PROTOKOLL
NÄMNDEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Arbetsutskottet
Regionledningsförvaltningen
Monika Öhgren

Datum:
Tid:
Plats:

Datum

Dnr

Sida

2020-11-05

20NHU2

Torsdag 5 november 2020
kl. 09.15
Regionens hus, Härnösand
Sammanträdesrum: Pilen

NÄRVARANDE
Ledamöter
Hans Backlund (S)
Per Wahlberg (M)
Anette Lövgren (S)
Joachim Jonsson (KD)
Annica Engström (SJVP)
Tjänstepersoner
Märta Molin
Monika Öhgren

sekreterare

I anslutning till mötet fick arbetsutskottet information om förslaget om
klimatbudget och dess strategi av hållbarhetschef Sofia Mackin.
§ 69

Val av justerare

Arbetsutskottet beslutar
att utse Joachim Jonsson (KD) att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 70

Fastställande av föredragningslista

Arbetsutskottet beslutar
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista.
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Hans Backlund

Joachim Jonsson

Exp den
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Remiss: Yttrande över Sundsvalls kommuns förslag till
trafikförsörjningsprogram

Diarienummer: 20NHU494
Ärendeansvarig: Roger Wetterstrand
Handläggare: Henric Fuchs
Ärendebeskrivning
Sundsvalls kommun har tagit fram ett förslag till kommunalt
trafikförsörjningsprogram avseende färdtjänst och riksfärdtjänst.
Kommunen ska i enlighet med lag (2010:1065) om kollektivtrafik ta fram
trafikförsörjningsprogrammet efter samråd med Region Västernorrland
och Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands
län.
Sundsvalls kommun emotser regionens yttrande senast 9 november 2020,
vilket innebär att beslut behöver fattas innan nämndens sammanträde 18
november.
Förvaltningen Regional utvecklings bedömning
Det är förvaltningens bedömning att Sundsvalls kommuns förslag till
trafikförsörjningsprogram lever upp till lagstiftningen om kollektivtrafik
(2010:1065 och 2019:950).
I tillägg pekar förvaltningen på att samordningen av den särskilda
kollektivtrafiken i länet har minskat i omfattning från och med 2015 och
framåt i och med att Sollefteå kommun och Sundsvalls kommun har valt
att upphandla taxitjänster enskilt istället för att överlåta ansvaret till
kommunalförbundet. Dessutom valde Sundsvalls kommun att lämna
kommunalförbundets kundcenter i Ånge från och med hösten 2020.
En av anledningarna till att lag (2010:1065) om kollektivtrafik togs fram
för drygt tio år sedan var att all kollektivtrafik samordnas i högre
utsträckning, att gå från att vara kommunal till att bli regional och
interregional, exempelvis om med den regionala tågtrafiken.
Sundsvalls kommun är en viktig och strategisk transportnod för regionen
och för hela landet. Att det inte går att samordna kommunens särskilda
personresor med de som finansieras av Region Västernorrland är olyckligt.
Förvaltningen bedömer att länet (inte minst invånarna) skulle tjäna på att
Region Västernorrland fortsätter föra dialog med Sundsvalls kommun,
länets övriga kommuner och kommunalförbundet om hur vi gemensamt
ska kunna åstadkomma ökad samordning av personresor i länet.
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Beslutsunderlag
Sundsvalls kommuns förslag till trafikförsörjningsprogram, bilaga 1
Förslag till yttrande över Sundsvalls kommuns förslag till
trafikförsörjningsprogram, bilaga 2
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta
att avge yttrande över Sundsvalls kommuns förslag till
trafikförsörjningsprogram i enlighet med föreliggande förslag, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Delges
Ärendeansvarig
Handläggaren
Sundsvalls kommun
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
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§ 72

Kommunalförbundets inriktning om upphandling av
viss busstrafik efter 2022
Diarienummer: 20NHU574
Ärendeansvarig: Roger Wetterstrand
Handläggare: Henric Fuchs
Ärendebeskrivning
Under våren 2020 beslutade Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns direktion att uppdra åt
förbundsdirektören att utlösa optionerna i bussavtalen med Mittbuss och
Nobina om förlängning fram till december 2024.
Kommunalförbundet har utlöst optionerna i avtalen med Mittbuss, vilka
löper fram till och med december 2024. Nobina har dock motsatt sig en
förlängning av gällande bussavtal efter december 2022 utan att samtidigt
också få en kompensation för intäktsbortfall med anledning av effekterna
från covid-19. Någon sådan överenskommelse har inte träffats mellan
kommunalförbundet och bolaget (Nobina).
Då trafikavtalen med Nobina löper ut om cirka två år behöver
kommunalförbundet planera för en upphandling av den trafik som är
avtalad med och utförs av Nobina om kommunalförbundet och bolaget
(Nobina) inte når en överenskommelse om förlängning innan avtalen löpt
ut.
Bakgrund
Kommunalförbundets förvaltning har föreslagit förbundsdirektionen fatta
inriktningsbeslut om att inleda en process med att upphandla viss
busstrafik efter 2022
Aktivitet
Kommunalförbundets inriktningsbeslut om
att starta en upphandling för viss busstrafik
efter 2022

Tidpunkt
21 oktober 2020

Dialog mellan förbundet och medlemmarna oktober 2020 – mars 2021
om vilken trafik som ska upphandlas
Förbundsdirektionens beslut om att
upphandla viss busstrafik efter 2022

mars 2021

Eventuell trafikstart
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Joachim Jonsson
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Förvaltningen Regional utvecklings bedömning
Kommunalförbundet ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i
Västernorrland och har så gjort sedan 2012. Region Västernorrland
ansvarar för att finansiera delar av den regionala kollektivtrafiken, all
regiontågtrafik, busstrafik mellan kommuncentra samt förbundets
administrativa kostnader för verksamheterna i Kramfors och Ånge.
Andemeningen i lag (2010:1065) om kollektivtrafik är att kollektivtrafiken
ska vara regional, inte lokal. Därför definieras alla kollektivtrafik som
regional kollektivtrafik i lagtexten.
För att kommunalförbundet ska ges förutsättningar att göra
kollektivtrafiken regional nådde förbundet och Region Västernorrland en
överenskommelse 2013 om att regionen inte skulle beställa trafik i en årlig
trafikbeställning. Istället har regionen gjort årliga beställningar med fokus
på budget och kvalitativa beställningar av funktion snarare än viss trafik.
På så sätt ges förbundet möjlighet att inom ramen för (av regionen)
fastställd budget prioritera bland annat trafik och samordningstjänster där
den bedöms göra mest nytta för invånarna.
Inför 2021 räknas förvaltningen Regional utvecklings budget upp med 2
istället för 3 procent vilket innebär ett sparbeting om cirka 8 miljoner
kronor. I tillägg har kommunalförbundet kommunicerat att deras
kostnaderna för trafik och samordningstjänster som finansieras av Region
Västernorrland kommer överstiga budget med cirka 12 miljoner kronor
2021. Det innebär i så fall ökade kostnader för kollektivtrafik om cirka 20
miljoner kronor för förvaltningen Regional utveckling nästa år.
Med anledning av covid-19 har resandet och intäkterna från bussresande i
princip halverats, i alla fall fram till och med augusti 2020, medan utbudet
av busstrafik och kostnaderna för densamma varit oförändrade. Det är i
dagsläget oklart hur covid-19 kommer att påverka invånarnas resande med
kollektivtrafik på kort och på längre sikt.
Beslutsunderlag
Kommunalförbundets inriktningsbeslut om bussupphandling 2022,
bilaga 3
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Beslut
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta
att anse informationen delgiven samt att lägga ärendet till handlingarna.

Delges
Ärendeansvarig
Handläggaren
Ekonomidirektören
Länets kommuner
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
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Ekonomiska förutsättningar för samfinansierade
regionala kulturverksamheter 2020 med anledning av
Covid-19

Diarienummer: 20NHU619
Ärendeansvarig: Maria Oldenmark
Handläggare: Sofia Lundin
Ärendebeskrivning
I Nämnden för hållbar utveckling togs i maj 2020 ett beslut om lättnader
för kulturaktörer med stöd från Region Västernorrland. Nämnden
beslutade
- att verksamheter med regionalt verksamhets- samt organisationsstöd
får behålla sitt nuvarande stöd, trots att organisationer påverkas och
arrangemang ställs in med anledning av covid-19.
Samt att beslutet gäller under förutsättning att verksamheten
- Inte går med vinst under året genom det regionala stödet. Dock kan
medel sparas till nästa år för att genomföra verksamhet som
finansierats.
Kulturenheten har fört dialog med de Stiftelsen Länsmuseet
Västernorrland samt Scenkonst Västernorrland AB under 2020.
Verksamheterna beskriver att de på grund av pågående pandemi har haft
lägre kostnader på grund av exempelvis inställd verksamhet, resor och
arrangemang. Årsprognos för 2020 visar på ett plusresultat för båda
verksamheterna.
Utifrån detta föreslås att de tillåts ha ett positivt resultat år 2020 då båda
verksamheterna beskrivit behov av framtida investeringar och särskilda
satsningar för att uppnå målsättningarna i gällande styrdokument:
-

Kulturplan för Västernorrland 2019-2022
Stiftelsestadgar och Uppdragsdirektiv för Stiftelsen Länsmuseet
Västernorrland
Bolagsordning och ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB
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Beslutsunderlag
Delårsrapport Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland, bilaga 4
Delårsrapport januari - april 2020, Scenkonst Västernorrland AB,
20NHU288-1, bilaga 5
Protokollsutdrag, Nämnden för hållbar utveckling 19 maj 2020, §51,
20NHU9-1
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta
att godkänna att Scenkonst Västernorrland AB och Stiftelsen Länsmuseet
Västernorrland utifrån gällande styrdokument tillåts ha ett positivt resultat
år 2020 för framtida investeringar och särskilda satsningar.
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§ 74
Beslut om Kulturstipendier 2020
Diarienummer: 20NHU615
Ärendeansvarig: Maria Oldenmark
Handläggare: Sofia Lundin / Nina Ulander / Cecilia Dahlbäck / Olle
Lidgren
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Fem olika stipendier på totalt 250 000 kronor har utlysts via regionens
webb samt i sociala medier och via utskick till länets gymnasieskolor,
kulturskolor, folkhögskolor samt kulturföreträdare under sommaren 2020.
Tre kulturstipendier på 20 000 kronor är avsedda för vidareutbildning, egen utveckling
eller projekt inom litteratur, bildkonst, musik, teater, dans, film, foto, design och andra
jämställda områden under pågående eller avslutad högre konstutbildning. Stipendierna
kan ges till person som under stipendieåret fyller högst 35 år och är folkbokförd i
Västernorrlands län. Eller som genom sin konstnärliga verksamhet eller personliga
bakgrund har nära anknytning till länet.
Två arbetsstipendier på 25 000 kronor ska ge möjlighet att utan avbrott genomföra
kulturarbete, projekt eller för att stimulera till experiment inom det kulturella området.
Stipendierna kan ges till person som är folkbokförd i Västernorrlands län eller som
genom sin konstnärliga verksamhet eller personliga bakgrund har nära anknytning till
länet.
Fyra kulturstipendier för unga på 10 000 kronor ges för förkovran, stimulans eller
egen utveckling utan krav på högre konstutbildning. Ungdomsstipendium kan ges till
person i åldern 16 - 25 år som är bosatt i Västernorrland.
Två litteraturstipendier på 25 000 kronor ges för att utan avbrott; genomföra ett
projekt inom litteraturområdet eller för att stimulera konstnärlig utveckling och
experiment inom det kulturella området. Stipendierna kan ges till person som är
yrkesverksam eller på väg att etablera sig som yrkesverksam inom litteraturområdet.
Personen ska också vara folkbokförd i länet eller genom sin konstnärliga verksamhet
eller personliga bakgrund har nära anknytning till länet.
Två stipendier till entreprenör inom kulturella och kreativa sektorn på 25 000 kronor
delas ut till entreprenörer som på ett betydelsefullt sätt bidrar till att skapa ett kreativt
klimat eller främjar kreativa mötesplatser i Västernorrland. Stipendierna kan även ges
för att genomföra nyskapande projekt inom kulturella och kreativa sektorn. Stipendiet
kan ges till person, företag eller ideell organisation som är verksam eller skriven i
Västernorrland.
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Regionstyrelsen har till Nämnden för hållbar utveckling delegerat sin beslutsrätt att
utse kulturstipendiater.
Arbetsstipendium
Sammanlagt 27 ansökningar till årets arbetsstipendier har registrerats, varav 16 från
kvinnor och 11 från män.
Följande kriterier har beaktats för att prioritera bland de behöriga sökande:
 Tydligt och uttalat syfte med ansökan
 Konstnärlig kvalitet
 Länsanknytning, delaktighet i länets kulturliv
 Synpunkter från referenser
 Spridning i länet samt bland konstarterna
I urvalsprocessen har en samlad bedömning gjorts av ansökningarna. Utifrån
gruppen behöriga sökande har en prioritering gjorts bland de bäst lämpade
kandidaterna, enligt kriterierna ovan. Hänsyn till jämställdhet bland de sökandes
biologiska kön har tagits i prioriteringarna.
Kulturstipendier
Sammanlagt 30 ansökningar till årets kulturstipendier har registrerats, varav 15 från
kvinnor,
14 från män samt 1 ensemble.
Följande kriterier har beaktats för att prioritera bland de behöriga sökande:
 Tydligt och uttalat syfte med ansökan
 Utbildningsnivå
 Konstnärlig kvalitet
 Länsanknytning och delaktighet i länets kulturliv
 Synpunkter från referenser
 Spridning i länet samt bland konstarterna
I urvalsprocessen har en samlad bedömning gjorts av ansökningarna. Utifrån
gruppen behöriga sökande har en prioritering gjorts bland de bäst lämpade
kandidaterna, enligt kriterierna ovan. Hänsyn till jämställdhet bland de sökandes
biologiska kön har tagits i prioriteringarna
Kulturstipendier för unga
Sammanlagt 17 ansökningar till årets kulturstipendier för unga har registrerats,
varav 13 från kvinnor och 4 från män.
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Följande kriterier har beaktats för att prioritera bland de behöriga sökande:
 Tydligt och uttalat syfte med ansökan
 Konstnärlig kvalitet
 Länsanknytning, delaktighet i länets kulturliv
 Synpunkter från referenser
 Spridning i länet samt bland konstarterna
I urvalsprocessen har en samlad bedömning gjorts av ansökningarna. Utifrån
gruppen behöriga sökande har en prioritering gjorts bland de bäst lämpade
kandidaterna, enligt kriterierna ovan. Hänsyn till jämställdhet bland de sökandes
biologiska kön har tagits i prioriteringarna
Litteraturstipendium
Sammanlagt har 17 ansökningar registrerats, varav 9 från kvinnor, 7 från män samt
1 ensemble.
Följande kriterier har beaktats för att prioritera bland de behöriga sökande:
 Tydligt och uttalat syfte med ansökan
 Konstnärlig kvalitet
 Länsanknytning, delaktighet i länets kulturliv
 Synpunkter från referenser
 Spridning i länet
I urvalsprocessen har en samlad bedömning gjorts av ansökningarna.
Utifrån gruppen behöriga sökande har en prioritering gjorts bland de bäst
lämpade kandidaterna, enligt kriterierna ovan. Hänsyn till jämställdhet
bland de sökandes biologiska kön har tagits i prioriteringarna.
Stipendium för entreprenör inom kulturella och kreativa sektorn
Sammanlagt har 20 ansökningar registrerats, varav 11 från kvinnor, 7 från män
samt 2 ensembler.
Stipendierna tilldelas en person, ett företag eller organisation i länet där en
verksamhet inom den kulturella och kreativa sektorn kombineras med ett tydligt
entreprenörskap med utvecklingspotential. I urvalsprocessen har en samlad
bedömning gjorts av ansökningarna. En prioriterad grupp med två huvudkandidater
har tagits fram och redovisas i en särskild bilaga.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för stöd till civila samhället, 19NHU170.
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Beslut
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta
att tilldela 2020 års arbetsstipendium om 25 000 kr till följande två
personer...
att tilldela 2020 års kulturstipendier om 20 000 kr till följande tre
personer..
att tilldela 2020 års ungdomsstipendier om 10 000 kr till följande fyra
personer…
att tilldela 2020 års litteraturstipendier om 25 000 till följande två
personer…
att tilldela 2020 års stipendium till entreprenör inom kulturella och
kreativa näringar om 25 000 kr till följande två personer..
att dessa kostnader belastar kostnadsställe 70413, samt
att förklara paragrafen för omedelbart justerad vid nämndens möte 18
november.

Delges
Stipendiaterna, ekonomicontroller och kultursamordnare.
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Kursutbud Ålsta, Hola och Örnsköldsviks folkhögskola
2021/2022

Diarienummer: 20NHU613
Ärendeansvarig: Märta Molin
Handläggare: Hans Olov Furberg
Ärendebeskrivning
Nämnden för hållbar utveckling är enligt gällande delegationsordning
styrelse för regionens folkhögskolor. I denna egenskap ska nämnden
fastställa folkhögskolornas kursutbud.
Beslutsunderlag
Ålsta folkhögskolans långa kurser läsåret 2021/2022, bilaga 6
Hola folkhögskolans långa kurser läsåret 2021/2022, bilaga 7
Örnsköldsviks folkhögskolans långa kurser läsåret 2021/2022, bilaga 8

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta
att fastställa kursutbudet vid Ålsta, Hola och Örnsköldsviks folkhögskolor
läsåret 2021/2022.

Delges
Enhetschef Ålsta folkhögskola Sundsvall
Enhetschef Ålsta folkhögskola Fränsta
Enhetschef Hola folkhögskola
Enhetschef Örnsköldsviks folkhögskola
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Vid protokollet
Monika Öhgren

Justeras

Justeras

Hans Backlund

Joachim Jonsson
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