetssystem samt Skoglig bioekonomi. Projektet tar vara på 
förutsättningar till innovation och utveckling inom förnybar energi samt möter 
behovet av ny kompetens som uppstår inom området. 

 
Beslutsunderlag 
Besluts PM, Green Battery, bilaga  
Originalansökan, Green Battery, bilaga 
Registerutdrag, Green Battery, bilaga 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar på delegation från regionstyrelsen 
 
att bevilja projektsökande 645 172 kronor, som medfinansiering till  
projektet ”Green Battery”. 
 
  

 
5 En livscykelanalys är ett analysverktyg enligt ISO 14040 och 14044 som används för att beräkna produktens 
eller tjänstens miljöprestanda under hela dess livscykel. 
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§ 98 Ansökan om projektstöd - Förstudie för en etablering av ett 

material- och processcentrum vid Mittuniversitetet 
 
Diarienummer: 22RS12086 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl  
Handläggare: Catarina Winberg 

 
Projektnamn: Förstudie för en etablering av ett material- och 

processcentrum vid Mittuniversitetet 
Sökande:   Mittuniversitetet 
Projektperiod: 2022-10-01 till 2023-03-31 
Projektbudget: 770 000 kronor 
Medfinansiering RVN:  192 500 kronor, 25 procent av total budget 
NYPS ärende-id: 20358479 
 
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. 
 
Utlysning 
Den första ansökningsomgången inom programmet för Europeiska Regionala 
Utvecklingsfonden för Mellersta Norrland 2021–2027 omfattade tre utlysningar. 
Ansökan söker finansiering inom politiskt mål 1. Innovation och företagande och 
specifikt mål 1.3 Stärka forskning och innovation. 
 
Sökande 
Mittuniversitetet 
 
Sammanfattning av projektet 
Förstudien ska undersöka förutsättningarna för en framtida centrumbildning vid 
Mittuniversitetet. En anpassning föreslås för att bättre överensstämma med 
regionens strategi inom smart specialisering.  

 
Bedömning 
Projektet har en tydlig koppling till Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi 
(RUS) under målområdet ”2030 har Västernorrland som plats stärkts i ett 
nationellt och globalt perspektiv” och handlingsplanen för ”Smart specialisering” 
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Förstudiens fokus på genomlysning av befintliga centrumbildningar är ett bra 
exempel på att ta sig an utmaningen att bygga vidare på befintliga styrkeområden 
och använda kompetens, kunnande och färdigheter till att utveckla och transformera 
till nya framtida styrkeområden som beskrivs i Västernorrlands innovationsstrategi 
för smart specialisering. 

 
Beslutsunderlag 
Besluts PM, Förstudie för en etablering av ett material- och processcentrum vid 
Mittuniversitetet, bilaga  
Originalansökan, Förstudie för en etablering av ett material- och processcentrum 
vid Mittuniversitetet, bilaga 
Registerutdrag, Förstudie för en etablering av ett material- och processcentrum vid 
Mittuniversitetet, bilaga 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar på delegation från regionstyrelsen 
 
att bevilja projektsökande 192 500 kronor, som medfinansiering till  
projektet ” Förstudie för en etablering av ett material- och processcentrum vid 
Mittuniversitetet”. 
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§ 99 Ansökan om projektstöd - ICH North Passing on our musical 

traditions 
 
Diarienummer: 22RS12085 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl  
Handläggare: Catarina Winberg 

 
Projektnamn: ICH North Passing on our musical traditions 
Sökande:   Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 
Projektperiod: 2023-02-01 till 2025-12-31 
Projektbudget: 3 737 230 kronor 
Medfinansiering RVN:  934 307 kronor, 25 procent av total svensk budget 
NYPS ärende-id: 20357942 

 
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. 
 
Utlysning 
Interreg Aurora är ett program i EUs Interreg-gemenskap för gränsöverskridande 
samarbete 2021-2027. Programmet erbjuder gränsöverskridande samarbete i de 
nordligaste delarna av Europa och Sápmi.  
Ansökningsomgång 2022:1 omfattade programmets samtliga åtta prioriteringar. 
Projektet söker finansiering inom prioriteringen 3: Education, Culture and 
Sustainable tourism, Application call 3.2 Culture and Sustainable tourism. 
 
Sökande 
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland har ett kulturarvsuppdrag och driver sedan 
tidigare även projekt inom det området.  
Projektet är en samverkan mellan svenska, finska och norska parter där Centria 
yrkeshögskola AB, Finland är ”lead partner”. 
 
Sammanfattning av projektet 
Projektet vill bidra till en hållbar utveckling av det immateriella kulturarvet i form 
av musik i Interreg Auroras programområde baserat på efterfrågan från 
gräsrotsnivå. Projektet avser att göra detta genom att göra det musikaliska arvet mer 
synligt, överföra kunskap och återuppliva immateriellt kulturarv/musik, med hjälp 
av sociala innovationer.  
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Projektet vill även stödja skyddet av det musikaliska arvet och främja 
gränsöverskridande samarbete relaterat till kulturarv i form av musik, stärka 
samfundens roll i området, bygga broar mellan utbildningsinstitutioner och 
kulturarvssamfund samt mellan yrkesverksamma och ideella.  
Projektet tänker tillämpa UNESCO:s konvention för skydd av immateriellt 
kulturarv (2003).  
I Västernorrland avser man att digitalt visualisera det musikaliska kulturarvet med 
fokus på det folkmusikarkiv som finns i museets samlingar. 
 
Bedömning 
Projektet förväntas bidra till ett ökat interregionalt samarbete inom musikområdet, 
dels ett ökat samarbete mellan kultursektor och kreativa näringar för att stödja 
besöksnäring och lokal kulturturism.  
Projektet förväntas också bidra till starkare förankring av det varierade musik-
traditionerna i hela Interreg Aurora-området, vilket innebär både minoriteters och 
majoritetsgruppers musikmiljöer.   
Projektet är efterfrågat av ett flertal aktörer och det finns avsiktsförklaringar från svenska 
regionala kulturaktörer som kulturskolor och andra intresseorganisationer. 
 
Projektet har en tydlig koppling till Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi (RUS) 
under målområdet ”2030 är Västernorrland den plats som människor väljer för att leva 
och besöka” samt handlingsplanen för kultur.   
Projektet följer de målsättningar som återfinns i den regionala kulturplanen avseende 
musik som viktig faktor för interregionalt och internationellt samarbete. 

 
Beslutsunderlag 
Besluts PM, ICH North Passing on our musical traditions, bilaga  
Originalansökan, ICH North Passing on our musical traditions, bilaga 
Registerutdrag, ICH North Passing on our musical traditions, bilaga 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar på delegation från regionstyrelsen 
 
att bevilja projektsökande 934 307 kronor, som medfinansiering till  
projektet ”ICH North Passing on our musical traditions”. 
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§ 100 Ansökan om projektstöd - Uppföljning/Utvärdering 2022 
 
Diarienummer: 22RS12082 
Ärendeansvarig: Maria Lidgren 
Handläggare: Peter Ekdahl 

 
Sökande:                   Region Västernorrland  
Projektperiod:               2022-01-01 till 2022-12-31   
Projektbudget:               2 000 000 kr  
Medfinansiering  
1:1-anslaget:                  2 000 000 kr  
NYPS ärende-id:           20359131 
 
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. 
 
Anslaget kompletteras med en särskild tilldelning av medel för Region 
Västernorrlands räkning. Medlen kommer att användas till uppföljning och 
utvärdering av insatser som finansieras av anslaget 1:1, samt till att hålla 
organisationen uppdaterad om systemet NYPS. 
 
Beslutsunderlag 
Besluts-PM, bilaga 
Originalansökan, bilaga 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar på delegation från regionstyrelsen 
 
att bevilja Region Västernorrland 2 000 000 kronor i medfinansiering till projektet 
Uppföljning/Utvärdering 2022. 
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§ 101 Ansökan om projektstöd – BERSE; Business models Empowering 

Rural Social Entrepreneurship – voicing the rural norm 
 
Diarienummer: 22RS11110 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl 
Handläggare: Stina Nilsson 
 
Sökande:   Mittuniversitetet  
Projektperiod: 2023-04-01 till 2026-04-31 
Projektbudget: 8 268 751 kronor  
Medfinansiering 1:1:  1 447 030 kronor, 17,5 procent av total budget 
NYPS ärende-id: 20358293 
 
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. 
  
Utlysning 
Interreg Norra Periferin och Arktis (NPA) är ett transnationellt samarbetsprogram 
med fokus på att främja hållbar utveckling i avlägsna och glest befolkade områden. 
I Sverige ingår de fyra nordligaste länen i programmet. Ansökningsomgången 
2022:1 omfattade programmets samtliga tre prioriteringar. Projektet söker 
finansiering inom prioriteringen 3. Strengthening the organisational capacity 
among NPA communities to make use of cooperation opportunities. 
 
Sökande 
Mittuniversitetet, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism. 
 
Sammanfattning av projektet 
Projektet är ett samarbetsprojekt där kommuner, sociala entreprenörer, företags- och 
innovationsstödjande organisationer tillsammans med akademin samverkar för att 
öka kunskap om, förståelsen för samt utveckling av affärsmodeller för socialt 
entreprenörskap på landsbygden. Projektet ska leda till bättre förutsättningar och 
anpassade stödsystem för att underlätta samhällsentreprenörers möjligheter till att 
delta i en långsiktig och robust utveckling i regionerna i Norra periferin.  
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Bedömning 
Projektet BERSE förväntas ge små och medelstora företag ökade möjligheter att 
utveckla samhällsentreprenöriella affärsmodeller. Projektet kan bidra till positiva 
ekologiska hållbarhetseffekter och har uttalade jämställdhetsmål.  
Projektet är väl förankrat och bygger vidare på värdefulla erfarenheter och 
nätverksstrukturer från en genomförd förstudie. 
 
Projektet har en tydlig koppling till Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi (RUS) 
under målområdet ”2030 är Västernorrland den plats som människor väljer för att leva 
och besöka” med prioriteringen Växande region med attraktiva, livskraftiga städer och 
landsbygder.  
Inom målområdet ”2030 är Västernorrland platsen där företag och organisationer 
väljer att växa” med prioriteringarna Fler nya och växande hållbara företag och fler 
företagsamma invånare samt Utvecklat och sammanhållet finansierings-, företags- 
och innovationsstödsystem. 
Projektet går även i linje med Region Västernorrlands innovationsstrategi för smart 
specialisering inom styrkeområdet Govtech. Utmaningen Omställning till nya 
affärsmodeller och ökad digitalisering och tillgänglighet samt om säker 
informationshantering kopplar direkt till social innovation och entreprenörskap.  
 
Beslutsunderlag 
Besluts PM, BERSE; Business models Empowering Rural Social Entrepreneurship 
 – voicing the rural norm, bilaga  
Originalansökan, BERSE; Business models Empowering Rural Social 
Entrepreneurship – voicing the rural norm, bilaga 
Registerutdrag, BERSE; Business models Empowering Rural Social 
Entrepreneurship – voicing the rural norm, bilaga 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar på delegation från regionstyrelsen 
 
att bevilja projektsökande 1 447 030 kronor i medfinansiering till projektet 
”BERSE; Business models Empowering Rural Social Entrepreneurship – voicing 
the rural norm”. 
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§ 102 Ansökan om projektstöd – Bothnia Business Heritage  
 
Diarienummer: 22RS11326 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl 
Handläggare: Stina Nilsson 

 
Sökande:   Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 
Projektperiod: 2023-01-01 till 2025-08-31 
Projektbudget: 4 274 749 kronor 
Medfinansiering 1:1 534 705 kronor, 12,5 procent av total budget 
NYPS ärende-id: 20358045 

 
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. 
 
Utlysning 
Interreg Aurora är ett nytt program i den europeiska Interreg-gemenskapen för 
gränsöverskridande samarbete 2021-2027 och omfattar den nordligaste delen av 
Europa samt Sápmi. Ansökningsomgången 2022:1 omfattade programmets samtliga 
åtta prioriteringar6. Projektet söker finansiering inom prioriteringen 3. A more social 
Europe - Education, culture and sustainable tourism och det specifika målet 3.2 
Culture and sustainable tourism. 
 
Sökande 
Stiftelsen Länsmuseet Murberget 
 
Sammanfattning av projektet 
Projektet syftar till att bygga upp ett gränsöverskridande nätverk där 
kulturarvsaktörer kan utbyta erfarenheter, diskutera utmaningar och tillsammans 
med näringslivet arbeta mot hållbara lösningar. Nätverket stärker samarbeten och 
inspirerar till nya idéer när industriarvet kopplas samman med dagens industri. Det 
regionala näringslivshistoriska arvet används som en resurs i utveckling och 
uppbyggnad av moderna varumärken och stärker företag med internationella 
kopplingar och utblickar runt hela Bottenviken. 
 

 
6 https://www.interregaurora.eu/about-us/programme-specific-objectives/ 
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Detta sker genom tre insatsområden som kombinerar nätverkande och 
kompetenshöjning: 
 En hållbar nätverksmodell för fortbildning, delande av erfarenheter och 

lobbying för det industriella kulturarvet runt Bottenviken.  
 Framtagande av en process för hållbar affärsutveckling för att utveckla 

kulturarvsaktörerna socialt, ekonomiskt och ekologiskt. 
 Tjänstepaketering i nya samarbetsformer mellan industriellt kulturarv och 

industri. 
 
Bedömning 
Projektet Bothnia Business Heritage avser att utveckla samarbeten mellan industri- 
och kulturarv runt hela Bottenviken. Projektet förväntas bidra till positiva 
ekonomiska hållbarhetseffekter. Små och medelstora företag förväntas få ökade 
möjligheter att utveckla och kommersialisera innovativa tjänster och produkter. 
Projektet har tydliga kopplingar till de regionala utvecklingsplanerna i Västerbotten 
och Norrbotten. Projektet har även en tydlig koppling till Västernorrlands regionala 
utvecklingsstrategi (RUS). Projektet stämmer väl överens med prioriteringen Fler 
nya och växande hållbara företag och fler företagsamma invånare inom 
målområdet ”2030 är Västernorrland platsen där företag och organisationer väljer 
att växa”.  
 
Beslutsunderlag 
Besluts PM, Bothnia business Heritage, bilaga  
Originalansökan, Bothnia business Heritage, bilaga 
Registerutdrag, Bothnia business Heritage, bilaga 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar på delegation från regionstyrelsen 
 
att bevilja projektsökande 534 705 kronor i medfinansiering till projektet ”Bothnia 
Business Heritage”. 
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§ 103 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 
 
 
 
Bertil Kjellberg 
 
 
 


