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Sekretariatet, samordningskansliet
Helena Wiktorsson
Tfn: 063-14 66 30
E-post: helena.wiktorsson@regionjh.se

2016-03-28

Program för regionala utvecklingsnämnden 5 april 2016
Tid:

Tisdag 5 april, kl. 08.30-15.00 Öppet sammanträde
kl. 14.00–14.15 Allmänhetens frågestund
kl. 14.45–15.30 Inte öppet sammanträde

Plats: Aulan, Regional utveckling, Östersund (Rådhusgatan 72)

Öppet sammanträde
Informationer
08.30 Företagsfrämjande insatser
9.00

Besök från Almi Företagspartner Mitt AB

Eva Högdahl, VD

09.30 PAUS
9.45

5. Information om överföring av Länstrafiken
till regional utveckling inom Region Jämtland Härjedalen

Berit Eriksson

6. Information om - Projekt Egen Regi, Länstrafiken

Ruth Eriksson

Information om beslutsärenden
10.30 7. Remiss gällande delrapport från Sverigeförhandlingen:
Höghastighetsjärnvägens finansiering och
kommersiella förutsättningar
8. Instruktion till ombud vid AB Transitios årsstämma
10.45 9. Utredning om förutsättningar att bli kulturfristad för
författare m.fl. som lever under hot i sina hemländer
10. Ansökan om utvecklingsbidrag till projektet
"Ett år -fyra årstider”
11. Ansökan om medfinansiering till projekt Design Strategi för smart och hållbar tillväxt
11.15 12. Remiss - vattenplan för Storsjön

Jan Molde

Ruth Eriksson
Jimmy Eriksson

Ingrid Printz

Marina Gregorsson
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11.30 13. Projekt Yrkesspråk
14. Svar på remiss gällande statsbidrag till
Folkhögskolor 2017
11.45 15. Deltagande i konferensen Regionbildning för
framtidens utmaningar

Maria Berglund
Håkan Lundmark

Robert Uitto

16. Delegationsbestämmelser för regionala
Utvecklingsnämnden

Anders Byström

17. Valärenden 2016

Robert Uitto

12.00 LUNCH + PARTIGRUPPER
14.00 Allmänhetens frågestund
14.15 3. Förvaltningschefens rapport
19. Information från regionens samverkansråd
14.30
Beslutsärenden
inkl.:
1. Val av justerare
2. Fastställande av föredragningslistan
20. Anmälan av delegationsbeslut
Inte öppet sammanträde
14.45 18. Diskussion kring planeringsförutsättningar/budget 2017

Ulf von Sydow

Offentligt sammanträde
Från och med regionala utvecklingsnämndens beslut den 3 februari 2015 kommer
regionala utvecklingsnämndens möten att vara delvis offentliga. Det betyder att
medborgare, media och medarbetare är välkomna att lyssna på föredragningar i frågor där
nämnden fattar beslut eller där beslut går vidare till regionfullmäktige.
Frågor från allmänheten
Frågan får inte avse myndighetsutövning mot enskild person. En fråga ska besvaras under
det sammanträde som frågan ställts.
Frågor ska vara skriftliga och undertecknade av frågeställaren. Frågorna lämnas in minst
en dag före sammanträdet och ska besvaras vid en särskilt angiven tidpunkt under
sammanträdet.
Respektive ledamot eller parti ansvarar för att frågeställaren samt övriga partier i nämnden
får skriftliga svar vid eller efter sammanträdet.
Nämndens presidium bestämmer hur frågestunden ska genomföras och bestämmer vilka
förtroendevalda eller anställda som behöver kallas för att lämna upplysningar.
Åhörarna har i övrigt ingen yttranderätt under den del av sammanträdet som är offentligt.

