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I anslutning till sammanträdet lämnades följande föredragningar:
 Ny personalpolitisk plattform från 2022 – HR-strateg Annika
Lindholm och Ulrika Ejesjö
 Reviderat strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland –
Samordnare kulturverksamheten Sofia Lundin
 Gåvobok till barn som är 18-månader och bosatta i Västernorrland
– Konsulent Carin Collén
 Region Västernorrlands interna och externa miljöpris 2020 –
Hållbarhetschef Sofia Mackin och miljöcontroller Linda Knutar
 Rekommendation mobilitetsstöd folkhögskolorna SKR och
Kunskapsunderlag Filmfond Västernorrland – Verksamhetschef
Hans Olov Furberg
 Information i övrigt – Regional utvecklingsdirektör Märta Molin
och ekonomicontroller Caroline Frank
Inbjuden till nämndens möte för en verksamhetspresentation var också
Riksidrottsförbundets/SISU Västernorrland – Distriktsidrottschef Elisabeth
Byström.

§1

Val av justerare

Nämnden för hållbar utveckling beslutar
att utse Lars-Gunnar Hultin (V) att jämte ordföranden justera protokollet.

§2

Fastställande av föredragningslista

Nämnden för hållbar utveckling beslutar
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista.
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Månadsuppföljning Regional utveckling 2021

Diarienummer: 21NHU4
Ärendeansvarig: Hanna Vahlund
Handläggare: Lena Omling Nylén, Johanna Wikström
Ärendebeskrivning
Månadsrapporten ska beskriva hur arbetet fortskrider i relation till
politiska mål. Utgångspunkten för rapporten är regionplanen samt övriga
styrande dokument. Förutom månatlig rapportering till nämnden, upprättas
en delårsrapport efter mars respektive augusti och en
verksamhetsberättelse när året är slut.
Månadsrapporten kommer att rapporteras skriftligen enligt angivna
rapporteringsdatum till nämnden samt redovisas muntligt då nämnden har
planerade möten i anslutning till angivna rapporteringsdatum.
Enligt Regionstyrelsens beslut 2020-10-29 gällande ny styrmodell i
Region Västernorrland, kvarstår uppföljningen under år 2021 enligt
tidigare struktur i och med att regionplan för 2021-2023 samt nämndernas,
förvaltningarnas och verksamheternas verksamhetsplaner/balanserade
styrkort för 2021 är fastställda sedan tidigare.
Beredning
Nämnden för hållbar utvecklings arbetsutskott 2021-01-14 §3
Beslutsunderlag
Rapporteringsdatum för månadsrapport 2021, bilaga 1
Beslut
Nämnden för hållbar utveckling beslutar på arbetsutskottets förslag
att lägga informationen till handlingarna.

Delges
Förvaltningschef
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Ny personalpolitisk plattform från 2022 - Förnyad
utformning av regionens syn på medarbetarskap och
ledarskap som ersätter Personalpolitisk plattform

Diarienummer: 20NHU741
Ärendeansvarig: Eva Strömsten
Handläggare: Annika Lindblom, Ulrika Ejesjö
Ärendebeskrivning
Den personalpolitiska plattformen som finns idag (upphör 2021-12-31) ska
fungera som en övergripande vägledning för regionens anställda i deras
arbete med att förverkliga den politiska visionen om ”Liv, hälsa och
hållbar utveckling i Västernorrland”.
Arbetet med en ny plattform tog sin början under våren 2020, strax innan
situationen orsakad av covid-19 uppstod. Utgångspunkter för arbetet har
varit att medarbetare och förtroendevalda representerar och utgör Region
Västernorrland. Det är våra förutsättningar och hur vi beter oss som avgör
hur vi lyckas i regionens alla uppdrag. På grund av pandemin och den
kraft och det fokus som krävts för att möta behov kopplat till den
uppkomna situationen, har arbetssätten kring hur underlaget till
plattformen tagits fram, anpassats efter det uppkomna läget.
Diskussion och ställningstagande
När nu gällande personalpolitisk plattform reviderades senast, framkom att
det viktigaste var att levandegöra den och att gå från ord till handling.
Något som inte har förverkligats fullt ut. En orsak till detta är att det idag
finns tre olika policys som beskriver medarbetarskap och ledarskap
förutom arbetsmiljöpolicyn (personalpolitisk plattform, medarbetarpolicy,
chefspolicy) vilket upplevs förvirrande. Dessa tre policys bör ersättas med
ett samlat dokument. Då det handlar om en grundläggande syn på
människan utifrån perspektiven, medarbetarskap och ledarskap, något som
normalt är bestående över tid, bör dokumentet gälla tillsvidare och endast
revideras vid behov. Det leder till möjlighet att göra önskade
kulturförflyttningar, vilket kräver tid och uthållighet.
Målsättningen är att den förnyade inriktningen ska upplevas trovärdig och
relevant och att innehållet i policyn ska vara användbart för regionens
medarbetare och chefer. När policyn är beslutad, bör därför en plan för
implementering tas fram innan årsskiftet 2021/2022.
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Kommunikationen kring dokumentets innehåll behöver vara modernt och
flexibelt för att skapa lättillgänglighet och ett värde. Det behöver också
sättas in i ett sammanhang tillsammans med andra övergripande styrande
faktorer, såsom vision och värderingar, styrmodell och hållbarhetsplan, för
att skapa en röd tråd. En idé är att föra ihop dessa till ett samlat material
”Vi är Region Västernorrland”, i syfte att vara tydliga och stärka vår
identitet och vårt arbetsgivarvarumärke.
Det nya styrande dokumentet, som ersätter personalpolitisk plattform, bör
ha ett namn som tydligt beskriver vad det innehåller, förslagsvis
Medarbetarskap och ledarskap i Region Västernorrland.
Beredning
Nämnden för hållbar utvecklings arbetsutskott 2021-01-14 §4
Beslutsunderlag
Policy Medarbetarskap och ledarskap i Region Västernorrland, bilaga 2
Personalpolitisk plattform 2016-2021 (regionfullmäktige 2016-02-23),
bilaga 3
Medarbetarskapspolicy (regionfullmäktige 2017-04-27), bilaga 4
Chefspolicy (regionfullmäktige 2017-04-27), bilaga 5
Yrkande
Lars-Gunnar Hultin (V) yrkade att på sidan 4 under rubriken Ledarskap i
andra stycket i dokumentet ”Policy Medarbetarskap och ledarskap i
Region Västernorrland” tillföra arbetsmiljö som ett fjärde område. Ny
lydelse av meningen;
”Det betyder att du ansvarar för fyra områden; verksamhet, medarbetare,
ekonomi och arbetsmiljö.
Robert Sandström (C) och Joachim Jonsson (KD) tillstyrker Lars-Gunnar
Hultins (V) yrkande.
Ajournering
Mötet ajournerades mellan kl. 14.41-14.56
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Överläggning
Under behandlingen av ärendet vidhöll nämnden att arbetsmiljön är en
viktig del i ett arbetsgivaransvar. Utifrån Lars-Gunnar Hultins (V) yrkande
enades nämnden om att återremittera ärendet med motiveringen;
att arbetsmiljön ska anses som en viktig del i ett ledarskap och bör lyftas
upp i dokumentet ”Policy Medarbetarskap och ledarskap i Region
Västernorrland”.
Nämnden vill i övrigt betona att de ställer sig mycket positiv bakom den
nya policyn.

Beslut
Nämnden för hållbar utveckling föreslår regionstyrelsen besluta
att återremittera ärendet med motiveringen att arbetsmiljön ska anses som
en viktig del i ett ledarskap och bör lyftas upp i dokumentet ”Policy
Medarbetarskap och ledarskap i Region Västernorrland.
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Revisionsrapport; Delegering av nämndernas
beslutanderätt

Diarienummer: 20NHU608
Ärendeansvarig: Krister Bjermert
Handläggare: Krister Bjermert
Ärendebeskrivning
Regionens revisorer har bett om Nämnden för hållbar utvecklings
kommentarer och synpunkter med anledning av revisionsrapporten
”Delegering av nämndernas beslutanderätt”. Granskningen avser
styrelsens och nämndernas hantering av delegationsbeslut.
Nämnden för hållbar utveckling ställer sig i huvudsak positiv till
revisorernas rekommendationer men är beroende av de stödverksamheter
som regionstyrelsen ansvarar för när det gäller utbildning och processtöd.
Beredning
Nämnden för hållbar utvecklings arbetsutskott 2021-01-014 §5
Beslutsunderlag
Följebrev från Regionens revisorer ”Delegering av nämndernas
beslutanderätt”, bilaga 6
Revisionsrapport ”Delegering av nämndernas beslutanderätt”, bilaga 7
Svar på revisionsrapport ”Delegering av nämndernas beslutanderätt”,
bilaga 8
Beslut
Nämnden för hållbar utveckling beslutar på arbetsutskottets förslag
att avge ”Svar på revisionsrapport Delegering av nämndernas
beslutanderätt”, samt
att uppdra till förvaltningschefen för Regional utveckling att säkerställa att
nämndens berörda verksamheter bidrar i regionens fortsatta
förbättringsarbete i syfte att utveckla arbetet med delegationsbeslut.
Delges
Regionens revisorer
Ärendefördelningen
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Motion; Ökad fysisk aktivitet mot psykisk ohälsa

Diarienummer: 20NHU103
Ärendebeskrivning
Kjell Bergkvist Centerpartiet har lämnat en motion med förslag att utreda
hur fysisk aktivitet kan införas som behandlingsmetod och förbyggande
insats mot depression och psykisk ohälsa.
Beredning
Nämnden för hållbar utvecklings arbetsutskott 2021-01-14 §6
Beslutsunderlag
Motion; Ökad fysisk aktivitet mot psykisk ohälsa, bilaga 9
Yttrande över motion; Ökad fysisk aktivitet mot psykisk ohälsa, bilaga 10
Yrkande
Joachim Jonsson (KD) yrkar bifall till motionen.
Robert Sandström (C) tillstyrker Joachim Jonssons (KD) yrkande.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Joachim Jonssons (KD) yrkande och
beredningens liggande förslag, vilket godkänns, och finner bifall till
beredningens förslag med ett övervägande ja besvarad.

Beslut
Nämnden för hållbar utveckling beslutar på arbetsutskottets förslag
att anse motionen besvarad.
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Reviderat strategiskt kulturarvsprogram för
Västernorrland

Diarienummer: 20NHU374
Ärendeansvarig: Maria Oldenmark
Handläggare: Sofia Lundin
Ärendebeskrivning
Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland är Region Västernorrland
och Länsstyrelsen Västernorrlands gemensamma program för att främja
och utveckla arbete med kulturarv och kulturmiljö i länet. Programmets
målgrupp är alla som är verksamma inom kulturarvssektorn i regionen,
såväl offentliga som fria aktörer. Syftet med programmet är att det ska
ligga till grund för inspiration och fungera som ett arbetsverktyg för alla
som vill utveckla och bevara länets kulturarv, samt samla alla
kulturarvsaktörer kring en gemensam vision. Programmet ligger till grund
för bedömning vid fördelning av anslag och projektstöd vid Region
Västernorrland, och det ligger till grund för långsiktigt uppdrag till
kulturinstitutioner inom kultursamverkansmodellen.
Revideringen av Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland 20172020 har pågått under hösten och vintern 2020. En reviderad version
presenteras nu för perioden 2021-2024.
Visionen och målbilderna som beskrivs i föregående programskrivning
bedöms vara fortsatt relevanta för ytterligare en programperiod och har
inte omformulerats. Vid revideringen har tidsbundna detaljer setts över och
uppdaterats.
Arbetet har skett vid nära dialog med Länsstyrelsen Västernorrland och
ambitionen är att fortsätta samverka inom kulturarvsfrågor med
programmet som utgångspunkt.
Information om revideringsarbetet har lämnats vid möten med Kulturforum
samt vid mindre samverkansgrupper. Synpunkter som lämnats vid mötena
kommer att vara betydelsefulla vid framtida arbete med implementering av
reviderat kulturarvsprogram.
Beredning
Nämnden för hållbar utvecklings arbetsutskott 2021-01-14 §7
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Beslutsunderlag
Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland 2017-2020, bilaga 11
Förslag till Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland 2021-2024,
bilaga 12

Beslut
Nämnden för hållbar utveckling beslutar på arbetsutskottets förslag
att fastställa Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland 2021-2024.

Delges
Länsstyrelsen Västernorrland
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Gåvobok till barn som är 18-månader och bosatta i
Västernorrland

Diarienummer: 21NHU3
Ärendeansvarig: Maria Oldenmark
Handläggare: Carin Collén
Ärendebeskrivning
För att bidra till det språk- och läsfrämjande arbetet i länet och verka för
alla barns rätt till läsning, köper Region Västernorrland in en gåvobok till
samtliga barn som är 18 månader och bosatta i länet.
Gåvoboken är en bilderbok utan text – en så kallad silent book. Denna
möjliggör att barn och vuxna kan läsa och samtala om den tillsammans
oavsett modersmål.
Satsningen är en del av det regionala ”bokstartsarbetet”. Regionbiblioteket
ansvarar för inköp av böckerna, som sedan förmedlas ut till barnens
familjer i nära samverkan med barnhälsovården. Den regionala
referensgruppen för Bokstart bestående av vårdutvecklarna inom BHV,
regionbibliotekets samordnare för Bokstart, representanter från
kommunerna och MIUN ser samtliga positivt på satsningen.
Medel för att köpa in en årlig upplaga på 2 500 gåvoböcker prioriteras och
tas inom kulturenhetens befintliga budgetramar. Satsningen följs upp och
utvärderas löpande och kan ersättas av annan språk- och läsfrämjande
verksamhet utifrån målsättningar i aktuell regional kulturplan och regional
biblioteksplan.
Bakgrund
Kulturrådet har sedan 2017, på uppdrag av regeringen, initierat samordnat
och följt upp läsfrämjande verksamhet. Ett initiativ inom uppdraget är den
nationella satsningen på ”Bokstart”, en satsning på små barns språk- och
läsutveckling. Bokstart vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns
närhet och bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och
förskola, som alla har ett uppdrag att arbeta med små barns
språkutveckling.
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Kulturrådet uttrycker att Bokstart:




står för nytänkande och att projektet kan överbrygga klyftor i samhället
med fokus på språk och läsning
är en långsiktig satsning som vill stärka föräldrar i deras betydelsefulla
roll för sina barns språk-, kommunikations- och läsutveckling
utvecklar barns språk- och läsutveckling som är en viktig
demokratifråga och har stor betydelse för ett socialt hållbart samhälle.

Regionbibliotek Västernorrland bedrev ett regionalt Bokstartprojekt med
stöd från Kulturrådet under 2015 till 2018. Därefter gick ansvaret över till
kommunbiblioteken i länet att söka medel för fortsatta lokala
bokstartsprojekt. Regionbiblioteket har fortsatt en samordnande och
fortbildande funktion gentemot kommunbiblioteken i deras arbeten inom
Bokstart.
På regional nivå är samverkan mellan barnhälsovården och
regionbiblioteket av stor vikt för att Bokstart ska implementeras och
fortlöpa på bästa sätt i kommunerna.
Med satsningen på denna gåvobok vill regionbiblioteket ytterligare bidra
till språk- och läsfrämjande arbetet i länet.
Beredning
Nämnden för hållbar utvecklings arbetsutskott 2021-01-014 §8
Arbetsutskottets beslutade att överlämna ärendet till Nämnden för hållbar
utveckling för beslut.
Beslut
Nämnden för hållbar utveckling beslutar
att finansiera och förmedla en barnbok som gåva till samtliga 18-månaders
barn bosatta i Västernorrlands län.
Delges
Ekonomicontroller
Ärendeansvarig
Handläggare
Regionstyrelsen
Barnhälsovården Region Västernorrland
Kommunikationsområdet inom Region Västernorrland
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Rekommendation mobilitetsstöd folkhögskolorna SKRSveriges Kommuner och Regioner

Diarienummer: 20NHU711
Ärendeansvarig: Märta Molin
Handläggare: HansOlov Furberg
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har sedan 1970-talet årligen
fattat beslut om fastställande av ett schablonbelopp som rekommendation
för landsting och regioner för utbildningar vid folkhögskolor, kallad
mobilitetsstöd, tidigare interkommunal ersättning.
Regionerna ska till SKR varje år lämna uppgift om de tillämpar SKR:s
rekommendation och tillämpningsanvisningar samt om det finns tillägg
eller reservationer.
Betalningsansvaret är beroende av folkbokföringsort. Det är därför viktigt
att uppgifterna om deltagarnas folkbokföringsort är korrekt. Det är
folkhögskolans ansvar att begära in aktuell folkbokföringsort från
deltagaren, alternativt stämma av med SPAR (Statens
personadressregister) eller motsvarande tjänst, den dagen kursen startar1.
Om folkbokföringsorten inte har kvalitetsgranskats/kontrollerats av
folkhögskolan kan regioner ta ut en administrativ avgift för att genomföra
kontrollen.
SKR:s rekommendation för 2021
SKR har tillsatt en arbetsgrupp med regionpolitiker för att försöka hitta en
ny gemensam mellanregional lösning för att hantera utomlänselever. I
avvaktan på att arbetsgruppen presenterar en lösning har SKR:s styrelse
beslutat att rekommendationen för 2021 ligger kvar på samma nivå som
för 2020, det vill säga 400 kronor per deltagarvecka.
Beredning
Nämnden för hållbar utvecklings arbetsutskott 2021-01-14 §9
Beslutsunderlag
Meddelande från styrelsen (SKR) - Rekommendation om mobilitetstöd till
folkhögskolorna 2021, bilaga 13
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Beslut
Nämnden för hållbar utveckling beslutar på arbetsutskottets förslag
att under 2021 följa SKR:s rekommendationer för mobilitetstöd på 400 kr
per deltagarvecka, samt
att ta ut en administrativ avgift i de fall folkbokföringsorten inte har
kvalitetsgranskats/kontrollerats av den sökande skolan.
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Regionen Västernorrlands interna och externa
miljöpris 2020

Diarienummer: 20NHU604
Ärendeansvarig: Märta Molin
Handläggare: Sofia Mackin
Ärendebeskrivning
Region Västernorrlands interna och externa miljöpris går till person eller
organisation som gjort en insats för miljön värd att uppmärksammas och
belönas. Målgrupp kan vara enskilda personer, organisationer, grupper,
företag eller myndigheter i Västernorrland. En nomineringsprocess har
genomförts med annonsering och två externa och tre interna nomineringar
har kommit in.
Bedömningen av de nominerade har utförts av Miljö- och
hållbarhetsenheten
med avseende på kriterierna begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö,
beteendepåverkan samt god bebyggd miljö där energiperspektivet även
inkluderas. Region Västernorrlands interna och externa miljöpris delas ut
vid Regionfullmäktige i februari 2021.
Beslutsunderlag
Med sitt engagemang, sin kunskapstörst och frustration inspirerar hon, inte
bara sina kollegor utan även skolans deltagare till fler miljömedvetna val.
Alltifrån små detaljer som vi kan påverka i vårt dagliga liv och val, till
diskussioner om de stora mer svårlösta komplexa problemen i världen.
Jag vill nominera miljöhjälten, miljöinspiratören och pedagogen Linnéa
Eliasson på Ålsta folkhögskola Sundsvall, till årets interna miljöpris.
En sann miljöhjälte i mina ögon. Tar vara på minsta lilla del och slänger
inte bort något. Hennes sätt att dela med sig av zerowaste och sitt sätt att
leva hållbart ger ringar på vattnet. Hon får det att se lätt ut och som om
inget är omöjligt. När hon och familjen renoverar sitt hus är det med
miljön i fokus. De cyklar i mångt och mycket överallt.
Hon upplåter plats för odling i staden och ser till att det finns bikupor i
närheten av odlingen. Lauréne Broman och Nygatans stadsodling.
Beredning
Nämnden för hållbar utvecklings arbetsutskott 2021-01-14 §10 fick ta del
av de nominerade, arbetsutskottets förslag på vilka som bör få de interna
och externa priset.
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Beslut
Nämnden för hållbar utveckling beslutar på arbetsutskottets förslag
att Region Västernorrlands interna miljöpris för 2020 tilldelas Linnea
Eliasson vid Ålsta Folkhögskola, samt
att Region Västernorrlands externa miljöpris för 2020 tilldelas Lauréne
Broman och Nygatans stadsodling.
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Hälsosamverkansberedningen

Diarienummer: 21NHU14
Ärendeansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Eva Klingefors
Ärendebeskrivning
Under innevarande mandatperiod har den politiskt sammansatta
Fokusberedningen, hanterat strategiska frågor knutna till utvecklingen av
”God och nära vård”. Beredningen har varit engagerad i ärenden som rört
bl. a organisation, gemensam målbild och programplan.
Social Reko har tagit fram en kommun- och regiongemensam ”Målbild för
God och Nära vård i Västernorrland 2030”. I målbilden finns flera uttryck
för att hälsofrämjande och förebyggande är viktiga perspektiv i den
fortsatta utvecklingen. Bedömningen är att fokusberedningen i dess
nuvarande form, har fullgjort sitt uppdrag.
Det är önskvärt att beredningsarbetet sker med en förändrad politisk
representation, utifrån en bredare ansats och tydligare kopplingar till
systematiskt folkhälsoarbete och den regionala utvecklingsstrategin
(RUS). Utgångspunkterna för det fortsatta långsiktiga arbetet är målbilden
för God och Nära vård i Västernorrland 2030, en välfungerande samverkan
och ett gott samarbete internt inom regionen. Dessutom är samverkan med
det omgivande samhället och dess aktörer är viktig, för att skapa den
samlade kraft som utvecklingen av God och Nära vård kommer att behöva.
Förslag och uppdrag
För att skapa goda förutsättningar för den fortsatta utvecklingen av God
och Nära vård föreslås därför att Fokusberedningen ersätts av en
Hälsosamverkansberedning med följande representation:
 Välfärds- och samverkans utskottet (VSU) 2+1
 Vårdvalsutskottet (VVU) 2+1
 Nämnden för Hållbar utveckling (NHU) 2+1
Vidare behöver gruppen ha en beredande funktion gentemot Lill-reko, det
forum där den kommun- och regiongemensamma samverkan kring God
och Nära vård äger rum.
I Hälsosamverkansberedningen ska även också frågor som kommer från
Social ReKo diskuteras och beredas.
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Beredning
Nämnden för hållbar utvecklings arbetsutskott 2021-01-14 §11

Beslut
Nämnden för hållbar utveckling beslutar på arbetsutskottets förslag att
föreslå regionstyrelsen
att efter beslut om målbild och avsiktsförklaring för Nära vård är tagna,
ersätta den tidigare Fokusberedningen, med ett gemensamt
samarbetsorgan; Hälsosamverkansberedning, med 2+1 ledamot från VVU
och 2+1ledmot från VSU samt presidiet för NHU,
att i Hälsosamverkansberedningen även inkludera en politisk representant
från övriga partier som inte finns representerade i dessa utskott, dvs.
Centerpartiet och Sverigedemokraterna, i syfte att beredningen ska vara
parlamentarisk. Detta innebär att den nya beredningen sammanlagt
kommer att bestå av 11 personer,
att beredning inför dessa möten sker med tjänsteperson och ordförande
från respektive utskott,
att samverkan mellan VSU/VVU för att diskutera gemensamma
vårdfrågor sker i särskild ordning,
att Regionstyrelsen utser Hans Backlund (S), Per Wahlberg (M) och
Joachim Jonsson (KD) som ledamöter i beredningen, samt
att ordförande för VVU blir sammankallande/leder beredningen.
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Sammanträdesplan 2021 Nämnden för hållbar
utveckling och arbetsutskott

Diarienummer: 20NHU552
Ärendebeskrivning
Vid beredningen inför nämndens första sammanträde framkom ett behov
av att ha ett extra insatt nämndsmöte i februari för att ta beslut i ärendet:
Fördelning av statsbidrag inom kultursamverkansmodellen för 2021.
Eventuella extra ärende av brådskande karaktär kan tillkomma.
Ärendena bereds inte i utskottet utan går direkt till Nämnden för beslut.
Förslag på ett mötesdatum i februari är den 17 februari kl. 13.15. I
samband med detta möte kommer Scenkonst Västernorrland AB,
Länsmuseet Västernorrland och Regionbibliotek Västernorrland att bjudas
in för att berätta om vad det är de sökt statsbidrag för.
En revidering bör göras gällande nämndens möte den 25 mars, förslaget är
att flytta det till den 30 mars.
Nämnden har att besluta om dessa nya mötesdatum.
Beredning
Nämnden för hållbar utvecklings arbetsutskott 2021-01-14 §12

Beslut
Nämnden för hållbar utveckling beslutar på arbetsutskottets förslag
att flytta nämndens möte den 25 mars till den 30 mars,
att fastställa ett extra nämndsmöte den 17 februari, samt
att i övrigt lägga informationen till handlingarna.
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Styrning och rapportering till skolstyrelse

Diarienummer: 20NHU5
Ärendebeskrivning
En nulägesrapportering från folkhögskolorna Hola, Örnsköldsvik och
Ålsta presenteras.
Beslutsunderlag
Samlad folkhögskolerapport november och december 2020, bilaga 14
Folkbildningsrådet; Folkbildning i Coronatider delrapport, bilaga 15

Beslut
Nämnden för hållbar utveckling beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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Redovisning av beslut fattade på delegation Nämnden
för hållbar utveckling

Diarienummer: 20NHU97
Ärendebeskrivning
Redovisning av beslut fattade på delegation från Nämnden för hållbar
utveckling, beslut om avskiljande (5,1)
Beslutsunderlag
Redovisning av beslut fattade på delegation från Nämnden för hållbar
utveckling, bilaga 16
Beslut
Nämnden för hållbar utveckling beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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Delgivningar 2021

Diarienummer: 21NHU7


















Minnesanteckningar Kulturforum 28 februari 2020, 20NHU4,
bilaga 17
Minnesanteckningar Kulturforum 15 maj 2020, 20NHU4,
bilaga 18
Minnesanteckningar Kulturforum 9 oktober 2020, 20NHU4,
bilaga 19
Minnesanteckningar Kulturforum 15 oktober 2020, 20NHU4,
bilaga20
Anteckningar planeringsdialog Stiftelsen Länsmuseet
Västernorrland 22 oktober 2020, 20NHU13, bilaga 21
Anteckningar, uppföljningsdialog med Stiftelsen Länsmuseet
Västernorrland 21 april 2020, 20NHU13, bilaga 22
Anteckningar Ägarforum Scenkonst Västernorrland AB 15 oktober
2020, 20NHU12, bilaga 23
Anteckningar Ägarforum Scenkonst Västernorrland AB 8 april
2020, 20NHU12, bilaga 24
Anteckningar Ägarforum Scenkonst Västernorrland AB 3
december 2020, 20NHU12, bilaga 25
Näringsdepartementet; Förlängd tid samt namnbyte för Forum för
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020,
20NHU705, bilaga 26
Minnesanteckningar Kultur i Norr 4 november 2020, 20NHU4,
bilaga 27
Protokollsutdrag regionstyrelsen 15 december 2020, 20RS11338,
bilaga 28
Protokollsutdrag regionstyrelsen 15 december 2020, 20RS12036,
bilaga 29
Protokollsutdrag regionstyrelsen 15 december 2020, 20RS11786,
bilaga 30
Protokollsutdrag regionstyrelsen 15 december 2020, 20RS11842,
bilaga 31
Protokoll Stiftelsen länsmuseet Västernorrland 17 december 2020,
20NHU13, bilaga 32
Protokoll Samordningsförbundet Örnsköldsvik 17 december 2020,
20NHU17, bilaga 33
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Monika Öhgren
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