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4. Region Jämtland Härjedalens kulturpris till PetersonBergers minne 2016 (RUN/70/2016)
Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalens Kulturpris till Peterson-Bergers minne har utdelats sedan
1990 och skall ges till personer eller grupper som är verksamma inom Jämtlands län eller
genom sin konstnärliga verksamhet eller personliga bakgrund har nära anknytning till
länet. Kulturpriset skall ses som ett erkännande för en kulturell- eller konstnärlig gärning
och tilldelas en professionell aktör som haft stor betydelse för länets kulturliv, ha
medverkat i att utveckla länets konst- och kulturliv och i sin gärning visat prov på
högtstående konstnärskap. Utlysning har skett genom annons i länets båda
dagstidningar, genom utskick till institutioner, organisationer och kommuner samt på
regionens hemsida. Åtta nomineringar har inkommit. Beredningen av ärendet har skett i
nära samråd med de regionala kulturverksamheterna och efter bedömning av
representanter från regionens kulturskaparsamråd. Kulturpriset omfattar 30 000 kronor
och finansieras inom Kulturens ram. Utdelning av priser och stipendier sker under ett
offentligt arrangemang i samarbete med Gaaltije under Yranveckan.

Beslutsunderlag

Reglemente för kulturpris och stipendier (LS/927/2014)
Nomineringsförteckning Kulturpris 2016
Förslag till motivering för kulturpriset

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. XX utses till pristagare av Region Jämtland Härjedalens Kulturpris till PetersonBergers minne.
2. Motiveringen för priset antas
3. Utdelning av priset sker på Gaaltije under Yranveckan
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. XX utses till pristagare av Region Jämtland Härjedalens Kulturpris till
Peterson-Bergers minne.
2. Namnet på pristagare av Region Jämtland Härjedalens Kulturpris till PetersonBergers minne offentliggörs vid slutgiltigt beslut.
3. Motiveringen för priset antas
4. Utdelning av priset sker på Gaaltije under Yranveckan

Utdrag till
Pristagare, Kultursamordnare, områdeschef Kulturen samt sekreterare fullmäktige.
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5. Region Jämtland Härjedalens kulturstipendium till
Peterson-Bergers minne 2016 (RUN/68/2016)
Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalens Kulturstipendium till Peterson-Bergers minne har utdelats
sedan 1966 och skall ges till personer eller grupper som är verksamma inom Jämtlands
län eller genom sin konstnärliga verksamhet eller personliga bakgrund har nära
anknytning till länet. Stipendiet, som kan delas mellan flera personer, ska uppmuntra
yngre kulturutövare upp till 30 år, i deras utveckling och framtida verksamhet och kan
sökas för stimulans, utbildning eller förkovran. Stipendiet brukar tilldelas fem personer.
Utlysning har skett genom annons i länets båda dagstidningar, genom utskick till
institutioner, organisationer och kommuner samt på regionens hemsida. 13 ansökningar
har inkommit varav 8 från kvinnor och en majoritet musikstuderande. Några av de
sökande har genomgått, är upptagna av eller är på väg in i högre konstnärliga
utbildningar. De flesta har lämnat arbetsprover och intyg. Föreslagna stipendiater har
ursprung och anknytning till länet och bör uppmuntras att ta steget vidare inom musik,
scenkonst och film samt till fortsatt kulturskapande av hög kvalitet. Beredningen av
ärendet har skett i nära samråd med de regionala kulturverksamheterna. För
kulturstipendierna avsätts totalt 50 000 kr inom Kulturens ram. Utdelning av priser och
stipendier sker under ett offentligt arrangemang i samarbete med Gaaltije under
Yranveckan.

Beslutsunderlag

Reglemente för kulturpris och stipendier (LS/927/2014)
Ansökningsförteckning Kulturstipendier 2016

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. XX utses till stipendiater av Region Jämtland Härjedalens Kulturstipendium till
Peterson-Bergers minne
2. Utdelning av priset sker på Gaaltije under Yranveckan
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. XX utses till stipendiater av Region Jämtland Härjedalens Kulturstipendium till
Peterson-Bergers minne
2. Namnet på till pristagare av Region Jämtland Härjedalens Kulturstipendium till
Peterson-Bergers minne offentliggörs vid slutgiltigt beslut.
3. Utdelning av priset sker på Gaaltije under Yranveckan

Utdrag till

Stipendiaterna, Kultursamordnare, områdeschef Kulturen samt sekreterare fullmäktige.
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6. Samiskt stipendium 2016 (RUN/69/2016)
Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalens Samiska stipendium inrättades 1999 efter förslag från
Samernas Riksförbund (SSR). Stipendiet ska tilldelas från länet bördig eller i länet
verksam person som medverkat till att bevara och föra vidare det sydsamiska
kulturarvet. 2009 utdelades inget samiskt stipendium då ingen sökte eller nominerades.
Utlysning har skett genom annons i länets båda dagstidningar, genom utskick till
institutioner, organisationer och kommuner samt på regionens hemsida. Tre
nomineringar har inkommit. Beredningen av ärendet har skett i nära samråd med de
regionala kulturverksamheterna. Föreslagen stipendiat bör uppmuntras för sitt arbete
med att, i nära samarbete med samebyarna, ha dokumenterat, kartlagt och synliggjort
den samiska kulturmiljön i länet. Arbetet har resulterat i en mängd skrifter och
publikationer som bidrar till en viktig kunskapsbank när det gäller sydsamisk historia.
Stipendiet är på 10 000 kronor och finansieras inom Kulturens ram. Utdelning av priser
och stipendier sker under ett offentligt arrangemang i samarbete med Gaaltije under
Yranveckan.

Beslutsunderlag
Reglemente för kulturpris och stipendier (LS/927/2014)
Nomineringsförteckning Samiskt stipendium 2016

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. XX utses till stipendiat av Region Jämtland Härjedalens Samiska stipendium
2. Utdelning av priset sker på Gaaltije under Yranveckan

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. XX utses till stipendiat av Region Jämtland Härjedalens Samiska stipendium.
Namnet på till pristagare av Region Jämtland Härjedalens Samiska stipendium
offentliggörs vid slutgiltigt beslut.
2. Utdelning av priset sker på Gaaltije under Yranveckan

Utdrag till

Stipendiaten, Kultursamordnare, områdeschef Kulturen samt sekreterare fullmäktige
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7. Regionala rekommendationer för studie- och
yrkesvägledning (RUN/224/2016)
Ärendebeskrivning

Barn och ungas behov av studie- och yrkesvägledning måste ges en hög prioritet då de
är framtidens medarbetare, ledare och företagare. Under skoltiden är det viktigt att få en
bred information om utbildningsystemets- och arbetslivets möjligheter. Alla elever
behöver få tillgång till kontinuerlig vägledning av sådan kvalitet att de kan göra
medvetna och väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. De
behöver samtidigt veta vilka yrken som efterfrågas på arbetsmarknaden både lokalt,
regionalt och nationellt. Region Jämtland Härjedalen behöver öka andelen elever som
genomgår utbildning med uppnådd gymnasieexamen och att fler väljer gå vidare till
högre utbildning. En kvalitativ och kontinuerlig studie- och yrkesvägledning som är
likvärdig, men inte likformig, är en viktig framgångsfaktor i detta arbete.
Dessa rekommendationer har arbetats fram av Region Jämtland Härjedalen tillsammans
med kommuner i länet. De är gemensamma för regionen och det är vår förhoppning att
de ska inspirera och underlätta kommunernas utvecklingsarbete med studie- och
yrkesvägledning.
Rekommendationerna vänder sig i första hand till förvaltningschefer,
verksamhetschefer, skolchefer, rektorer, utvecklingsledare, lärare, studie- och
yrkesvägledare men även till övrig skolpersonal. Parallellt med implementeringen av
dessa rekommendationer bedrivs också projektet LärOm i Region Jämtland Härjedalens
regi där samverkan sker mellan kommunerna för kompetensutveckling av pedagoger
och annan skolpersonal inom detta område.

Beslutsunderlag

Regionala rekommendationer för studie och yrkesvägledning i Region Jämtland
Härjedalen
Projektplan LärCentrum 2.0 delprojekt - Regional SYV i Jämtland Härjedalen.
Skiss studie och yrkesvägledning

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden ställer sig bakom de utarbetade regionala
rekommendationerna för studie och yrkesvägledning i Region Jämtland Härjedalen.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden ställer sig bakom de utarbetade regionala
rekommendationerna för studie och yrkesvägledning i Region Jämtland Härjedalen.

Utdrag till
Områdeschef kompetens och utbildning
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8. Överflyttning av partnerskapsfond för turism
(RUN/237/2016)
Ärendebeskrivning

År 2010 avsattes medel från Länsstyrelsen Jämtlands län till dåvarande SamInvest Mitt
AB (numer Almi Invest AB) för fonden ”partnerskapsfond för turism”. Projektet
tillfördes 10 miljoner kronor i syfte att nyttjas för investeringar inom turistnäringen.
Vid årsskiftet 2015-2016 finns ca 1 miljon kronor i kassan och ett aktivt innehav i
fondprojektet. Almi Invest Mitt AB har lämnat in en ansökan om ett nytt projekt
”Regionalfonden” dit innehavet och kvarvarande kapital önskas överflyttas.

Beslutsunderlag

Rapport avslut fondprojekt: Jämtlands läns partnerskapsfond för turism

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Innehavet och kvarvarande kapital i Jämtlands Partnerskapsfond för turism överflyttas
till nytt projekt ”Regionalfonden”.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Innehavet och kvarvarande kapital i Jämtlands Partnerskapsfond för turism överflyttas
till nytt projekt ”Regionalfonden”.

Utdrag till

Områdeschef näringsliv
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9. Riktlinjer för företagsstöd utifrån regionalekonomiska
1.1-medel (RUN/239/2016)
Ärendebeskrivning

I arbetet med framtagande av riktlinjer/policy för det företagsstöd som Region Jämtland
Härjedalen ansvarar för, utifrån den tilldelning av regionalekonomiska medel som
näringsdepartementet fördelar årligen via Tillväxtverket, har dokumentet ”Riktlinjer för
företagsstöd utifrån regionalekonomiska 1.1-medel” tagits fram.
Arbetet med framtagandet av dokumentet har skett i samarbete med ansvariga politiker.
Riktlinjerna är ett led i att göra arbetet med företagsstödet mer transparant och också
säkerställa arbetet med företagsstödets inriktning.

Beslutsunderlag

Riktlinjer för Företagsstöd utifrån regionalekonomiska 1.1-medel

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Policy för beslut om företagsstöd RUN § 7, 2015-01-13, upphävs.
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Riktlinjer för företagsstöd utifrån regionalekonomiska 1.1-medel antas.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Policy för beslut om företagsstöd RUN § 7, 2015-01-13, upphävs.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Riktlinjer för företagsstöd utifrån regionalekonomiska 1.1-medel antas.

Utdrag till

Områdeschef näringsliv
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10. Svar på remiss: Offentlig konsultation av Europeiska
kommissionens förslag till ändringar av den allmänna
gruppundantagsförordningen (RUN/190/2016)
Ärendebeskrivning

Näringsdepartementet har inbjudit Region Jämtland Härjedalen att inkomma med
synpunkter på de förslag till ändringar av EU nr 652/204. Ändringsförslagen berör
artiklarna 107 och 108 som handlar om att vissa kategorier av stöd förklaras förenliga
med den inre marknaden.
De föreslagna förändringarna syftar i stort till att skapa förutsättningar för anpassningar
av stödinsatser inom flera områden där bland annat gleshet och bedöms kunna få stor
effekt i Norra Sverige. Bifogat yttrande tar upp de synpunkter som nämnden har.

Beslutsunderlag

Förslag till yttrande, daterat 2016-04-21.
Missiv till remiss: Offentlig konsultation av Europeiska kommissionens förslag till
ändringar av den allmänna gruppundantagsförordningen
Bilaga: Utkast till förordning om ändring av förordning (EU) nr 651/2014

Förvaltningschefens förslag

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Föreslaget yttrande antas.

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Föreslaget yttrande antas

Utdrag till

Näringsdepartementet

10(31)

Datum

11 Överföring av Länstrafiken i Jämtlands län AB till
regional utveckling inom Region Jämtland Härjedalen
(RUN/166/2015)
Ärendebeskrivning

Det finns både för- och nackdelar med att bedriva länstrafiken i bolag eller förvaltning.
Som 100 % ägare har Region Jämtland Härjedalen styrningen oavsett vilken
organisationsform som väljs. Dock finns det effektiviseringsvinster som talar för att
lyfta in verksamheten i förvaltningsorganisationen.
Eventuellt ny regionindelning från 2019 behöver diskuteras eftersom organisationen av
kollektivtrafiken har olika modeller i de fyra nordligaste länen och en ny organisation är
att vänta. Jämtland är av dessa det enda län som har skatteväxlat kollektivtrafiken.
Konsekvenser av en större regionindelning håller på att utredas inom Region Jämtland
Härjedalen.
Vid en inflyttning i förvaltningsorganisationen är det rimligt att bolaget behålls under en
tid för att hantera pågående avtal m.m..

Beslutsunderlag

Bilaga 1; Länstrafiken i bolag eller förvaltning.
Bilaga 2; Politisk organisation för förvaltningen Länstrafiken.

Förvaltningschefens förslag

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Länstrafiken Jämtlands län AB verksamhet inordnas i förvaltningen för regional
utveckling från och med 2017-01-01.
2. Regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att organisera verksamheten.
3. Bolaget Länstrafiken Jämtlands län behålls.
4. Arbetet påbörjas efter dialog med de övriga norrlandslänen utifrån perspektivet
om en ny regionindelning.

Förslag till beslut på mötet

Robert Uitto (S) yrkar på att ärendet bordläggs tills mer information finns kring frågan
om ny regionbildning 2019.

Beslutsgång
Ordförande ställer fråga på om ärendet ska bordläggas..
Ordförande finner att yrkandet bifalls och arbetsutskottet föreslår bordläggning av
ärendet i nämnden.
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ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Ärendet bordläggs tills mer information finns kring frågan om ny regionbildning 2019.

Utdrag till

Områdeschef Infrastruktur och kommunikationer.
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12. Projekt Egen Regi (RUN/1053/2015)
Ärendebeskrivning

Ruth Eriksson föredrog ärendet i utskottet för infrastruktur med utgångspunkt från
Swecos rapport ”Trafik i egen regi - ett alternativ för Länstrafiken i Jämtland?” De
senaste trafikupphandlingarna för landsbygdstrafik har blivit väsentligt dyrare än tidigare
upphandlingar och konkurrensen har varit svag. Av den anledningen har Länstrafiken i
Jämtlands län uppdragit åt Sweco att ta fram en förstudie i syfte att undersöka
möjligheten att driva trafiken i hela eller delar av länet i egen regi.
Länstrafikens styrelse har i beslut 2016-02-15 rekommenderat Region Jämtland
Härjedalen att ramavtalsupphandling görs avseende skoltrafik och kompletterande
linjetrafik i landsbygd och att Länstrafiken bedriver stombusstrafik i egen regi. I
förstudien konstateras att om dagens Buss 2010-avtal skulle bedrivas i egen regi så skulle
trafiken vara dyrare ca 10 %. Diskussion kring varför ökad kostnad, flexibilitet i olika
lösningar, planering av fordon, tjänster, ramavtal för den lokala trafiken, depåer m.m..
Tomas Byberg ger en kort historik kring det tidigare Ragundaavtalet som innehades av
KR-trafik. Björks & Byberg AB köpte företaget som då gick då med underskott. Det
nuvarande avtalet innebar en 28 % kostnadsökning. Delar av detta kan förklaras med att
index inte har kompenserat för arbetskostnadsutvecklingen under den aktuella perioden,
ökade miljökrav på fordonen och att grundanbudet var för lågt. Thomas Byberg
diskuterar begreppet kartell och varför småbolag går i hop i ”paraplyorganisationer”
som Centrala Buss, Mittbuss, Taxiservice i Bergs kommun etc.
Utskottet diskuterar möjlighet att lämna egenregi anbud för att kunna bedöma prisnivån
vid upphandling.
Utskottet anser inte att Swecos förstudie ger tillräckligt underlag för att kunna bedöma
om alternativet att dela upp trafiken i stomlinjetrafik i egen regi och handla upp den
lokala trafiken skulle ge en lägre kostnad. Av den anledningen förordar utskottet att en
utredning görs för att kvalitetssäkra Swecos framtagna beräkningar.

Beslutsunderlag
”Trafik i egen regi - ett alternativ för Länstrafiken i Jämtland?”.
Protokollsutdrag Utskottet för infrastruktur 2016-02-29, § 10.
UTSKOTTET FÖR INFRASTRUKTURS BESLUT
Utskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Förnyad upphandling av hela Buss 2010 avtalet.
- Det kräver en översyn av nuvarande upphandlingsstrategi
- Identifierade kostnadsdrivande faktorer bör revideras
- Länstrafiken bör inleda bilaterala samtal med nuvarande operatörer och ett
fortsatt projekt tillsammans med representanter från ytterligare operatörer
(Västtrafikmodellen)
- Länstrafiken bör tillsätta en extern processledare
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2. Utskottet förordar också att en utredning tas fram som kvalitetssäkrar Swecos
beräkningar för trafik i egen regi, för att eventuellt kunna avbryta upphandlingen
om inkomna anbud visar sig bli allt för höga.

Förslag till beslut på mötet
Robert Uitto (S): 1. Förnyad upphandling av hela Buss 2010 avtalet.
Eva Hellstrand (C): 2. Arbetsutskottet föreslår att nämnden arrangerar ett seminarium
som start för upphandlingsarbetet. Förslagsvis den 16 juni 2016 fm, kl.8.30-12.00

Beslutsgång

Ordförande ställer fråga på och finner att arbetsutskottet bifaller båda yrkandena.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

1. Förnyad upphandling av hela Buss 2010 avtalet
2. Arbetsutskottet föreslår att nämnden arrangerar ett seminarium som start för
upphandlingsarbetet. Förslagsvis den 16 juni 2016, fm kl. 8.30-12.00

Utdrag till

Områdeschef Infrastruktur och kommunikationer.
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13. Svar på remiss elbusspremie (RUN/181/2016)
Ärendebeskrivning

Kopplat till stadsmiljöavtalet har miljö- och energidepartementet tagit fram ett förslag
till elbusspremie, Östersunds kommun har fått förslaget på remiss. Region Jämtland
Härjedalen har erbjudits att lämna synpunkter till Östersunds kommun. Syftet med
elbusspremien är att bidra till miljökvalitetsmålen genom begränsad klimatpåverkan,
frisk luft, god bebyggd miljö, främja användningen av elbussar och introduktion av ny
teknik.
Premien utgörs av ett schablonbelopp beroende på fordonets transportkapacitet och i
hur stor omfattning det körs på el.
Premien kan utgå till RKM och kommer då allmän kollektivtrafik till del.
Förslaget är att premien utgår till kollektivtrafik i avtal ingångna efter 31 december 2015.
Ett förslag till yttrande diskuteras.
UTSKOTTET FÖR INFRASTRUKTURS BESLUT
1) Utskottet avger följande yttrande till Östersunds kommun
- Premien föreslås riktas till regionala kollektivtrafikmyndigheter – detta för att
elbussarna då kommer att användas i den allmänna kollektivtrafiken. Region
Jämtland Härjedalen tycker att det är ett bra förslag.
- Krav för att få del av elbusspremien är att avtal om allmän kollektivtrafik ingåtts
efter den 31 december 2015. Region Jämtland Härjedalen anser att elbussar kan bli
aktuella i allmän kollektivtrafik även om avtal ingåtts före 31 december 2015. Detta
genom att det i äldre avtal är möjligt, tack vare elbusspremien, att byta ut fordon
med konventionell drift till elbussar. Region Jämtland Härjedalen anser att
begränsningen, att endast trafik i avtal ingångna efter 1 januari 2016 omfattas, bör
tas bort.
- Elbusspremiens storlek bestäms av fordonets transportkapacitet och i vilken grad
fordonet körs på el. Kostnaden för fordon som helt eller till viss del går på el är
betydligt högre än dieselfordon. Valet av elbuss eller laddhybrid bestäms av yttre
faktorer som linjens längd och nivåskillnader i linjesträckningen. Region Jämtland
Härjedalen anser att förslaget att laddhybrider endast får halv premie trots att kravet
är att de till minst 70 % av körsträckan ska gå på el och i övrigt på hållbara
drivmedel bör ses över. Region Jämtland Härjedalen föreslår att premien höjs för
dessa fordon med hänsyn till att de inte har en betydligt lägre anskaffningskostnad
och att de till minst 70 % ska köras på el.
2) Utskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden att lämna ett eget, likalydande
yttrande till Miljö- och energidepartementet.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

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

15(31)

Datum

Utdrag till

Områdeschef Infrastruktur och kommunikationer.
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Datum

14. Handlingsprogram 2016 för regionalt serviceprogram
2014-2018 (RS/791/2016)
Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalen har sedan årsskiftet uppdraget att genomföra det regionala
serviceprogrammet för perioden 2014-2018. Programmet ska vara ett styrande
dokument i syfte att samla resurser och insatser för att uppnå gemensamma mål för en
god servicetillgänglighet i länet.
För att arbetet inom det regionala serviceprogrammet (RSP) fortsatt ska leda till
uppsatta mål har följande konkreta insatser identifierats utifrån det som genomförts
2015 samt den utvärdering och de inspel som framkom vid workshopen ”Hur ska vi ha
det med kommersiell service på landsbygden?” den 11:e februari 2016.
Handlingsplanen innehåller en beskrivning av planerade insatser 2016 och redovisas mot
de områden som prioriteras i RSP. Handlingsplanen innehåller även en beskrivning av
de aktiviteter som planeras och vem som ansvarar för insatsen, huvudansvarig markerad
med fet stil. Uppföljning kommer att ske i slutet av 2016 utifrån riktlinjer från
Tillväxtverket och denna uppföljning kommer att ligga till grund för 2017 års
handlingsplan.

Beslutsunderlag

Handlingsplan 2016 se bilaga 1
Rapport efter genomförd workshop ”Hur ska vi ha det med kommersiell service på
landsbygden? Bilaga 2
För Regionalt serviceprogram se bilaga 3

Förvaltningschefens förslag
Förvaltningschefen föreslår arbetsutskottet
Arbetsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden
Handlingsplanen för regionalt serviceprogram 2016 fastställs.

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Handlingsplanen för regionalt serviceprogram 2016 fastställs.

Utdrag till

Områdeschef attraktion och livsmiljö
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Datum

15. Stärkt regional serviceutveckling Jämtland Härjedalen
(RUN/260/2016)
Ärendebeskrivning

Tillväxtverket utlyser projektmedel till stärkt regional serviceutveckling. Utlysningens
syfte är uppnå en flernivåsamverkan och delaktighet för en fungerande servicestruktur
på landsbygden.
Målet är att stärka det strategiska arbetet på regional och kommunal nivå och därmed
bidra till att utveckla den lokala servicen. På sikt ska detta leda till att förbättra livsmiljön
och förutsättningarna att verka, bo och vistas i gles- och landsbygder för företag
befolkning och besökare.
Det regionala serviceprogrammet är vägledande för det strategiska arbetet på regional
nivå och de årliga handlingsplanerna omfattar aktiviteter som genomförs inom
projektet.
Projektets innehåll och aktiviteter har arbetats fram tillsammans med de tjänstemän i
länets kommuner som arbetar med landsbygd/servicefrågan. Just nu pågår en
förankring av projektansökan i respektive kommun och slutlig ansökan kommer att
skickas in senast den 29:e april.
Projekttiden är 1 maj 2016 – 31 juli 2019 och innebär en medfinansiering på 285 000
kr/år. Medel som finns inom budget för genomförande av det regionala
serviceprogrammet.
Finansiering (totalt 3 år)

Tkr

%

Tillväxtverket

1 995

70

Region Jämtland Härjedalen 855

30

Totalt

100

2 850

Beslutsunderlag

Projektansökan ”Stärkt regional serviceutveckling Jämtland Härjedalen”
.

Förvaltningschefens förslag
Förvaltningschefen föreslår arbetsutskottet
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Ordförande i arbetsutskottet, i samråd med vice ordförande, ges delegation att besluta
om projektansökan och den medfinansiering den medför.
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Datum

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande i arbetsutskottet, i samråd med vice ordförande, ges delegation att besluta
om projektansökan och den medfinansiering den medför.

Utdrag till

Områdeschef attraktion och livsmiljö
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Datum

16. Svar på granskning av projektverksamheten inom
regionala utvecklingsnämnden (RUN/25/2016)
Ärendebeskrivning

Regionens revisorer har granskat om regionala utvecklingsnämnden har en
tillfredställande styrning och kontroll av efterlevnaden av regelverk för
projektverksamheten. Av granskningen framgår bl.a. att –
Det finns en upparbetad kunskap om de krav som stödgivarna ställer samt ett
systematiskt tillvaratagande av genomförda kontroller av efterlevnaden av regelverket.
Det saknas dock regelmässiga återrapporteringar till nämnden.
Det saknas internkontrollplan för 2015.
Revisorerna anser att styrningen bör förbättras så att resultat och erfarenheter tillvaratas
i större utsträckning samt att det saknas tydliga rutiner och ansvarsfördelning för
styrning och ledning av projekt som uppbär extern finansiering.
Revisorernas granskning ger värdefull kunskap för att nämnden att förbättra styrning
och granskning av projekt. Nämnden kommer därför att noggrant gå igenom
revisorernas granskning för att se vilka åtgärder som bäst motsvarar revisorernas syn på
förbättringar.
Arbetet med uppdraget påbörjas omedelbart och redovisas på regionala
utvecklingsnämndens sammanträde i december månad 2016.

Beslutsunderlag

Granskning av projektverksamheten inom Regionala utvecklingsnämnden

Förvaltningschefens förslag
Förvaltningschefen föreslår arbetsutskottet
Arbetsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden
1. Regionala utvecklingsnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att till nämndens
sammanträde den 13 december 2016 redovisa de åtgärder som vidtas med
anledning av revisorernas granskning.
2. Åtgärderna skall innefatta tydliga rutiner och ansvarsfördelning för styrning och
ledning av projekt.

Förslag till beslut på mötet

Ordförande föreslår en tredje beslutspunkt:
3. Uppdrag ges till förvaltningschefen att hos ansvariga chefer för den
gemensamma regionstaben säkerställa att förvaltningens och projektens behov
av kunniga ekonomer tillgodoses.
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Datum

Beslutsgång
Ordförande ställer fråga på och finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

1. Regionala utvecklingsnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att till nämndens
sammanträde den 13 december 2016 redovisa de åtgärder som vidtas med
anledning av revisorernas granskning.
2. Åtgärderna skall innefatta tydliga rutiner och ansvarsfördelning för styrning och
ledning av projekt.
3. Uppdrag ges till förvaltningschefen att hos ansvariga chefer för den
gemensamma regionstaben säkerställa att förvaltningens och projektens behov
av kunniga ekonomer tillgodoses.

Utdrag till
Revisorerna
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Datum

17. Ansökan i Erasmus+ programmet, ungdomar som
varken arbetar eller studerar (RUN/235/2016)
Ärendebeskrivning

Projektet UVAS bedrivs i länets alla kommuner med Region Jämtland Härjedalen som
projektägare. Projektet syftar till att ge ungdomar som varken arbetar eller studerar
möjlighet att ta sig ur passivitet och stimuleras till att hitta nya vägar mot arbete och
studier. Denna grupp av ungdomar har också särskilt uppmärksammats inom EU och
kommissionen avsatte därför 2011 medel för särskilda insatser i det som i Sverige är
programområde 3 i Socialfonden och som finansierar projektet UVAS (NEET).
Projektet pågår genom projektverkstäder i samtliga länets kommuner i samverkan med
arbetsförmedlingen och har inneburit att fler ungdomar kommit i sysselsättning och att
viktiga nätverk har skapats i regionen. En närmare rapport från projektet kommer att
lämnas på nämndens möte 31 maj.
Inom ramen för det europeiska nätverket EarlAll har diskussioner och planering skett
för ett gemensamt utbytes- och utvecklingsprojekt mellan regionerna då det gäller
metoder och utveckling av arbetet med denna ungdomsgrupp. En ansökan har därför
skickats in till programmet Erasmus+ där region Baskien är lead part och övriga
organisationer är region Baden Württemberg, universitetet Tübingen, Earl All Bryssel
samt Region Jämtland Härjedalen. Earl All består av ett 15-tal regioner. Projektets namn
är RING (Reel in NEETs through Guidance) och är ett s.k. KA2 projekt för strategiskt
partnerskap där vi kommer att få möjligheter till utbyte av erfarenheter och utveckla
samarbetet med andra regioner i detta arbetsområde. Projektet avses starta 1/9 2016 och
pågå i tre år. Budgeten för Region Jämtland Härjedalens del är 50 630 euro för resor och
anordnande av konferenser/seminarier vilka täcks av bidrag från Erasmus+. Då det är
ett bidrag krävs ingen särskild medfinansiering från vår sida. Beslut om projektet lämnas
i juni.

Beslutsunderlag

Projektansökan RING 2016-03-31

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Inlämnad projektansökan godkänns.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Inlämnad projektansökan godkänns.

Utdrag till

Områdeschef kompetens och utbildning samt internationell strateg
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18. Inbjudan till YouthCore Conference 18-23 september
2016 (RUN/143/2016)
Ärendebeskrivning
Encore är ett av de politiska internationella nätverk Region Jämtland Härjedalen är
engagerade i. Nätverket rör miljö- och klimatfrågor. Vår representant i nätverket är
Robert Uitto, han sitter också i nätverkets styrelse och tjänsteman i nätverket är
miljöstrateg Gunnar Fackel.
Vartannat år ges en politisk konferens för medlemsregionerna, parallellt med den
politiska konferensen hålls en ungdomskonferens. Den konferensen hålls den 18-23
september i den österrikiska regionen Kärnten och vi har möjlighet att skicka två
ungdomar för deltagande. Tanken är att få ett ungas perspektiv på de miljö- och
klimatfrågor som diskuteras på den politiska konferensen.
Värdregionen står för boende och måltider, kostnaden som Region Jämtland Härjedalen
står för är resekostnader och eventuell extranatt om reseschemat skulle kräva det.
Kostnaden uppskattas till totalt 15 000 SEK/två personer.

Beslutsunderlag

Invitation YouthCore Conference 18-23 september

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. I enlighet med inbjudan avser Region Jämtland Härjedalen att delta i YouthCore
med två ungdomar
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att arbeta med urvalsprocess och framtagande
av dessa två ungdomar
3. Förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram en plan för förberedande arbete,
uppföljning och utvärdering av vårt deltagande i ungdomskonferensen
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

1. I enlighet med inbjudan avser Region Jämtland Härjedalen att delta i YouthCore
med två ungdomar
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att arbeta med urvalsprocess och framtagande
av dessa två ungdomar
3. Förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram en plan för förberedande arbete,
uppföljning och utvärdering av vårt deltagande i ungdomskonferensen
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Datum

Utdrag till

Områdeschef kompetens och utbildning samt internationell strateg
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Datum

19. Sammanträdesdagar 2017 (RUN/240/2016)
Ärendebeskrivning

Enligt punkt 4 i arbetsutskottets reglemente ska utskottet för varje kalenderår upprätta
en plan över sina sammanträden.
Enligt punkt 4.3 i regionala utvecklingsnämndens reglemente ska nämnden för varje
kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden.

Förvaltningschefens förslag
Följande sammanträdesdagar fastställs för arbetsutskottet 2017:
17 januari
13 februari
21 mars
24 april
29 maj
22 augusti
26 september
26 oktober
5 december
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Följande sammanträdesdagar fastställs för nämnden 2017:
31 januari
27 februari
4 april
9 maj
13 juni
5 september
10 oktober
14 november
19 december
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

1. Föreslagna sammanträdesdagar fastställs för arbetsutskottet 2017.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

1. Följande sammanträdesdagar fastställs för nämnden 2017:
31 januari
27 februari
4 april
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Datum

9 maj
13 juni
5 september
10 oktober
14 november
19 december

Utdrag till

Samtliga områdeschefer
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20. Valärende – utse ledamot i styrgrupp för
elbussprojekt (RUN/4/2016)
Ärendebeskrivning

Östersunds kommun har beviljats stöd av Trafikverket för att främja hållbara
stadsmiljöer genom byggnation av laddplatser för buss. En projektplan och
projektorganisation behövs för att genomföra projektet. En politisk ledningsgrupp har
tillsatts av kommunstyrelsen i Östersund den 22 mars 2016. Ordförande i Länstrafikens
styrelse är också inbjuden samt en politisk representant för Region Jämtland Härjedalen.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut från Östersund kommun ”Stöd att främja hållbara stadsmiljöer”,
2016-04-19
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Arbetsutskottet skickar ärendet vidare till regionala utvecklingsnämnden.

Utdrag till

Områdeschef infrastruktur och kommunikationer och Anne Söresson, Östersunds
kommun; anne.sorensson@ostersund.se
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21.Tertialrapport april 2016 - regional utveckling
(RUN/276/2016)
Handlingar i ärendet läggs på bordet.
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22. Information från regionens samverkansråd
(RUN/8/2016)
Information från mötet den 18 april 2016.
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23.Informationer
•
•

Besök av företag
Information om EU-frågor
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24. Anmälan av delegationsbeslut (RUN/6/2016)
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