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Regionala utvecklingsnämnden
§ 94 Fastställande av föredragningslista
Enligt reglemente för regionala utvecklingsnämnden har preliminär föredragningslista
över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och
ersättare.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Regionala utvecklingsnämnden

§ 95 Förvaltningschefens rapport (RUN/5/2016)
Förvaltningschefen informerar om följande:
• SJ – arbetet fortsätter med att försöka se till att nattågstrafiken till länet blir kvar.
Närmast ett möte i Stockholm med SJ:s ledning i juni.
• Organisationsutveckling – fokus på arbetsprocesser och en översyn av
områdesorganisationen pågår.
• Lokaler – alla ska ha flyttat in i sina nya lokaler före juni månads utgång.
• Vindkraft – fortsatt viktigt område att prioritera. Förvaltningschefen deltar i en
invigning av vindkraftsparken Björkhöjden-Ögonfägnaden i Ramsele-trakten.
• Skogens dag – Torsta AB kommer att informera nämnden om skogsbruk då
nämnden förlägger sitt sammanträde den 30 augusti på Torsta.
• Timbanken – ett projekt där företag kan få rådgivning av en konsult i fem
timmar utan kostnad. Bedrivs i Region Halland och vår region kan komma att
utveckla en liknande modell.
• Parlamentariska Landsbygdskommittén, Persåsen den 1 juni. Förvaltningschef
samt ordförande deltar.
• TED-X konferens i höst – delegationsbeslut. TED är förkortning för
"Technology, Entertainment, Design", alltså teknologi, underhållning,
formgivning. Formatet kommer från USA och det har tidigare hållits en sådan
konferens i Östersund. I höst hålls nästa och nämnden ställer sig positiv till att
stötta evenemanget.
• Arbetsintegrerande sociala företag – delegationsbeslut. Regionala
utvecklingsansvariga kan söka pengar från Tillväxtverket till en förstudie för att
skapa fler jobb genom arbetsintegrerande sociala företag. Nämnden ställer sig
positiv till projektet.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden har tagit del av informationen, ställt frågor och fått
svar.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Regionala utvecklingsnämnden

§ 96 Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens
internkontrollplan 2016 (RUN/323/2016)
Ärendebeskrivning
Regionala utvecklingsnämnden beslutade godkänna internkontrollplan 2016 den 1 mars
2016, § 24. Denna plan i åtta punkter ska följas upp av nämnden, varav två mål följs upp
i december. De som följs upp i december är grundfinansiering för uppdrag vilka startar
som projekt och samarbetet om regional utveckling med kommunerna.
Övriga sex punkter i interkontrollplanen har redovisats för arbetsutskott och
sammanfattas i beslutsunderlaget ”Internkontrollplan 2016 regionala
utvecklingsnämnden, uppföljning 2016-05-31.”

Beslutsunderlag
Internkontrollplan 2016 regionala utvecklingsnämnden, uppföljning 2016-05-31

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Uppföljningen av regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan godkänns.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Uppföljningen av regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan godkänns.
=

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Uppföljningen av regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan godkänns

Utdrag till
Förvaltningscontroller Arne Nilsson

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Regionala utvecklingsnämnden

§ 97 Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens
verksamhetsplan (RUN/303/2016)
Ärendebeskrivning
Enligt beslut i styrelsen ska Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan följas upp.
Uppföljning sker kontinuerligt i de månadsrapporter som sammanställs för alla områden
inom Region Jämtland Härjedalen. Dessa redovisas för nämnden och lämnas till
regionledningen.
Efter april månads utgång görs en något fördjupad månadsrapport – den så kallade
tertialrapporten. Den innehåller uppföljning av mål rörande medarbetare och
produktion.
Efter augusti görs ett mer omfattande delårsbokslut. Där kommer alla planens mål att
följas upp och kommenteras. Vissa mål kan endast följas upp på årsbas och för dessa
blir det årsbokslutet som gäller.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan följs upp i samband med
delårsbokslutet per 31 augusti 2016.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan följs upp i samband med
delårsbokslutet per 31 augusti 2016.

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan följs upp i samband med
delårsbokslutet per 31 augusti 2016.

Utdrag till
Förvaltningscontroller Arne Nilsson

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Regionala utvecklingsnämnden

§ 98 Uppföljning regional kulturverksamhet 2015
(RUN/319/2016)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har övertagit ansvaret för fördelningen av vissa statsbidrag
till regional kulturverksamhet enligt (SFS 2010:2012). Enligt förordningen har regionen
ansvaret att årligen återrapportera till Statens kulturråd att bidragsgivningen bidrar till att
de nationella kulturpolitiska målen uppnås och 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. Statsbidraget ska även ge möjligheter till regionala
prioriteringar och variationer vilka föreskrivs i regionala utvecklingsstrategin och i
Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2018.

Beslutsunderlag
Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2018, Dnr, LS/953/2014
KUR-rapport 2015, RUN 319/2016
Uppföljning Kultur Region Jämtland Härjedalen 2015, RUN 319/2016

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Uppföljning av regional kulturverksamhet 2015 godkänns

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Uppföljning av regional kulturverksamhet 2015 godkänns.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Uppföljning av regional kulturverksamhet 2015 godkänns.

Utdrag till
Områdeschef Ingrid Printz och kultursamordnare Jimmy Eriksson.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Regionala utvecklingsnämnden

§ 99 Deltagande i presentation av Bisnoderapporten
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har tillsammans med analysföretaget Bisnode studerat och
analyserat utvecklingen i regionens näringsliv. Denna rapport presenteras under dagen
utförligt av Anna Löfmarck och Håkan Wolgast från Bisnode. Regionala
utvecklingsnämnden deltar under förmiddagen, tillsammans med representanter för
kommunernas näringslivavdelningar, privata näringsidkare och företagsutvecklare.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden har tagit del av informationen, ställt frågor och fått
svar.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Regionala utvecklingsnämnden

§ 100 Remiss Åtgärder för systematisk anpassning av
hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard
(RUN/135/2016)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har tagit del av rubricerad rapport från Trafikverket som är
föremål för remissbehandling fram till 2016-06-01.
Region Jämtland Härjedalen avvisar förslagen om generellt sänkta hastigheter på vägarna
i Jämtlands län. Region Jämtland Härjedalen präglas av långa avstånd. En av regionens
viktigaste och starkast växande näringar är besöksnäringen. God tillgänglighet med
rimliga restider är av avgörande betydelse för såväl de lokala arbetsmarknaderna i
regionen som för förutsättningarna för besöksnäringen att fortsätta att utvecklas och
bidra till landets samlade tillväxt. Förslagen i rapporten är inte grundade i de faktiska
förutsättningar som gäller för de berörda vägsträckorna utan i teoretiska schabloner och
beräkningar. Det finns istället fortsatt behov av investeringar för bibehållna eller höjda
hastigheter med hög säkerhet på andra delar av vägnätet i Jämtlands län. Rapporten kan
dessvärre inte ligga till grund för beslut om vare sig hastighetsförändringar eller framtida
investeringar i vår region. Region Jämtland Härjedalen anser dock att variabla
hastigheter bör kunna prövas i vår region.

Beslutsunderlag
Remiss Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas
trafiksäkerhetsstandard från Trafikverket 2016-03-01
Förslag till yttrande, 2016-05-02

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Regionala utvecklingsnämnden antar föreslaget remissvar.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Regionala utvecklingsnämnden antar föreslaget remissvar.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Regionala utvecklingsnämnden
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

1. Regionala utvecklingsnämnden antar föreslaget remissvar.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Utdrag till
Trafikverket: hastighetsanpassning@trafikverket.se och områdeschef

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Regionala utvecklingsnämnden

§ 101 Förbifart Brunflo (RUN/304/2016)
Ärendebeskrivning
En ny sträckning av väg E14/E45 förbi Brunflo har diskuterats och planerats sedan
många år. Vägen genom Brunflo är tungt trafikerad och leder till brister och
problem inom Brunflo centrala delar i form av bristande framkomlighet för alla
trafikslag, bristande trafiksäkerhet och olika miljöstörningar.
Det övergripande målet med en förbifart är att öka framkomligheten och förbättra
tillgängligheten genom att leda E 14/E45 förbi Brunflo.
Trafikverket har nu tagit fram en samrådshandling, daterad 2016-03-14, med tre
olika alternativ till förbifarter öster om Brunflo. I samtliga tre förslag förutsätts
vägen utföras som en mötesfri landsväg med 14 meters bredd och skyltad hastighet
om 100 km/tim. Utöver de tre alternativen redovisas också ett så kallat
”0+alternativ” med mindre åtgärder i nuvarande sträckning.

Beslutsunderlag
Samrådshandlingen med kartor finns tillgänglig på Trafikverkets hemsida
http://www.trafikverket.se/nara-dig/Jamtland/projekt-i-jamtlands-lan/e14e45brunflo/e14e45-lockne-optand-forbi-brunflo/Dokument-for-/
Förslag till yttrande 2016-05-13

Förvaltningschefens förslag
Utskottet för infrastruktur föreslår
Regionala utvecklingsnämnden antar föreslaget yttrande
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden antar föreslaget yttrande

Förslag till beslut på mötet
Gunnar Hjelm (M): Ändringsyrkande i yttrandet:
Inledande stycke ”synpunkter” ändras: efter ”transportplan”: ”En förbättring av
väg E14 mellan Lockne och Pilgrimstad är av vital betydelse för vår regions
utveckling och det är mycket angeläget att den tas med i kommande nationella
transportplan. Den nu planerade förbifarten måste utformas med detta i sikte.”
Meningen ”Vi ser dock…” utgår.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Regionala utvecklingsnämnden
Eva Hellstrand (C): Bifall till Gunnar Hjelms yrkande, och tilläggsyrkande i
yttrandet:
Sidan 3, rad 2 tillägg: ”Dock bör man ta hänsyn till stenbrottets framtida
utvecklingsmöjligheter.”
Jörgen Blom (V): Bifall till båda yrkandena.

Beslutsgång
Ordförande ställer fråga på Gunnar Hjelms yrkande och finner att nämnden bifaller
detta. Ordförande ställer fråga på Eva Hellstrands yrkande och finner att nämnden
bifaller även detta.
Ordförande ställer fråga på och finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar
godkänna yttrandet med ändringar enligt yrkandena.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

1. Regionala utvecklingsnämnden ändrar det föreslagna yttrandet enligt Gunnar
Hjelms och Eva Hellstrands yrkanden.
2. Regionala utvecklingsnämnden godkänner yttrandet.

Utdrag till
Trafikverket: hastighetsanpassning@trafikverket.se och områdeschef

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 102 Remiss: Som ett brev på posten -Postbefordran och
pristak i ett digitaliserat samhälle: SOU 2016:28
(RUN/335/2016)
Ärendebeskrivning
Regeringen uppdrog i augusti 2015 åt en särskild utredare att se över postlagstiftningen
utifrån rådande och framtida behov i ett digitaliserat samhälle.
Bland annat skulle behovet av postförordningens reglering av övernattsbefordran och
prisreglering analyseras och förslag till förändringar läggas.
Utredningen lämnade sitt delbetänkande ”Som ett brev på posten. Postbefordran och
pristak i ett digitaliserat samhälle, SPU 2016:27” i april 2016
Regeringskansliet har skickat utredningen på remiss med möjlighet att lämna synpunkter
senast den 31 augusti 2016.
Remissinstanser är ett stort antal myndigheter, företag och organisationer. Däribland ett
antal Länsstyrelser, landsting och kommuner. Dock inte alla.
Region Jämtland Härjedalen är inte remissinstans (men kan givetvis lämna sina
synpunkter ändå). Remissinstanser i Jämtlands län är Länsstyrelsen, Härjedalens
kommun och Krokoms kommun.
Ärendet återkommer för beslut nästa nämnd, den 30 augusti 2016.

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar

Utdrag till
Infrastrukturstrateg Jan Molde

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 103 Instruktion till ombud: Kallelse till årsstämma 2016
i Norrtåg AB (RUN/326/2016)
Ärendebeskrivning
Instruktioner till ombud vid Norrtåg AB årsstämma 10 juni 2016.
Norrtåg AB har i uppdrag att bedriva persontrafik, med tåg inom och i anslutning till de
fyra nordligaste länen och därmed förenlig verksamhet. Trafiken utförs av upphandlad
operatör och trafiken är regional och interregional inom de fyra länen.
Robert Uitto utsågs till ombud vid Regionfullmäktige 2015-11-24—25 § 173 och Anton
Nordqvist utsågs till ombudsersättare.

Beslutsunderlag
Kallelse till årsstämma för Norrtåg AB.

Förvaltningschefens förslag
Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämma för Norrtåg AB den 10 juni 2016
bemyndigas att rösta för att styrelsen i bolaget beviljas ansvarsfrihet samt för på
årsstämma i övrigt framlagda förslag.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämma för Norrtåg AB den 10 juni 2016
bemyndigas att rösta för att styrelsen i bolaget beviljas ansvarsfrihet samt för på
årsstämma i övrigt framlagda förslag.

Utdrag till
Ombud; Områdeschef Infrastruktur och kommunikationer

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 104 Öst-västliga kommunikationer i Mellersta Norden
(RUN/334/2016)
Ärendebeskrivning
Mittnordenkommittén har öst-västliga kommunikationer som ett av sina prioriterade
samarbetsområden. Konsultföretaget Kontigo har på Mittnordenkommitténs uppdrag
tagit fram rapporten ”Den breda korridoren, förutsättningar och utmaningar för en
samlad öst-västlig transportkorridor i mellersta Norden”. Rapporten bifogas i sin
helhet. Dessutom bifogas en sammanställning över planer, projekt och samarbeten kring
de öst-västliga förbindelserna i Mellersta Norden.
Dessa bägge handlingar kommer att ligga till grund för diskussioner vid
Mittnordenkommitténs möte i Jakobstad den 1 och 2 juni 2016. Ett förslag kommer att
presenteras vid detta möte om försöka skapa ett eller två Interegprojekt utifrån
förslagen i Kontigos rapport. Beslut om sådana projekt kan eventuellt komma att fattas
vid Mittnordenkommitténs höstmöte i november. Före dess kommer frågan behöva
behandlas i respektive region. Av den anledningen bör Regionala utvecklingsnämnden
redan nu påbörja diskussionen kring de förslag som Mittnordenkommittén arbetar med.

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar

Utdrag till
Margareta Winberg ordförande i Mittnordenkommittén, Romana Culjak kanslichef
Mittnordenkommittén, Jan Molde Region Jämtland Härjedalen

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 105 Regional samverkan - Europas miljöhuvudstad
2018 (RUN/312/2016)
Ärendebeskrivning
Umeå kommun är en av tre Europeiska städer som efter ansökan är nominerad till
utmärkelsen Europas miljöhuvudstad 2018. Som ett stöd inför den europeiska juryns
utseendebeslut har Umeå kommun tillfrågat ”kommuner, landsting och organisationer i
den nordliga regionen” om intresse av att utfärda ett Letter of Support för kommunens
ansökan.
Kommunen skriver att ”oavsett om Umeå får utmärkelsen eller inte finns det många långsiktiga
fördelar med att utveckla partnerskap, samverkan och nätverksbyggande, som kan leda till både bättre
miljöprestanda och utvecklingsmöjligheter för Umeå”.
Region Jämtland Härjedalen har en grundinställning att samverkan med andra partner
där en ömsesidig utveckling av respektives ansvarsområden kan ske är positivt.
Regionens bedömning är att innehållet i en sådan samverkan mellan två – eller flera –
partners ofta är starkare om de samverkande har likvärdiga samhällsuppdrag och
likvärdiga mandat.
Region Jämtland Härjedalen har ett väl utvecklat samarbete med kommunerna i vår
region utifrån vårt tillväxtuppdrag från staten.

Beslutsunderlag
Skrivelse ”Letter of support” från Umeå kommun 2016-05-11
Skrivelse från regionala utvecklingsförvaltningen 2016-05-25

Förvaltningschefens förslag
Förvaltningschefen föreslår regionala utvecklingsnämnden
Gällande Umeå kommuns kandidatur till Europas miljöhuvudstad 2018 anser vi att
utfärdandet av ett Letter of Support för detta är en kommunal bedömningsfråga varvid
Region Jämtland Härjedalen avstår från det erbjudandet.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Gällande Umeå kommuns kandidatur till Europas miljöhuvudstad 2018 anser vi att
utfärdandet av ett Letter of Support för detta är en kommunal bedömningsfråga varvid
Region Jämtland Härjedalen avstår från det erbjudandet.

Utdrag till
Sara Wård och Johan Sandström Umeå kommun samt Marina Gregorsson och Ulf von
Sydow regional utveckling.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16(20)

Protokoll
2016-05-31

Regionala utvecklingsnämnden

§ 105 Utskottsinitiativ gällande cirkulär ekonomi och
samordnade varutransporter – information
(RUN/1319/2015)
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Anders Byström informerar om ärendet och vad som händer på
området. Torsta AB kommer att ombes ge en information om vad de gör för att
samordna långväga varutransporter på nämndens sammanträde den 30 augusti 2016.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar

§ 106 Information om jämställdhetsuppdraget
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Anders Byström informerar om regionala utvecklingsnämndens
jämställdhetsuppdrag. Tillväxtverket är motpart i detta arbete, där förvaltningen har
gjort en ansökan och fått ett förskottbeslut. Just nu tas en nuläges- och behovsanalys
fram, där SWECO används som metodstöd. Tre prioriteringar kommer göras från fyra
tänkbara områden.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 107 Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställdes vid dagens frågestund.

§ 108 Information från regionens samverkansråd
(RUN/8/2016)
Ärendebeskrivning
Ordförande Robert Uitto och förvaltningschef Anders Byström informerar om ärenden
som togs upp på regionens samverkansråd den 16 maj i Krokoms kommunhus.
På dagordningen fanns bland annat
• Återrapport - Arbetet med ny läns- och landstingsindelning
• Regional samverkan inom e- och IT-området
•

Information om möte på SKL om gränsdragning mellan kommuner och
regioner inom vård och omsorg

•

Information om ny organisation för primärvårdens jour och beredskap

•

Information från Regionstyrelsen

•

Presentation av projektet UVAS, unga som varken arbetar eller studerar

•

Företagsfrämjande aktiviteter i regionens regi

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 109 Anmälan av delegationsbeslut till regionala
utvecklingsnämnden 2016 (RUN/6/2016)
Delegationsbeslut fattade av ordförande
Eva Hellstrand är beviljad att delta i Hållbar regional utveckling SKL och SCB,
Stockholm 2016-05-24
Jonny Springe är beviljad att delta i konferens om HBTQ och normkrititsk kompetens,
Umeå 2016-06-08
Delegationsbeslut fattade av arbetsutskottet
§ 118 Export 3.0 – Flera internationella gäster till Jämtland Härjedalen
(RUN/314/2016)
§ 119 En stark och förnyad regionalpolitik för alla regioner efter år 2020
(RUN/325/2016)
Delegationsbeslut fattade av kollektivtrafikstrateg
Beslut om beviljande av färdtjänst/riksfärdtjänst 2016-03-01 – 2016-04-30

Förvaltningschefens förslag
Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 110 Övrigt

Jörgen Blom (V) avsäger sig sitt uppdrag i regionala utvecklingsnämnden och nämnden
tackar honom för den tid som han tjänstgjort i nämnden.
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att hålla ett extra sammanträde den 14 juni kl.
11.30 på OSD.
Regionala utvecklingsnämndens första sammanträde efter sommaruppehållet kommer
att äga rum på Torsta i Ås, den 30 augusti 2016.
Arbetsutskottets nästa sammanträde flyttas från den 16 augusti till den 17 augusti 2016.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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