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3. Förvaltningschefens rapport (RUN/5/2016)



Förvaltningschefens verksamhetsplan
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4. Årsbokslut 2015 (RUN/41/2016)
Ärendebeskrivning
Enligt Lag om kommunal redovisning (SFS 1997:614) ska den löpande redovisningen
för varje räkenskapsår avslutas med ett årsbokslut. Årsredovisningen skall redogöra för
utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen
vid årets slut. I årsredovisningen skall även ingå sådan verksamhet som bedrivs genom
annan juridisk person.
Förvaltningens mål utgår från Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och regionala
utvecklingsnämndens fyra prioriterade områden:
 Näringslivsutveckling
 Inflyttning/demografi
 Integration
 Jämställdhet
Graden av måluppfyllnad är hög eller mycket hög med ett undantag. Undantaget gäller
jämställdhet, där åtgärder kvarstår att göra.
För produktionsmålen konstateras att såväl Estrad Norr som folkhögskolorna Birka och
Bäckedal når eller överträffar målen. Övriga verksamheter är av den art att numeriska
produktionsmått inte är tillämpliga.
Resultatet för 2015 uppgår till ett överskott om 10 618 tkr.
De största posterna utgörs av Länstrafikens överskott om 6350 tkr och 1 066 tkr för
Nationalmuseum Norr (senarelagt).

Beslutsunderlag
Årsbokslut 2015 regionala utvecklingsnämnden.
Årsbokslut medarbetare 2015 regionala utvecklingsnämnden.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Årsbokslutet för 2015 godkänns

Förslag till beslut på mötet
Eva Hellstrand (C) yrkar på att det tydliggörs i bokslutet att regionala
utvecklingsnämndens budget också inkluderar regionala utvecklingsmedel samt
information om att dessa medel ”växlas upp”.

Beslutsgång
Ordförande ställer fråga på Eva Hellstrands yrkande och finner att arbetsutskottet
bifaller till detta.
Ordförande ställer fråga på att föreslå regionala utvecklingsnämnden att godkänna
årsbokslutet för 2015. Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller till detta.
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ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

1. Förvaltningen får i uppdrag att tydliggöra årsbokslut 2015 med att regionala
utvecklingsnämndens budget också inkluderar regionala utvecklingsmedel samt
information om att dessa medel ”växlas upp”.
2. Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Årsbokslutet för 2015 godkänns

Utdrag till
Förvaltningschef
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5. Internkontrollplan 2016 (RUN/1397/2015)
Ärendebeskrivning
För ett landsting/kommun finns lagkrav på intern kontroll (Kommunallagen). Enligt
kommunallagen ska styrelsen och nämnderna se till att den interna kontrollen är
tillräcklig. Ytterst handlar det om att säkerställa att verksamheten uppfyller de mål och
de kravs som ställs. En systematisk riskhantering är ett viktigt instrument för att
säkerställa uppfyllandet av mål och förväntningar.
Enligt gällande reglemente för intern kontroll vid Region Jämtland Härjedalen ska
nämnden årligen besluta om en plan för intern kontroll.

Beslutsunderlag
Internkontrollplan 2016 för regionala utvecklingsnämnden.
Arbetsutskottet 2016-02-16, § 27.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Internkontrollplan 2016 för regionala utvecklingsnämnden antas.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Internkontrollplan 2016 för regionala utvecklingsnämnden antas.
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6. Delegationsbestämmelser för regionala
utvecklingsnämnden (RUN/21/2016)
Ärendebeskrivning
I och med nytt beslut om organisation för regionala utvecklingsnämndens utskott
behöver delegationsbestämmelserna ändras. Bestämmelserna är också ändrade för att
följa samma standard som bestämmelserna för styrelsens förvaltning.
Delegationsbestämmelserna för förvaltningschefen har tagits bort och beslutas i annan
ordning.
Ärendet var upp på arbetsutskottet den 12 januari 2016 då arbetsutskottet bifall
förändringar om regler för investeringar och andra ändringar som att förvaltningschefen
får besluta om medfinansiering upp till 400 000 kronor.
Ändringar sedan detta beslut är förutom att delegationsbestämmelserna för
förvaltningschefen har tagits bort ett tillägg om att förvaltningschef får besluta om
ändringar av vem som kan underteckna handlingar. Detta för att områdeschefer ska
kunna underteckna ansökningar om redan beslutade projekt för att avlasta
förvaltningschefen administrativa uppgifter.

Beslutsunderlag
Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden i Region Jämtland
Härjedalen.

Förvaltningschefens förslag
Tidigare beslut från 2016-01-12 upphör.
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Reviderade delegationsbestämmelser antas.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

1. Tidigare beslut i arbetsutskottet från 2016-01-12 upphör.
1. Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Reviderade delegationsbestämmelser antas

Utdrag till
James Winoy
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7. Ansökan om medfinansiering till projekt Plattform för
kompletterande SMF finansiering (RUN/26/2016)
Sammanfattande projektbeskrivning
Projektet syftar till att förbättra möjligheterna för små och medelstora företag att få
riskvilliga krediter med hjälp av borgen från Kreditgarantiföreningen.
Genom en borgen kan företagarens personliga riskexponering minska och
möjligheterna att förhandla sig till en lägre ränta ökar. Detta måste ske på ett mycket
kostnadseffektivt sätt när det gäller att kommunicera ut till företag och intressenter.
Hittills nås flertalet engagemang via handläggare hos banker vilket innebär att deras
strukturer och val avgör vilka företag som får hjälp. Kreditgarantiföreningen vill
förändra möjlighet att själva påverka vilka företag som de kommer i kontakt med vilket
kan förbättra jämställdhet, lika möjligheter och icke diskriminering.
Projektet går ut på att utveckla en kommunikationsplattform som avser både vad som
ska kommuniceras, till vem, hur, samt vilka tekniska lösningar som krävs för detta.
Kommunikationsplattformen ska innehålla riktlinjer för kommunikation internt och
externt. Den ska omfatta huvudbudskap, målgrupper, argumentation, tonläge, grafisk
profil (form, användning, applikationer mm), positionering och informationskanaler.
Projektägare/sökanden
Projektnamn
Projekttid
Typ av projekt
Ansökt bidrag från Region JH.

Kreditgarantiföreningen Norr ekonomisk förening
Plattform för kompletterande SMF finansiering
2016-09-01–2018-07-31
EU Strukturfond
300 247 kr

Kostnader och finansiering
Kostnader
Projektets faktiska kostnader
Projektets direktfinansierade kostnader
Summa kostnader
Finansiering
Offentlig kontant finansiering
Privat kontant finansiering
EU finansiering
Summa finansiering

2 001 645 kr
2 001 645 kr

600 494 kr
400 328 kr
1 000 823 kr
2 001 645 kr

Förvaltningschefens förslag
Region Jämtland Härjedalen beslutar medfinansiera projektet med 18,75 % av
redovisade och godkända kostnader, dock med maximalt 300 247 kr samt under
förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt ansökan.
Projektet prioriteras utifrån gällande Regionalt Tillväxtprogram för Jämtlands län,
insatsområde Innovation och förnyelse. Att öka möjligheterna för regionens små och
medelstora företag att hitta extern finansiering, och på så sätt kunna öka
konkurrenskraft och innovationsförmåga hos företagen är övergripande mål inom
regionens utvecklingsstrategi varpå projektet prioriteras.
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ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Region Jämtland Härjedalen beslutar medfinansiera projektet med 18,75 % av
redovisade och godkända kostnader, dock med maximalt 300 247 kr samt under
förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt ansökan.
Projektet prioriteras utifrån gällande Regionalt Tillväxtprogram för Jämtlands län,
insatsområde Innovation och förnyelse. Att öka möjligheterna för regionens små och
medelstora företag att hitta extern finansiering, och på så sätt kunna öka
konkurrenskraft och innovationsförmåga hos företagen är övergripande mål inom
regionens utvecklingsstrategi varpå projektet prioriteras.
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8. Ansökan om medfinansiering till projekt Innovation
Champions in Jämtland (RUN/27/2016)
Sammanfattande projektbeskrivning
Projektet syftar till att fler innovationsprojekt i de jämtländska företagen ska
kommersialiseras och leda till framgångsrika företag i Jämtland. Fler företag i
Jämtlands län ska med hjälp av Inkubatorn arbeta systematiskt och långsiktigt med
Innovationer och innovationsarbete och därmed stärka sin hållbarhet och långsiktiga
tillväxt. Genom att skapa en starkare kontext av framgångsfaktorer i varje kommun
skall fler innovationer leda till framgångsrika företag
Projektägare/sökanden
Projektnamn
Projekttid
Typ av projekt
Ansökt bidrag från Region JH.

Business Peak Region AB
Innovation Champions in Jämtland
2016-02-15-2018-12-30
EU Strukturfond
3 000 000 kr

Kostnader och finansiering
Kostnader
Projektets faktiska kostnader
Projektets direktfinansierade kostnader
Summa kostnader

8 455 200 kr
2 455 200 kr
10 910 400 kr

Finansiering
Offentlig kontant finansiering
Offentligt bidrag i annat än pengar
Privat bidrag i annat än pengar
EU finansiering
Summa finansiering

3 000 000 kr
2 280 960 kr
174 240 kr
5 455 200 kr
10 910 400 kr

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Region Jämtland Härjedalen beslutar medfinansiera projektet med 27,50 % av
redovisade och godkända kostnader, dock med maximalt 3 000 000 kr samt under
förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt ansökan.
Projektet prioriteras utifrån gällande Regionalt Tillväxtprogram för Jämtlands län,
insatsområde Innovation och förnyelse. Att ta tillvara företagens innovationskraft och
öka regionens tillväxt och konkurrenskraft är övergripande mål inom regionens
utvecklingsstrategi varpå projektet prioriteras.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Region Jämtland Härjedalen beslutar medfinansiera projektet med 27,50 % av
redovisade och godkända kostnader, dock med maximalt 3 000 000 kr samt under
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förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt ansökan.
Projektet prioriteras utifrån gällande Regionalt Tillväxtprogram för Jämtlands län,
insatsområde Innovation och förnyelse. Att ta tillvara företagens innovationskraft och
öka regionens tillväxt och konkurrenskraft är övergripande mål inom regionens
utvecklingsstrategi varpå projektet prioriteras

12(41)

9. Ansökan om medfinansiering till projekt Fjällsjö
Terminalen (RUN/40/2016)
Sammanfattande projektbeskrivning
Omlastningskapaciteten är starkt begränsad eftersom endast en tredjedel av tågets
vagnar får plats på nuvarande terminal. De resterande vagnarna står ute på tvärbanan
och byts ut efterhand som de lastas. Tvärlinjen spärras då för annan trafik. Lastning av
ett tåg kan då ta mellan 5-9 timmar eftersom vagnarna måste dras till Hoting för att
släppa förbi trafik. Terminalen är i behov av en förlängning. Syfte med projektet är
bland annat att göra transporterna billigare, miljövänligare, förenkla logistiken och att
lasta skrot och biomassa. Terminalen kommer att vara en öppen terminal vilket inte
finns i området tidigare.

Projektägare/sökanden
Projektnamn
Projekttid
Typ av projekt
Ansökt bidrag från Region JH.

Fjällsjö Bioenergi AB
Fjällsjö Terminalen
2016-01-21–2017-12-31
EU Strukturfond
2 874 224 kr

Kostnader och finansiering

Kostnader
Projektets faktiska kostnader
Summa kostnader

11 496 898 kr
11 496 898 kr

Finansiering
Offentlig kontant finansiering
Privat kontant finansiering
EU finansiering
Summa finansiering

2 874 224 kr
2 874 224 kr
5 748 450 kr
11 496 898 kr

Förvaltningschefens förslag
Region Jämtland Härjedalen beslutar medfinansiera projektet med 24,99 % av
redovisade och godkända kostnader, dock med maximalt 2 874 224 kr samt under
förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt ansökan.
Projektet prioriteras utifrån gällande Regionalt Tillväxtprogram för Jämtlands län,
insatsområde Tillgänglighet.
Bra järnvägar och ändamålsenliga terminaler behövs för att minska
transportkostnaderna och öka näringslivets konkurrenskraft. Detta är övergripande mål
inom regionens utvecklingsstrategi varpå projektet prioriteras.
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ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Region Jämtland Härjedalen beslutar medfinansiera projektet med 24,99 % av
redovisade och godkända kostnader, dock med maximalt 2 874 224 kr samt under
förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt ansökan.
Projektet prioriteras utifrån gällande Regionalt Tillväxtprogram för Jämtlands län,
insatsområde Tillgänglighet.
Bra järnvägar och ändamålsenliga terminaler behövs för att minska
transportkostnaderna och öka näringslivets konkurrenskraft. Detta är övergripande mål
inom regionens utvecklingsstrategi varpå projektet prioriteras
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10. Ansökan om medfinansiering av projekt "Västra
Storsjöbygdens Kultur- och Friluftscentrum"
(RUN/14/2016)
Sammanfattande projektbeskrivning
Projektet är ett investeringsprojekt som omfattar;
– Camping med servicebyggnad, ställplatser och gästhamn, Kajak-och båtuthyrning.
– Aktivitetsområde med boulebanor samt plan för strandvollyboll.
– Strandpromenad och en vandringsled.
Det befintliga museet skall även förnyas med en mindre utställning om 1900-talets
klädmode i ett led i att bevara kulturarvet.
Satsningen skall bredda verksamheten, öka tillgängligheten och antal besökare. Det skall
medföra en hållbar tillväxt och en stabil långsiktig överlevnad. Verksamheten kan då
arrenderas ut och på så sätt möjliggöra verksamhet året runt.

Projektägare/sökanden
Projektnamn
Projekttid
Typ av projekt
Ansökt bidrag från Region JH.

Föreningen Bevara Ångaren Östersund
Västra Storsjöbygdens Kultur- och Friluftscentrum
2016-04-01–2018-12-31
Regionalt
1 000 000 kr

Kostnader och finansiering

Kostnader
Projektets faktiska kostnader
Summa kostnader

6 000 000 kr
6 000 000 kr

Finansiering
Offentlig kontant finansiering
Privat kontant finansiering
Summa finansiering

5 500 000 kr
500 000 kr
6 000 000 kr

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Projektet avslås.
I den sammanvägda bedömning som har gjorts av projektet, i förhållande till det
ekonomiska utrymme som finns tillgängligt för beslut detta år samt den konkurrens som
finns från andra projekt, gör Region Jämtland Härjedalen den bedömningen att detta
projekt inte skall prioriteras.
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ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Projektet avslås.
I den sammanvägda bedömning som har gjorts av projektet, i förhållande till det
ekonomiska utrymme som finns tillgängligt för beslut detta år samt den konkurrens som
finns från andra projekt, gör Region Jämtland Härjedalen den bedömningen att detta
projekt inte skall prioriteras
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11. Ansökan om medfinansiering till projekt Hållbar
skoterturism i Frostviken (RUN/22/2016)
Sammanfattande projektbeskrivning
Projektet ska skapa förutsättningar för att bedriva en hållbar skoterturism i Frostviken.
Detta sker tillsammans med totalt 208 markägarna som ingått avtal om upplåtelse och
anläggning av skoterled och friåkningsområde inom regleringsområdet.
Idag saknas en fungerande struktur och system för att kunna erbjuda ett hållbart och
lönsamt koncept för skoterturism inom regleringsområdet. Projektet ska skapa en
organisation som ska se till olika intressenters behov, samtidigt som området utvecklas
kommersiellt.
Projektet ska bland annat arbeta med att skapa säkra och turistvänliga skoterleder. Fler
åkare innebär att trycket på befintliga skoterleder ökar, samtidigt som det krävs hållbar
struktur och organisation för skötsel och underhåll av lederna. Projektet ska bidra till att
förbättra attraktivitet och öka små företags konkurrenskraft.
Projektägare/sökanden
Projektnamn
Projekttid
Typ av projekt
Ansökt bidrag från Region JH.

Strömsunds kommun
Hållbar skoterturism i Frostviken
2016-06-01–2018-11-31
EU Strukturfond
800 000 kr

Kostnader och finansiering

Kostnader
Projektets faktiska kostnader
Summa kostnader

4811 660 kr
4 811 660 kr

Finansiering
Offentlig kontant finansiering
Privat kontant finansiering
EU finansiering
Summa finansiering

2 110 000 kr
300 000 kr
2 401 660
4 811 660 kr

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Region Jämtland Härjedalen beslutar medfinansiera projektet med 16,62 % av
redovisade och godkända kostnader, dock med maximalt 800 000 kr samt under
förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt ansökan.
Projektet prioriteras utifrån gällande Regionalt Tillväxtprogram för Jämtlands län,
insatsområde Innovation och förnyelse. Att öka regionens attraktivitet och öka små
företags konkurrenskraft är övergripande mål inom regionens utvecklingsstrategi varpå
projektet prioriteras.

17(41)

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Region Jämtland Härjedalen beslutar medfinansiera projektet med 16,62 % av
redovisade och godkända kostnader, dock med maximalt 800 000 kr samt under
förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt ansökan.
Projektet prioriteras utifrån gällande Regionalt Tillväxtprogram för Jämtlands län,
insatsområde Innovation och förnyelse. Att öka regionens attraktivitet och öka små
företags konkurrenskraft är övergripande mål inom regionens utvecklingsstrategi varpå
projektet prioriteras
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12. Ansökan om medfinansiering till projekt
Tillväxtstegen (RUN/51/2016)
Sammanfattande projektbeskrivning
Projektet vill tillvarata, utveckla och fördjupa samarbete och innovationskraft i
potentiella och befintliga företag så att de var för sig och tillsammans genomför
aktiviteter och implementerar processer som leder till investeringar i smart och hållbar
tillväxt, konkurrenskraft och förmågan att agera på nationella och internationella
marknader.
Projektet syftar till att arbeta med tydliga och kraftfulla tillväxtprocesser och metoder
riktade mot målgruppen SME i regionen. Dessa skall stärka företagens förmåga att efter
projektets slut självständigt arbeta med hållbart och smart tillväxtarbete. Man stärker sin
kunskap i att identifiera tillväxthinder och genom egna eller externa insatser överbrygga
dessa hinder.
Projektägare/sökanden
Projektnamn
Projekttid
Typ av projekt
Ansökt bidrag från Region JH.

Almi Företagspartner Mitt
Tillväxtstegen
2016-01-27–2016-12-31
Regionalt
1 000 000 kr

Kostnader och finansiering
Kostnader
Projektets faktiska kostnader
Summa kostnader

2 450 000 kr
2 450 000 kr

Finansiering
Offentlig kontant finansiering
Summa finansiering

2 450 000 kr
2 450 000 kr

Förvaltningschefens förslag
Region Jämtland Härjedalen beslutar medfinansiera projektet med 40,82 % av
redovisade och godkända kostnader, dock med maximalt 1 000 000 kr samt under
förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt ansökan.
Projektet prioriteras utifrån gällande Regionalt Tillväxtprogram för Jämtlands län,
insatsområde Innovation och förnyelse. Att ta tillvara företagens innovationskraft och
öka regionens tillväxt och konkurrenskraft är övergripande mål inom regionens
utvecklingsstrategi varpå projektet prioriteras
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Region Jämtland Härjedalen beslutar medfinansiera projektet med 40,82 % av
redovisade och godkända kostnader, dock med maximalt 1 000 000 kr samt under
förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt ansökan.
Projektet prioriteras utifrån gällande Regionalt Tillväxtprogram för Jämtlands län,
insatsområde Innovation och förnyelse. Att ta tillvara företagens innovationskraft och
öka regionens tillväxt och konkurrenskraft är övergripande mål inom regionens
utvecklingsstrategi varpå projektet prioriteras
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13. Ansökan om medfinansiering till projekt Gå globalt
(RUN/61/2016)
Sammanfattande projektbeskrivning
Förstudien ”Gå Globalt” vill undersöka möjligheten att skapa en Business Accelerator
med fokus på internationalisering. Projektet ska även undersöka möjligheten till en
samverkansplattform mellan de aktörer som erbjuder rådgivning och stöd för företag i
sin utveckling för en ökad effektivitet i regionens stödsystem.
Innan företag tar steget till internationalisering krävs kunskap om affärsmannaskap i
internationell miljö. Det krävs också kunskaper om nätverk, marknader, kundkrav och
regelverk i olika länder. Att få stöd i den processen är det snabbaste sättet att etablera sig
internationellt.
Projektägare/sökanden
Projektnamn
Projekttid
Typ av projekt
Ansökt bidrag från Region JH.

Handelskammaren Mittsverige Service AB
Gå Globalt
2016-06-01–2016-10-31
Regionalt
187 000 kr

Kostnader och finansiering

Kostnader
Projektets faktiska kostnader
Summa kostnader

374 000 kr
374 000 kr

Finansiering
Offentlig kontant finansiering
EU finansiering
Summa finansiering

187 000 kr
187 000 kr
374 000 kr

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Region Jämtland Härjedalen beslutar medfinansiera projektet med 50 % av redovisade
och godkända kostnader, dock med maximalt 187 000 kr samt under förutsättning att
övrig finansiering ordnas enligt ansökan.
Projektet prioriteras utifrån gällande Regionalt Tillväxtprogram för Jämtlands län,
insatsområde Innovation och förnyelse. Att undersöka möjligheterna att inrätta ett
program för att stärka internationaliseringen hos regionens små och medelstora företag,
och i förlängningen på så sätt öka konkurrenskraften hos företagen och tillkomsten av
nya arbetstillfällen, är övergripande mål inom regionens utvecklingsstrategi varpå
projektet prioriteras.
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ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Region Jämtland Härjedalen beslutar medfinansiera projektet med 50 % av redovisade
och godkända kostnader, dock med maximalt 187 000 kr samt under förutsättning att
övrig finansiering ordnas enligt ansökan.
Projektet prioriteras utifrån gällande Regionalt Tillväxtprogram för Jämtlands län,
insatsområde Innovation och förnyelse. Att undersöka möjligheterna att inrätta ett
program för att stärka internationaliseringen hos regionens små och medelstora företag,
och i förlängningen på så sätt öka konkurrenskraften hos företagen och tillkomsten av
nya arbetstillfällen, är övergripande mål inom regionens utvecklingsstrategi varpå
projektet prioriteras.
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14. Interreg-ansökan 2015: Virtuella applikationer
"Mixed Zone" - förprojekt (RUN/103/2016)

Sammanfattande projektbeskrivning
Projektet ska ta fram former för att öppna upp sjukvården för testverksamhet och på så
sätt hitta nya möjligheter att bedriva kostnadseffektiv sjukvård och samtidigt skapa nya
produkter och tjänster för marknaden. Utvecklingsarbetet som sker i våra
glesbygdsområden har fördelen att kunna utgå från ett demografiskt försprång med
många äldre och multisjuka. Detta ger bra förutsättningar att testa och beforska
innovativa tekniska och organisatoriska lösningar på välfärdsutmaningar som redan
finns i regionen i stor grad, och som andra regioner och länder utvecklar i snabb takt.
Projektet ska möjliggöra utveckling och tillväxt i Region Jämtland Härjedalen genom att
nyttja synergieffekterna i ett nytt samarbete mellan näringsliv, det offentliga och
akademin. Detta sker genom företagsinvesteringar utifrån hälso-sjukvårdsomsorgsbranschens behov.
Målgrupp är SME i länet som vill investera och samarbeta i forskning, teknisk utveckling
och innovation inom hälso-sjukvårds-omsorgsbranschen.
Projektägare/sökanden
Projektnamn
Projekttid
Typ av projekt
Ansökt bidrag från Region JH.

Region Jämtland Härjedalen
Virtuella applikationer
2016-08-01–2019-07-31
Interreg
1 000 000 kr

Kostnader och finansiering

Kostnader
Projektets faktiska kostnader
Projektets direktfinansierade kostnader
Summa kostnader

10 650 300 kr
2 999 700 kr
13 650 000 kr

Finansiering
Offentlig kontant finansiering
Offentligt bidrag i annat än pengar
Interreg Sverige-Norge
Summa finansiering

3 825 300 kr
2 999 700 kr
6 825 000 kr
13 650 000 kr
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Förvaltningschefens förslag
Region Jämtland Härjedalen beslutar medfinansiera projektet med 7,33 % av
redovisade och godkända kostnader, dock med maximalt 1 000 000 kr samt
under förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt ansökan.
Projektet prioriteras utifrån gällande Regionalt Tillväxtprogram för Jämtlands
län, insatsområde Innovation och förnyelse. Projektet ska på ett nytt sätt öppna
upp sjukvården för testverksamhet och hitta nya möjligheter att bedriva
kostnadseffektiv sjukvård och samtidigt skapa nya produkter och tjänster. Att
tillvarata företagens innovationskraft och öka regionens tillväxt och
konkurrenskraft är övergripande mål inom regionens utvecklingsstrategi varpå
projektet prioriteras.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Region Jämtland Härjedalen beslutar medfinansiera projektet med 7,33 % av
redovisade och godkända kostnader, dock med maximalt 1 000 000 kr samt under
förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt ansökan.
Projektet prioriteras utifrån gällande Regionalt Tillväxtprogram för Jämtlands län,
insatsområde Innovation och förnyelse. Projektet ska på ett nytt sätt öppna upp
sjukvården för testverksamhet och hitta nya möjligheter att bedriva
kostnadseffektiv sjukvård och samtidigt skapa nya produkter och tjänster. Att
tillvarata företagens innovationskraft och öka regionens tillväxt och
konkurrenskraft är övergripande mål inom regionens utvecklingsstrategi varpå
projektet prioriteras
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15. Avtal Jämtland Härjedalen Turism 2016
(RUN/74/2016)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalens avtal med Jämtland Härjedalen Turism gick ut den sista
december 2015. Regionen vill teckna nytt avtal för tiden 2016. Avtalet är i stort
likalydande med tidigare avtal

Beslutsunderlag
Avtal mellan Region Jämtland Härjedalen och Jämtland Härjedalen Turism, JHT,
avseende medel för turismutveckling 2016.
Arbetsutskottet 2016-02-16, § 38.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Avtal mellan Region Jämtland Härjedalen och Jämtland Härjedalen Turism, JHT,
avseende medel för turismutveckling 2016 tecknas.

Förslag till beslut på mötet
Robert Uitto (S) yrkar på att meningen ”Även inför nästkommande avtalsperiod ska
uppräkning ske med 2 %” i § 4 i avtalsförslaget stryks samt att näst sista meningen i § 5
formuleras som följer: ”Om så inte sker förlängs avtalet med ett år i taget under
ovanstående villkor inkl. eventuell årlig uppräkning av ersättning”.

Beslutsgång
Ordförande ställer fråga på sina två ändringsyrkanden och finner att avtalsförslaget
ändras i enlighet med det.
Ordförande ställer fråga på att föreslå regionala utvecklingsnämnden att avtal mellan
Region Jämtland Härjedalen och Jämtland Härjedalen Turism, JHT, avseende medel för
turismutveckling 2016 tecknas.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

1. I avtalsförslaget görs följande förändringar:
Meningen ”Även inför nästkommande avtalsperiod ska uppräkning ske med 2
%” i § 4 i avtalsförslaget stryks samt att näst sista meningen i § 5 formuleras som
följer: ”Om så inte sker förlängs avtalet med ett år i taget under ovanstående
villkor inkl. eventuell årlig uppräkning av ersättning”.
2. Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Avtal mellan Region Jämtland Härjedalen och Jämtland Härjedalen Turism,
JHT, avseende medel för turismutveckling 2016 tecknas.

Utdrag till
Jämtland Härjedalen Turism; Områdeschef Näringsliv
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16. Regional samverkan i offentlig verksamhet inom eoch IT-området i Jämtland Härjedalen
(RUN/1447/2015)
Ärendebeskrivning
En förstudie kring regional samverkan i offentlig verksamhet inom e- och IT-området i
Jämtland Härjedalen län har genomförts under våren 2015. Slutrapporten presenterades
vid ett seminarium den 2 oktober. Alla deltagare (förtroendevalda och tjänstemän) på
seminariet var överens om vikten av samverkan. Ärendet om samverkan har diskuterats
på kommunchefsgruppen den 27 november och i Primärkommunala samverkansrådet
den 30 november. Vid Primärkommunala samverkansrådets möte beslutades att
samtliga parter ska behandla frågan politiskt inför Regionens samverkansråd den 14
mars 2016. För att komma vidare i arbetet är det viktigt att samtliga parter tar ställning
till avsiktsförklaringen om fortsatt samverkan.
För att komma vidare i arbetet skapas ett projekt med syfte att arbeta fram
förutsättningarna för samverkan. Finansiering av projektkostnaderna 2 000 000 kronor
fördelas enligt nedanstående beräkning, baserat på nyckeln antal invånare per den 1
november 2015 (127 169 st).
Part
Invånare
Andel
Summa
Region Jämtland Härjedalen
127 169
50,00 %
1 000 000
Bergs kommun
7 041
2,77 %
55 400
Bräcke kommun
6 463
2,54 %
50 800
Härjedalens kommun
10 237
4,02 %
80 400
Krokoms kommun
14 776
5,81 %
116 200
Ragunda kommun
5 405
2,13 %
42 600
Strömsunds kommun
11 708
4,60 %
92 000
Åre kommun
10 578
4,16 %
83 200
Östersunds kommun
60 961
23,97 %
479 400

Beslutsunderlag
Avsiktsförklaring
Slutrapport - förstudie kring regional samverkan i offentlig verksamhet inom e- och ITområdet i Jämtlands län
Bilaga 1 – Beskrivning av samverkan v1
Bilaga 2- Resultat från arbetsmöte 2015-06-17
Kallelse Regionala utvecklingsnämnden 2016-03-01 (juridisk analys)
Utkast till projektdirektiv
Regional digital agenda
Arbetsutskottet 2016-02-16, § 30.
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Förvaltningschefens förslag
1. Förvaltningen får i uppdrag att till nämnden den 1 mars 2016 ta fram förslag på
hur Region Jämtland Härjedalen medfinansierar projektet med 1 000 000
kronor.
2. Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden förslår regionstyrelsen
Region Jämtland Härjedalen godkänner avsiktsförklaringen om deltagande i
samverkan inom e- och IT-området i Jämtlands län.
Region Jämtland Härjedalen godkänner medfinansiering av projektet med 1 000
000 kronor under förutsättning att finansieringen är löst.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

1. Förvaltningen får i uppdrag att till nämnden den 1 mars 2016 ta fram förslag på
hur Region Jämtland Härjedalen medfinansierar projektet med 1 000 000
kronor.
2. Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden förslår regionstyrelsen
Region Jämtland Härjedalen godkänner avsiktsförklaringen om deltagande i
samverkan inom e- och IT-området i Jämtlands län.
Region Jämtland Härjedalen godkänner medfinansiering av projektet med 1 000
000 kronor under förutsättning att finansieringen är löst.

Utdrag till
Förvaltningschef; Regionstyrelsen; Regionens samverkansråd; Områdeschef Ruth
Eriksson; IT-strateg Åsa Hofsten
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17. Trafikförsörjningsprogram 2016-2020
(RUN/1082/2015)
Ärendebeskrivning
Sedan lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) trädde i kraft 2012 ska det i varje region
finnas ett regionalt trafikförsörjningsprogram, som är fastställt av den regionalt
kollektivtrafikmyndigheten. Region Jämtland Härjedalen är regional
kollektivtrafikmyndighet. Programmet är det strategiska styrdokument som beskriver
hur kollektivtrafiken ska utvecklas. Det ska omfatta vardagsresandet inom regionen samt
till angränsande regioner och ligga till grund för beslut om allmän trafikplikt.
Programmet antogs av regionala utvecklingsnämnden § 191, 2015-12-15 och skickades
2016-01-26 till regionfullmäktige för beslut. Regionstyrelsen återremitterade ärendet till
regionala utvecklingsnämnden 2016-02-09 § 31, eftersom en beskrivning av tillgänglig
kollektivtrafik i prioriterade stråk för personer med funktionshinder saknades.
Trafikförsörjningsprogrammet har nu kompletterats med dessa uppgifter (bilaga 3 samt
redovisningar 3A och 3B).

Beslutsunderlag
Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016 – 2020
Utskottet för infrastruktur och kommunikationer 2015-10-15, § 33.
Regionala utvecklingsnämnden 2015-12-15, § 191.
Arbetsutskottet 2016-01-12, § 8.
Regionala utvecklingsnämnden 2016-01-26, § 10.
Regionstyrelsen 2016-02-09, § 31.
Arbetsutskottet 2016-02-16, § 31.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Trafikförsörjningsprogram 2016-2020 antas
2. Regionala utvecklingsnämnden ska verka för att kommunerna åtgärdar
busstationer i de prioriterade stråken med avseende på brister i tillgängligheten
enligt bilaga 3 B.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Trafikförsörjningsprogram 2016-2020 antas
2. Regionala utvecklingsnämnden ska verka för att kommunerna åtgärdar
busstationer i de prioriterade stråken med avseende på brister i tillgängligheten
enligt bilaga 3 B.
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18. Yttrande över inriktningsplanering 2018-2029,
länstransportplan (RUN/1213/2015)
Ärendebeskrivning
Jan Molde, infrastrukturstrateg, föredrar ett förslag till yttrande över Trafikverkets
inriktningsunderlag. Det ska ligga till grund för infrastrukturplaneringen 2018-2029.
Yttrandet har tidigare diskuterats i Transportutvecklingsrådet.
Utskottet för infrastruktur behandlade och godkände 2016-02-08 förslaget till yttrande.

Beslutsunderlag
Trafikverkets inriktningsunderlag.
Utskottet för infrastruktur 2016-02-08, § 4.
Förslag till - Yttrande över inriktningsunderlag inför transportinfrastruktur-planering för
perioden 2018 – 2029, daterat 2016-02-08.
Arbetsutskottet 2016-02-16, § 35.
UTSKOTTET FÖR INFRASTRUKTUR OCH KOMMUNIKATIONERS BESLUT

Yttrandet godkänns med följande förändring av femte och åttonde strecksatsen i
sammanfattningen.
- Kraftfulla förbättringar av infrastrukturen i landets norra delar, inte minst för att ge
förbättrade förutsättningar för turistnäringen i inlandet att fortsätta växa.
- Utveckla Inlandsbanan så att den kan spela en ännu större roll än idag och bidra
till avlastning av både långväga godstrafik på väg av överbelastade järnvägar i
parallella stråk samt bidra till fortsatt utveckling av turistnäringen.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

1. Arbetsutskottet har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.
2. Yttrandet skickas för beslut i regionala utvecklingsnämnden

28(41)

19. Remiss Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster
(N/2016/00487/RS) (RUN/46/2016)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har inbjudits att yttra sig över lagrådsremiss om
upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster. Myndigheter under regeringen är skyldiga att
svara på remissen. För andra remissinstanser, som Region Jämtland Härjedalen, innebär
remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Remisstiden är från utskicket 2016-01-21 till
2016-03-18.
Förslagen avser hur kollektivtrafik på järnväg med tunnelbana och på vatten samt
koncessioner som avser kollektivtrafik oavsett trafikslag ska upphandlas.
Förslaget i lagrådsremissen kompletterar EU:s kollektivtrafikförordning i dessa frågor.
Regleringen syftar till att öka tydligheten och förutsägbarheten i fråga om hur sådana
avtal ska upphandlas, samtidigt som de behöriga myndigheterna tillerkänns en
betydande flexibilitet i frågor om hur förfarandet ska organiseras.

Beslutsunderlag
Utkast till lagrådsremiss, upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster.
Arbetsutskottet 2016-02-16, § 32.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden avstår från att yttra sig över lagrådsremissen.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden avstår från att yttra sig över lagrådsremissen

Utdrag till
Näringsdepartementet
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20. Medborgarförslag från Anna Lindström, om
regionens kollektivtrafik (RUN/13/2016)
Ärendebeskrivning
Anna Lindström, Grötingen Bräcke, har skrivit ett medborgarförslag och föreslår att
hänsyn tas till näringsidkare i kommunerna, att samordning sker med tidtabeller i alla
förekommande transportsätt och att upphandlingen kollar att de som bedriver
verksamhet har kollektivavtal.
Regionaltågstrafiken med Norrtåg har planerats för ankomsttider i Sundsvall och
Östersund som passar för studie- och arbetspendling samt anslutning till andra tåg,
främst i Sundsvall. Kollektivtrafiken med bil och buss planeras med utgångspunkt från
kända resbehov ex vis arbets- och skolpendling. I den lokala trafiken är skoltiderna
mycket styrande. Jämtlands län är stort och förhållandevis glest befolkat. Det ger ett
glest trafikutbud som är planerat utifrån olika behov. Det är önskvärt, men i praktiken
inte möjligt, att få all trafik att passa för anslutning så att samtrafik uppstår.
Kollektivtrafiken med buss och bil i Jämtlands län är upphandlad. Avtalstiderna brukar
vara 8-10 år. En längre tid ger en bra trygghet för trafikutövaren, men en större låsning
om stora förändringar i trafiken behöver vidtas. En avvägning görs vid varje
upphandlingstillfälle.
En offentlig upphandling, som en upphandling av kollektivtrafik är, är mycket reglerad.
Krav ställs inte bara på att en viss trafik ska utföras, utan även på kvalitet i utförandet,
tillgänglighet, miljökrav, bemötande, krav på trafikutövaren som arbetsgivare och även i
andra avseenden att denne följer svensk lag och gällande kollektivavtal. En offentlig
upphandling annonseras och görs känd, det är önskvärt att många konkurrerande anbud
kommer in.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag regionens kollektivtrafik, Anna Lindström 2015-12-30.
Arbetsutskottet 2016-02-16, § 34.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.
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21. Ombudsinstruktion till årsmöte i Elbanen STS 2016
(RUN/15/2016)
Ärendebeskrivning
Instruktioner till ombud vid föreningen Elbanen STS årsmöte, Trondheim den 13 mars.
Vid regionala utvecklingsnämnden 2015-12-15, § 201, utsågs Anton Hammar och
Jörgen Larsson som ombud i föreningen Elbanen STS för Region Jämtland Härjedalens
räkning.

Förvaltningschefens förslag
Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämma för Elbanen STS den 13 mars 2016
bemyndigas att rösta för att styrelsen i bolaget beviljas ansvarsfrihet samt för på
årsstämman i övrigt framlagda förslag.
I tjänsten
Anders Byström
Förvaltningschef

Ruth Eriksson
Områdeschef Infrastruktur och
kommunikationer

Utdrag till
Ombud; Områdeschef Infrastruktur och kommunikationer
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22. Information om remiss gällande delrapport från
Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens
finansiering och kommersiella förutsättningar
(RUN/42/2016)
Ärendebeskrivning
Utredningen handlar om finansieringen av de diskuterade höghastighetsjärnvägarna
mellan Stockholm och Göteborg och Stockholm och Malmö.
Region Jämtland Härjedalen är inte remissinstans men har förstås möjlighet att yttra sig
ändå. Remissvar ska vara Näringsdepartementet tillhanda senast den 31 mars 2016.
Av utredningen framgår att merparten av investeringen föreslås finansieras med lån.
Räntorna för dessa lån föreslås dock finansieras inom ramen för den nationella
planen för transportinfrastruktur. Vidare förs ett resonemang om möjligheterna att sälja
ut statliga bolag för att minska lånebehovet. I utredningen redovisas vilka bolag som
vore olämpliga att sälja ut och vilka som kan övervägas att sälja ut för att finansiera
banorna.
Frågan om regionen ska avge remissvar och vad som i så fall bör framföras i ett sådant
är rent politisk. Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott föreslås ta ställning till om
remissyttrande ska avges och i så fall lämna direktiv för framtagande av ett sådant
yttrande som kan presenteras inför nämndens sammanträde den 1 mars.

Beslutsunderlag
Remiss gällande delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens
finansiering och kommersiella förutsättningar.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Förvaltningen får i uppdrag att skriva fram ett förslag till remissvar.
Ärendet återkommer för behandling i arbetsutskottet den 15 mars och för beslut i
nämnden den 5 april 2016.
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23. Fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet 2016 (RUN/53/2016)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har övertagit ansvaret för fördelningen av vissa statsbidrag
till regional kulturverksamhet enligt (SFS 2010:2012). Regionen är mottagare av
statsbidraget och ansvarar för att bidragsgivningen främjar en god tillgång för länets
invånare till professionell teater-, dans- och musikverksamhet, museiverksamhet,
biblioteks-verksamhet inklusive läs- och litteraturfrämjande insatser, konst- och
kulturfrämjande verksamhet, regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet
samt främjande av hemslöjd.
Det regionala stödet till verksamheter inom kultursamverkansmodellen uppgår 2016 till
47 316 tkr och har fördelats enligt beslut i nämnden i januari. Den statliga
finansieringen ökar med knappt 1.2 % från 2015 med 328 tkr och uppgår 2016 till
28 020 tkr. Föreliggande förslag till beslut om fördelning av statliga verksamhetsmedel
för 2016 utgår från regional kulturplan för 2015-2018. Två områden förslås få en viss
ökning vid fördelningen, Museiverksamheten för kompensation lönerörelsen och
Bildkonsten för konstpedagogisk verksamhet. Dialog med samtliga interna verksamheter
har föregått beslut. Beslutad fördelning ska redovisas för Kulturrådet senast den 31
mars.

Beslutsunderlag
Regional kulturplan 2015-2018
Finansiering av regional kulturverksamhet 2016.
Arbetsutskottet 2016-02-16, § 36.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet antas av Region
Jämtland Härjedalen
2. Beslutad fördelning skickas till Kulturrådet, enligt upprättat förslag.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet antas av Region
Jämtland Härjedalen
2. Beslutad fördelning skickas till Kulturrådet, enligt upprättat förslag.

Utdrag till
Kulturrådet; Områdeschef Kultur
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24. Remiss av betänkandet (SOU 2015:89) Ny
museipolitik (RUN/1418/2015)
Ärendebeskrivning
Regeringen tillsatte i januari 2014 en särskild utredning med uppdrag att göra en översyn
av de statliga museernas uppdrag, organisationsstruktur och regeringens styrning av
dessa. Utredningen innehåller förutom en omfattande historiebeskrivning av
centralmuseernas framväxt från 1700-talet fram till idag, konkreta förslag om 1)
inrättande av en ny museilag samt 2) inrättande av en ny museimyndighet med nya
arbets- och ansvarsformer. Utredningen anser att museipolitiken bör få en delvis ny
inriktning där utgångspunkten för det allmännas stöd till museiverksamheterna behöver
bli tydligare. Utredningen betonar museernas oberoende ställning som
kunskapsinstitutioner och kulturaktörer vilka bör ges ökat eget ansvar och möjligheter
att förverkliga sina uppdrag. Region Jämtland Härjedalen har inbjudits att lämna
synpunkter på förslagen i remissen.
Region Jämtland Härjedalen ställer sig generellt positiv till utredningsförslaget som ger
en grundlig genomlysning av museifrågorna. Regionen ställer sig positiv till inrättande av
en ny museilag som bidrar till att stärka museernas roll, men även till att inrätta en ny
myndighet som ska stimulera samarbeten mellan statliga och andra museer, göra
uppföljningar och fördela bidrag. Regionen anser att hänsyn bör tas till de regionala och
lokala satsningar som redan är etablerade vid en kommande överföring av det
försvarshistoriska anslaget. Regionala museer bör även fortsättningsvis kunna söka
Kulturrådets utvecklingsmedel.

Beslutsunderlag
Ny museipolitik (SOU 2015:89). Museiutredningen 2014/15. Ku2015/02515/KL
Remissvar på betänkandet (SOU 2015:89) Ny museipolitik. RUN 1418/2015.
Arbetsutskottet 2016-02-16, § 37.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Svar på remiss skickas till Kulturdepartementet, enligt upprättat förslag.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Svar på remiss skickas till Kulturdepartementet, enligt upprättat förslag

Utdrag till
Kulturdepartementet; Områdeschef Kultur
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25. Begäran om undantag från
modervarumärkesstrategin - FoU Jämt (RUN/84/2016)
Ärendebeskrivning
FoU Jämt är ett regionalt kunskapscentrum för länets kommuner som genom
forskarstöd och praktiknära forsknings och utvecklingsinsatser ska bidra till en långsiktig
kunskapsuppbyggnad inom socialtjänstens alla verksamhetsområden.
Verksamheten finansieras och ägs till 100 % av kommunerna och styrs genom FoUrådet, med representation från länets samtliga kommuner samt tre fakulteter vid
Mittuniversitetet.

Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunernas representation i FoU-rådet ”Ang. begäran om undantag
från modervarumärkesstrategin”.
Arbetsutskottet 2016-02-16, § 49.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen
Undantag från modervarumärkesstrategin medges.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen
Undantag från modervarumärkesstrategin medges.

Utdrag till
Regionstyrelsen; FoU Jämt; Områdeschef Attraktion och livsmiljö
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26. Revidering av regional matstrategi Jämtland
Härjedalen (RUN/405/2015)
Ärendebeskrivning
Inledning
Som grund för underlaget till matstrategi ligger visionen om att sätta Jämtland
Härjedalen på kartan som ”Europas mest kreativa matregion” och tillvarata och utveckla
länets kombination av unika förutsättningar och kunnande inom bland annat
mathantverk och den koppling som finns till besöksnäringen. Strategiarbetet lämnades
in till Regionförbundet juni 2012, nu finns det ett behov att revidera underlaget och att
förankra strategiarbetet politiskt i regionen, och att samordna arbetet med det pågående
arbetet med den nationella livsmedelsstrategin. Uppdraget att initiera en revision togs
upp på Utskottet för Hållbar Omställning 2015-02-16, där Dag Hartman, RJH, och
Trine Amundsen, Torsta AB, fick uppdraget att påbörja ett arbete som regelbundet
skulle tas upp på utskottets möten.
Bakgrunden
Produktionen av mat i Jämtland är komplex. Det finns en mängd olika aktörer, både
privata och offentliga, som är inblandade i produktionen av mat, från råvara till färdig
produkt. För att produktionen av mat ska gynna företagen i länet som lever direkt eller
indirekt på matproduktion och förädling och att länet ska bli ledande inom gastronomi
krävs ett samlat grepp över utvecklingen. Förutsättningarna att ta tillvara regionens
utvecklingspotential, bygger på en samverkan som tar ett grepp över regionens olika
starka sidor inom mat/gastronomi, kultur och turism.
Vad vi kan göra i Jämtland, i ett läge där fler mjölkproducenter avslutar och det är svårt
att locka yngre till branschen är att ta fasta på våra förutsättningar inom kultur- och
naturvärden, verka för att kopplingen mellan råvaruproduktion, levande landsbygd och
attraktiv miljö stärks och därigenom skapa en unik profil där mat/gastronomi är en
naturlig del för att addera värden till produkter och tjänster genom:
1. Ökad kännedomen om Jämtland som matregion nationellt och internationellt
2. Ökad lönsamhet för företag inom matbranschen i Jämtland
3. Öka konsumtionen av jämtländska produkter på restauranger, evenemang, i
offentliga kök och inom handel
4. Ökad såväl inhemsk som extern efterfrågan av jämtländska produkter
5. Ökad förädling av jämtländska råvaror
Processen
Insikten om att det var nödvändigt med en samlande strategi kom i och med de
utnämningar som länet fått, i september 2010 utsåg Jordbruksdepartementet Östersund
till Sveriges Mathuvudstad 2011 och att Östersund och Jämtlands län antogs i juli 2010
som "Creative City of Gastronomy", vilket innebär att UNESCO utnämnt Östersund
och Jämtland till gastronomisk region i ett globalt nätverk för kultur och kreativa
näringar.
Det är en strategigrupp kopplad till det avslutade projektet ”Östersund Mathuvudstad
2011” som tagit fram underlaget med hjälp av olika seminarier, workshops och
diskussioner med olika branscher inom den gastronomiska sektorn. Tillsammans har de
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bidragit till en gemensam bild av temat mat/gastronomi i Jämtlands län. Underlaget har
tagit fasta på regionala förutsättningar, nationella policys och internationella riktlinjer.
Arbetet med att implementera maktstrategin har gjorts av partnerskapet i projekten
”Kreativ matregion Jämtland” och pågående strukturfondsprojekt ”Creative Region of
Gastronomy”.
Revison av strategiarbetet
Förutsättningarna att använda mat/gastronomi som utvecklingskraft för regional
utveckling står inför flera olika utmaningar som beror på yttre faktorer som nationell
lagstiftning, faktorer inom Jämtlands läns hur vi är organiserade, regler och lagstiftning,
bättre lönsamhet, och marknadsföring. Det är angeläget att regionen beslutar om en
reviderad strategi för att ta vara på förutsättningar och den utvecklingspotential som vi
har för odling och livsmedelsproduktion och förädling för att sprida kunskap om den
utvecklingspotential som finns i Jämtland, och kopplingen mellan råvaruproduktion,
levande landsbygd och attraktiv miljö.
Arbetsplan och tidplan
Arbetet beräknas ta ett år i anspråk, och utföras inom ramen för projekt ”Creative
Region of Gastronomy”, och deltagande organisationers uppdrag. Ett underlag tas fram
till hösten 2016, som sedan förankras regionalt genom olika remissrundor, synpunkter
kommer även att tas in från nationell och internationell nivå och kopplas samman med
arbetet med arbetet med en nationell livsmedelsstrategi.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
En revidering av matstrategi för Jämtland Härjedalen genomförs.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
En revidering av matstrategi för Jämtland Härjedalen genomförs.

37(41)

27. Uppföljning - Offentliga sammanträden i regionala
utvecklingsnämnden (RUN/217/2015)
Ärendebeskrivning
Regionala utvecklingsnämnden beslutade 2015-02-03 (§ 21) om att nämndens
sammanträden delvis ska vara offentliga för att skapa insyn och ge fullmäktiges
ledamöter, regionens personal och allmänheten möjlighet att närvara. Då beslutades
också om att en utvärdering ska göras.
I regionstyrelsens verksamhetsplan för 2016 finns målet: ”Stimulera till ett högre antal
externa deltagare på regionstyrelsens öppna sammanträden”.
Samordningskansliet, som ansvarar för stöd till de politiska organen, har under hösten
diskuterat hur man kan uppfylla det målet och följa upp det. Det har lett till följande
aktiviteter i regionstabens verksamhetsplan:
 Börja mäta antalet deltagare på regionala utvecklingsnämndens och
regionstyrelsens öppna sammanträden.
 Genomföra marknadsföringsinsatser vad gäller styrelsens och nämndens
sammanträden (till exempel genom tydlig information på insidan och utsidan).
Mot bakgrund av detta föreslås att regionala utvecklingsnämnden tar del av
uppföljningen av detta mål genom regionstyrelsens bokslut för 2016.

Beslutsunderlag
Regionstyrelsens verksamhetsplan 2016.
Regionstabens verksamhetsplan 2016.

Förvaltningschefens förslag
Regionala utvecklingsnämnden tar del av regionstyrelsens bokslut för 2016 som
uppföljning av beslutet om offentliga sammanträden.
I tjänsten
Anders Byström
Förvaltningschef

Utdrag till
Samordningskansliet
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28. Information om uppföljning av villkorsbeslut 2015
(RUN/187/2015)
Ärendebeskrivning
Återrapporten för villkor m m för budgetåret 2015 ska lämnas in senast 26 februari 2016
till näringsdepartementet. Då den tidpunkten inte stämmer med möteskalendern för
regionala utvecklingsnämnden så kommer förvaltningen att föreslå regionala
utvecklingsnämnden att delegera godkännandet av återrapporten till presidiet.

Beslutsunderlag
Villkor m m för budgetåret 2015 (Näringsdepartementet).

Förvaltningschefens förslag
Regionala utvecklingsnämndens presidium får delegation på att godkänna återrapporten
för budgetåret 2015.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Regionala utvecklingsnämndens presidium får delegation på att godkänna återrapporten
för budgetåret 2015.
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29. Diskussion kring planeringsförutsättningar 20172019 (RUN/1442/2015)
Ärendebeskrivning
Planeringsförutsättningarna utgör grunden för när regionens övergripande mål ska
fastställas i regionplanen och i regionstyrelsens och nämndernas verksamhetsplaner. De
är också utgångspunkter för mål och resultatmått i regiondirektörens och
förvaltningschefernas verksamhetsplaner. Förutsättningarna utgörs bland annat av
statistik, problembeskrivningar, nationella rapporter, lagförändringar och andra
sakförhållanden kopplade till regionens kärnverksamheter samt till prioriterade mål och
fokusområden i regionens övergripande styrdokument.
Innan arbetet med regionplanen påbörjas upprättas planeringsförutsättningar för
nästkommande år som fastställs av regionstyrelsen och meddelas regionfullmäktige som
information. Dokumentet redovisar de förutsättningar som är viktiga för regionen att
utgå ifrån när verksamheten för den kommande treårsperioden ska planeras.
Planeringsförutsättningarna utgör grunden för regionens mål i de olika
verksamhetsplanerna som tas fram inför nästkommande år.
Valet av vad som belyses i planeringsförutsättningarna utgår från att beskriva den
verklighet som råder i länet och som har betydelse för regionens verksamheter. I det
ingår att peka på aspekter som är viktiga att ta hänsyn till i planeringsarbetet, exempel
det som håller på att förändra sig, problem, statistik, framtidsanalyser,
personalstrategiska frågor, nyheter och krav som åläggs regionen. I det arbetet har också
viktiga perspektiv från de länsövergripande styrdokumenten beaktats.
Planeringsförutsättningar innehåller också inspel och underlag som inkommit från
nämnder, utskott och verksamheterna.
Det är regionstyrelsen som beslutar om planeringsförutsättningar för kommande
planperiod i början av varje år. Regionfullmäktige får sedan information om
planeringsförutsättningarna.
Vid kommande nämnd den 1 mars 2016 kommer nämnden att diskutera kring
planeringsförutsättningar och de prioriteringar nämnden önskar göra under kommande
planeringsperiod.
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30. Informationer




Besök av Peak Innovation
Besök från Mid Sweden European Office (”Brysselkontoret”)
Integrationsprojektet
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31. Anmälan av delegationsbeslut till regionala
utvecklingsnämnden 2016 (RUN/6/2016)
Delegationsbeslut fattade av ordförande
Eva Hellstrand är beviljad att delta i träff om SJ i riksdagen samt Jämtland Härjedalen
House 2016-02-02--03.
Elise Ryder Wikén är beviljad att delta i fyrlänsmöte i Luleå 2016-02-17--18.
Elise Ryder Wikén är beviljad att delta i Regiondagarna 2016-02-02--03.
Elise Ryder Wikén är beviljad att delta i bildandemöte för Partnerskapet Atlantbanan
2016-03-03 i Ånge.
Delegationsbeslut fattade av 2:e vice ordförande
Carina Asplund är beviljad att delta i fyrlänsträff i Luleå 2016-02-17--18.

Förvaltningschefens förslag
Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.
I tjänsten
Anders Byström
Förvaltningschef

