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Plats och tid
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Stefan Nilsson (KD) ersätter Carina Asplund (C)

Övriga närvarande

Anders Byström (Förvaltningschef)
Anna Backlund (Sekreterare)
Torgny Rhodin (Rektor Birka folkhögskola)
Abbas Khanahmadi (Rektor Bäckedals folkhögskola)
Jan Molde (Infrastrukturstrateg)
Marina Gregorsson (Områdeschef)
Håkan Lundmark (Regional utveckling)
Maria Berglund (Regional utveckling)
Ingrid Printz (Områdeschef)
Elin Nirjens (Regional utveckling)
Ruth Eriksson (Områdeschef)
Martina Lundholm (Områdeschef)
Mats Berglund (Regional utveckling)

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Anna Backlund

Ordförande

................................................
Susanné Wallner

……………………………………….
Eva Hellstrand § 148

Justerande

................................................
Jörgen Larsson

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
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Underskrift

2016-10-19

Datum för anslags
nedtagande
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Samordningskansliet
.................................................
Anna Backlund
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Arne Nilsson (Regional utveckling)
Ulf von Sydow (Regional utveckling)
Anders Rubensson (Kommunikatör regional utveckling)
Utses att justera

Jörgen Larsson

Justeringens plats och tid

Regionhuset , 2016-10-18 00:00
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ÄRENDELISTA
§138
§139
§140
§141
§142
§143
§144
§145
§146
§147
§148
§149
§150
§151
§152
§153
§154
§155
§156

Fastställande av föredragningslista
Förvaltningschefens rapport
Ansökan om statligt anslag till regional kulturverksamhet 2017 inom
Kultursamverkansmodellen
Kulturrådets råd för regionala kulturplaner
Utredning om förutsättningar att bli kulturfristad för författare m.fl. som lever
under hot i sina hemländer
Avsiktsförklaring elbussprojektet
Allmän trafikplikt - Buss 2018
Överföring av Länstrafiken i Jämtlands län AB till regional utveckling inom Region
Jämtland Härjedalen (RUN/166/2015)
Ansökan om regionalt investeringsstöd - i Fallmorans lägenheter AB
Basfinansiering Jämtland Härjedalen Turism, JHT 2017
Ägaranvisningar för Almi Företagspartner Mitt AB
Ansökan om regionalt investeringsstöd - Hamrafjällets Lift AB
Regionala rekommendationer för studie- och yrkesvägledning
Delårsbokslut per augusti 2016
Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan
Information från regionens samverkansråd
Informationer
Valärenden 2016
Anmälan av delegationsbeslut till regionala utvecklingsnämnden 2016
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2016-10-04

§138

Fastställande av föredragningslista
Sammanfattning
Enligt reglemente för arbetsutskottet har preliminär föredragningslista över de ärenden som
avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.

Beslut
Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Regionala utvecklingsnämnden

2016-10-04

§139

Förvaltningschefens rapport (RUN/5/2016)
Sammanfattning
Förvaltningschefen Anders Byström informerar om:
 Rapport från organisationen
 Tjänstemannaforum Näringsdepartementet
 Europaforum
 Projektläget
 Budget 2017
 Övrigt

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

Justerandes sign
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Regionala utvecklingsnämnden

2016-10-04

§140

Ansökan om statligt anslag till regional kulturverksamhet 2017 inom
Kultursamverkansmodellen (RUN/507/2016)
Sammanfattning
Region Jämtland Härjedalens kulturplan 2015-2018 är utgångspunkt för den kulturpolitik och
det kulturarbete som bedrivs i regionen. Planen samspelar med utvecklingsstrategin och
utvecklingsnämndens verksamhetsplan och utgår från den nationella kultursamverkansmodellen, förordning (2010:2012), om fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet. Regionen redovisar i kulturplanen de sju statsbidragsberättigade
verksamhetsområden som uppbär statligt stöd samt aktuella utvecklingsområden, mål och
prioriteringar för perioden i förhållande till de nationella kulturpolitiska målen. Regionen och
länets kommuner, kulturskaparna och civilsamhället är samverkansparter som följer
utvecklingen, utfall och effekter utifrån de regionala prioriteringarna; kultur för alla,
kulturskaparna och kulturdriven tillväxt. Uppföljning av tidigare års verksamhet visar att de
regionala kulturverksamheterna håller hög kvalitativ nivå på verksamheten utifrån regionala
förutsättningar och utmaningar. Fokus läggs på ett demokratiskt och tillgängligt kulturutbud i
regionen och över regiongränser där jämlikhet, ett normkritiskt förhållningssätt, integration
och mångfald beaktas.
Regionens ansökan till Kulturrådet 2017 omfattar en uppräkning av 2016 års statliga anslag
(om 28 020 tkr) med 672 tkr samt en ökning motsvarande den regionala förstärkningen 20132016 med 3 390 tkr. Aktuella förstärkningsinsatser berör bl.a. turnéstöd scenkonst,
museiverksamhet och konstsatsning, kulturfristad, insatser för barn och unga samt
integrationsinsatser genom kultur. För 2017 ansöker regionen om totalt 32 082 tkr i statligt
bidrag inom ramen för samverkansmodellen.

Förslag till beslut
Ansökan om statliga medel för 2016 inom kultursamverkansmodellen översänds till
Kulturrådet enligt upprättat förslag.

Beslut
Ansökan om statliga medel för 2016 inom kultursamverkansmodellen översänds till
Kulturrådet enligt upprättat förslag.

Expedieras till
Statens kulturråd/områdesschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§141

Kulturrådets råd för regionala kulturplaner (RUN/486/2016)
Sammanfattning
Områdeschef för kultur Ingrid Printz informerar om att Region Jämtland Härjedalen har som
övriga regioner, landsting getts möjlighet att besvara ”Kulturrådets råd för regionala
kulturplaner”.
Kulturrådet och Samverkansrådet har angett råd för att skapa tydlighet för ett enhetligt
underlag inför beredning och beslut om statsanslag. Avsikten är att skapa ökad transparens
och likabehandling och rättssäkerhet inför beslut om statsanslag kultursamverkansmodellen,
där regioner och landsting själva äger sina kulturplaner vad gäller utformning och innehåll.
Region Jämtland Härjedalen lämnar följande synpunkter.
Region Jämtland Härjedalen anser att råden är godtagbara och förtydligar vad
regioner/landsting ska ange vid ansökan om statsanslag till regionala kulturverksamheter;
Regionen instämmer i att kulturplanerna ska beskriva de prioriteringar som avses göras inom
planperioden och att dessa prioriteringar beskrivs i förhållande till de nationella
kulturpolitiska målen. Vad gäller ev. planerade förändringar och uppdrag så kan de beskrivas i
grova drag och gärna föregås av en dialog mellan kultursamverkansmodellens parter.
Intentionerna i samverkansmodellen är att regionerna ska ges ökat inflytande och ansvar för
fördelning av statliga bidrag och ökade möjligheter till regionala prioriteringar och
variationer. Vi uppfattar att råden till viss del innebär en återgång till ökad detaljstyrning från
staten.
Statens fördelning av statsbidrag till regionala kulturverksamheter behöver grunda sig på en
mer långsiktig planeringsmodell med utgångspunkt i kulturplanen. Det vill säga mer
långsiktig planering än att begära in ettåriga planerade budgetar. Föregående års anslag från
region och kommun redovisas varje år i maj till Kulturrådet, och det tycker vi är tillräckligt.

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden stller sig bakom tjänsteskrivelsens förslag på synpunkter på
Kulturrådets råd för regionala kulturplaner.

Expedieras till
Ingrid Printz

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§142

Utredning om förutsättningar att bli kulturfristad för författare m.fl. som
lever under hot i sina hemländer (RUN/824/2015)
Sammanfattning
I en motion inlämnad till landstinget (LS/715/2014) föreslog Liberalerna, dåvarande
Folkpartiet, att Region Jämtland Härjedalen, dåvarande Jämtlands läns landsting, ska söka
medlemskap i ICORN, ensamt eller tillsammans med Östersunds kommun, samt utreda
möjligheterna och förutsättningarna att bli en fristad för förföljda kulturskapare.
Landstingsfullmäktige beslutade att avslå den del som avser medlemskap i ICORN utifrån
Förvaltningsrättens dom gällande Gävle kommuns beslut om att bli fristad och biföll den del
som avser utredning om förutsättningar att bli fristad. Regionala utvecklingsnämnden fick i
uppdrag att utreda frågan och en gemensam utredning med Östersunds kommun har
genomförts gällande förutsättningar och möjligheter att bli fristad för förföljda konstnärer.
Utredningen föreslog ett delat huvudmannaskap för fristadsprogrammet där kostnader skulle
fördelas mellan regionen och kommunen. Årsbudget för fristaden har beräknats till 545 tkr.
Ärendet behandlades på Regionfullmäktige i juni 2016 med beslut att återremittera ärendet till
regionala utvecklingsnämnden för slutlig ställning i frågan efter samråd med Östersunds
kommun. Efter samråd står klart att kommunen inför 2017 planerar att ansöka om ett
medlemskap i ICORN gällande fristadsprogrammet.

Förslag till beslut
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Under förutsättning att nödvändiga och vederbörliga beslut fattas av Östersunds kommun så
föreslås att Region Jämtland Härjedalen beslutar följande:
1. Regionen ser positivt på att kommunen ansöker om medlemskap i ICORN och tar
huvudmannaskapet för fristadsprogrammet.
2. Regionen bidrar till verksamhet som ökar fristadskonstnärens möjlighet att delta i den
konstnärliga och kulturella offentligheten.
3. Regionen deltar i styrgrupp på förfrågan av Östersunds kommun.

Yrkande
Robert Uitto (S):
1. Utredningens förslag avslås eftersom Region Jämtland Härjedalen anser att detta är ett
kommunalt uppdrag.
2. Region Jämtland Härjedalen kan bidra till verksamhet som ökar fristadskonstnärens
möjlighet att delta i den konstnärliga och kulturella offentligheten, och ser därmed en
möjlighet till samverkan.

Beslutsgång
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller Robert Uittos
yrkande.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Utredningens förslag avslås eftersom Region Jämtland Härjedalen anser att detta är ett
kommunalt uppdrag.
2. Region Jämtland Härjedalen kan bidra till verksamhet som ökar fristadskonstnärens
möjlighet att delta i den konstnärliga och kulturella offentligheten, och ser därmed en
möjlighet till samverkan.

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Utredningens förslag avslås eftersom Region Jämtland Härjedalen anser att detta är ett
kommunalt uppdrag.
2. Region Jämtland Härjedalen kan bidra till verksamhet som ökar fristadskonstnärens
möjlighet att delta i den konstnärliga och kulturella offentligheten, och ser därmed en
möjlighet till samverkan.

Expedieras till
Ingrid Printz, områdeschef område kultur samt Östersunds kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
9

PROTOKOLL
Mötesdatum

Regionala utvecklingsnämnden
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§143

Avsiktsförklaring elbussprojektet (RUN/483/2016)
Sammanfattning
Information från Utskottet för infrastruktur angående hur elbussprojektet fortskrider.
Ärendet är inte redo för beslut då utskottet för infrastruktur vill ha en fördjupad diskusssion
om finansieringen med samarbetsparterna innan så sker.

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

Expedieras till
Ruth Eriksson, Utskottet för infrastrsuktur

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§144

Allmän trafikplikt - Buss 2018 (RUN/492/2016)
Sammanfattning
Från och med december 2018 ska det finnas ett nytt trafikavtal för allmän kollektivtrafik med
buss i Krokoms, Strömsunds, Bräcke, Bergs, Härjedalens kommun och landsbygdstrafik i
Östersunds kommun.
Beslut om allmän trafikplikt ska finnas innan avtal om en allmän kollektivtrafik kan tecknas.
Allmän trafikplikt innebär ett krav på en trafiktjänst som fastställs av RKM, ett offentligt
åtagande mot invånarna, beslutet ska kunna härledas ut det regionala
trafikförsörjningsprogrammet och ett trafikföretag ska inte ha något intresse av att bedriva
trafiken kommersiellt.
Allmän trafikplikt ska bidra till att målen i regional utvecklingsstrategi och regionalt
trafikförsörjningsprogram uppfylls. Underlag till beslutet är trafiksamråd med berörda
kommuner, seminarier och uppföljning av den befintliga trafiken.
Östersunds kommun har 2019-6-09-08 inlämnat en skrivelse med synpunkter på förslag till
allmän trafikplikt. Utskottet diskuterar den och anser att förslaget till beslut inrymmer de
anspråk på trafik som Östersunds kommun framför i skrivelsen.

Förslag till beslut
Utskottet för infrastrukturs beslut
Utskottet för infrastruktur föreslår Regionala Utvecklingsnämnden
1. Regionala utvecklingsnämnden beslutar om allmän trafikplikt för de angivna
sträckningarna i bilaga för att upprätthålla en fungerande trafikförsörjning i Strömsunds,
Krokoms, Bergs, Härjedalens, Bräcke kommuner och Östersunds kommuns landsbygd.
2. Beslutet om allmän trafikplikt innefattar möjlighet att vid behov löpande kunna göra
anpassningar av linjer och utbud.

Beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden beslutar om allmän trafikplikt för de angivna
sträckningarna i bilaga för att upprätthålla en fungerande trafikförsörjning i Strömsunds,
Krokoms, Bergs, Härjedalens, Bräcke kommuner och Östersunds kommuns landsbygd.
2. Beslutet om allmän trafikplikt innefattar möjlighet att vid behov löpande kunna göra
anpassningar av linjer och utbud.

Expedieras till
Ruth Eriksson samt berörda kommuner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
11

PROTOKOLL
Mötesdatum

Regionala utvecklingsnämnden

2016-10-04

§145

Överföring av Länstrafiken i Jämtlands län AB till regional utveckling
inom Region Jämtland Härjedalen (RUN/166/2015) (RUN/166/2015)
Sammanfattning
Vid regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2016-04-21 behandlades frågan om
Länstrafiken i Jämtlands län AB skulle föras över till förvaltning inom regional utveckling
eller kvarstå som aktiebolag. Nämnden bordlade frågan i avvaktan på mer information i
frågan om regionbildning från 2019. Arbetet med frågor som berör regionbildningen påbörjas
under hösten 2016.
Arbetsutskottet § 149, 2016-09-20, återremitterade ärendet för attt behandlas av nämnden och
slutligen regionfullmäktige.
Eftersom läget är ovisst med tanke på ett eventuellt bildande av en storregion Norr, bör
ärendet avslutas. Den dag det eventuellt blir aktuellt kommer förutsättningarna att se helt
annorlunda ut. Då kan ärendet väckas igen.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets beslut
Ärendet återremitteras för handläggning
Förvaltningschefens förslag
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Länstrafiken i Jämtlands län AB behålls.
2. Ärendet avslutas.

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Länstrafiken i Jämtlands län AB behålls.
2. Ärendet avslutas.

Expedieras till
Länstrafiken i Jämtlands län AB

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2016-10-04

Tjänsteskrivelse Överföring av Länstrafiken i Jämtlands län AB till regional
utveckling
§149 AU Överföring av Länstrafiken i Jämtlands län AB till regional utveckling inom
Region Jämtland Härjedalen
Utredning - Politisk organisation för förvaltningen länstrafiken

Justerandes sign
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§146

Ansökan om regionalt investeringsstöd - i Fallmorans lägenheter AB
(RUN/1125/2015)
Sammanfattning
Fallmorans Lägenheter AB har sökt företagsstöd till byggnadsinvesteringar. Planerad
investering är en byggnad i tre våningar, kostnadsberäknad till 24 900 000 kronor. I
våningsplan två och tre skall totalt 12 lägenheter iordningställas och bäddantalet är beräknat
bli 72 stycken. Verksamhet som där skall bedrivas är kommersiellt turistiskt boende. För att
säkerställa att uthyrningsverk-samheten ska bedrivas på ett långsiktigt sätt har bolaget i
avsiktsförklaring/förbindelse medgett att för stödet uttagna realsäkerheter i form av pantbrev
får kvarstanna i Region Jämtland Härje-dalens/Tillväxtverkets hand upp till 15 år räknat från
datum för slutligt beslut.
I våningsplan 1 planeras en restaurang samt en mindre butik. Vilken typ av butik som blir
aktuell är i dagsläget ej bestämt, målsättningen är en butik som skall attrahera turister och
övrig besöks-näring i området.
Investeringens syfte är att ta ytterligare ett steg mot fullbordandet av Skalets Torg. Det vill
säga att vid centrala Vemdalsskalet uppföra en turistort. En urban tilltalande miljö med den
täthet av människor som är förutsättningen för att kunna utveckla och härbärgera ett
näringsliv med mångfald. Efter färdigställandet av nu planerat projekt återstår ytterligare ett
husblock för det totala färdigställandet av Skalets Torg.
I våningsplan 1 planeras en restaurang samt en mindre butik. Vilken typ av butik som blir
aktuell är i dagsläget ej bestämt, målsättningen är en butik som skall attrahera turister och
övrig besöksnäring året runt i området.
Fallmorans Lägenheter AB äger sedan tidigare ett lägenheters hus vid Vemdalsskalets Torg
innehållande 18 lägenheter samt två hus i Klövsjö skidområde innehållande totalt åtta
lägenheter. Nuvarande totala antal ordinarie bäddar uppgår till 136 bäddar. Bolaget har
tidigare beviljats före-tagsstöd både från Länsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen till
dessa investeringar.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Region Jämtland Härjedalen beviljar Fallmorans Lägenheter AB regionalt investeringsstöd
med 27 % finansiering av planerad investering, dock maximalt 6 723 000 kronor.

Beslut
Region Jämtland Härjedalen beviljar Fallmorans Lägenheter AB regionalt investeringsstöd
med 27 % finansiering av planerad investering, dock maximalt 6 723 000 kronor.

Justerandes sign
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Expedieras till
Jan Eriksson, Åsa Abrahamsson, Martina Lundholm

Beslutsunderlag




§150 AU Ansökan om regionalt investeringsstöd Fallmorans lägenheter AB i
Vemdalen
Anmälan företagsstöd, över 5 000 000 kr
Ansökan om regionalt företagsstöd Fallmorans lägenheter AB

Justerandes sign
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§147

Basfinansiering Jämtland Härjedalen Turism, JHT 2017 (RUN/421/2016)
Sammanfattning
Region Jämtland Härjedalens avtal med Jämtland Härjedalen Turism går ut den sista
december 2016. Regionen vill teckna nytt avtal för tiden 2016. Avtalet är i stort likalydande
med tidigare avtal.
Förslag till ersättning för verksamhetsåret 2017 är 2 114 000 kronor, samma belopp som för
verksamhetsåret 2016.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Avtal mellan Region Jämtland Härjedalen och Jämtland Härjedalen Turism, JHT,
avseende medel för turismutveckling 2017 tecknas samt ersättning fastställs till 2 114 000 kr

Beslut
1. Avtal mellan Region Jämtland Härjedalen och Jämtland Härjedalen Turism, JHT,
avseende medel för turismutveckling 2017 tecknas samt ersättning fastställs till 2 114 000 kr

Expedieras till
Områdeschef Näringsliv

Beslutsunderlag






§151 AU Basfinansiering Jämtland Härjedalen Turism, JHT 2017
Tjänsteskrivelse Basfinansiering Jämtland Härjedalen Turism
Medlemspolicy Jämtland Härjedalen Turism från och med 2016
Avtal mellan Region JH och JHT om medel för turismutveckling
Basfinansiering Jämtland Härjedalen Turism, JHT

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§148

Ägaranvisningar för Almi Företagspartner Mitt AB (RUN/450/2016)
Sammanfattning
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott har den 17 augusti 2016, § 125 behandlat
ärendet Ägaranvisning Almi Företagspartner Mitt (RUN/450/2016). I förslag till beslut
föreslogs följande:
Arbetsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden:
Ägaranvisningar för Almi Företagspartner Mitt AB antas
Arbetsutskottet beslutade att Ärendet lyfts till regionala utvecklingsnämnden när en tydlig påverkan på budget står klar.
I det fortsatta arbetet med ärendet konstateras att förslag till finansiering, för år 2017, kvarstår
på den nivå som tidigare har föreslagits. För Region Jämtland Härjedalen uppgår den totala
finansieringen till 5 897 771 kronor, fördelat på 5 447 771 kronor (driftsanslag) samt 450 000
kr (tillväxtrådgivning). Samma summa och fördelning gäller även för Landstinget
Västernorrland.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Ägaranvisningarna för ALMI företagspartner Mitt AB antas.
2. Regionala utvecklingsnämnden beviljar Almi Företagspartner Mitt AB totalt 5 897 771
kronor för verksamhetsåret 2017.

Beslut
1. Ägaranvisningarna för ALMI företagspartner Mitt AB antas
2. Regionala utvecklingsnämnden beviljar Almi Företagspartner Mitt AB totalt 5 897 771
kronor för verksamhetsåret 2017.
JÄV:
Susanné Wallner (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut.
Andra vice ordförande Eva Hellstrand (C) är ordförande under detta beslutsärende.

Expedieras till
Områdeschef Näringsliv

Justerandes sign
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Mötesdatum

Regionala utvecklingsnämnden

2016-10-04

§149

Ansökan om regionalt investeringsstöd - Hamrafjällets Lift AB
(RUN/488/2016)
Sammanfattning
Investering i kopplad stollift belägen i Hamrabacken, västra delen av Tänndalens
skidanläggning. Investeringen är en första etapp i utvecklingsplan fram till 2019, vilken
omfattar snösäkring samt investeringar i liftar (utbyte av gamla släp- och okopplad stollift).
Detta för att skidområdet ska komma upp till den nivå besökare förväntar sig. Förutom den nu
aktuella moderna kopplade stolliften tillkommer en strategiskt placerad släplift i denna etapp.
Tidigare har beslut om 5 mkr i investeringsstöd avseende första etappen av snösäkring
beviljats Hamrafjällets Lift AB, 160627, vilket avser samma utvecklingsplan.
Drift av Hamra Express kommer ske via långsiktigt hyresavtal med Hamrafjällets Lift AB.
Hamrafjällets Lift AB är helägt dotterbolag till Grönklittsgruppen, vilken har visionen att
utveckla Tänndalen med stark året-runt-bas med flera arbetstillfällen och investera totalt 500
mkr i Tänndalen, vilket även innefattar uppbyggnad av stark sommarsäsong.
Koncernen redovisar jämställdhetsplan och plan för hållbar utveckling för miljö och energi.
Turismen är en av länets basnäringar och investeringen svarar mot delmålen ”besöksnäringen
som tillväxtmotor med hållbarhet som signum” samt ”att fler personer besöker och bosätter
sig i länet” i RUS 2014-2030.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden beviljar sökande 35 % av investeringen, dock maximalt
8 750 000 kronor.

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beviljar sökande 35 % av investeringen, dock maximalt
8 750 000 kronor.

Expedieras till
Områdeschef näringsliv Martina Lundholm

Beslutsunderlag




§157 AU Ansökan om regionalt investeringsstöd - Hamrafjällets Lift AB
Tjänsteskrivelse investeringsstöd Hamra Express AB ub
Anmälan beslut till RN

Justerandes sign
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Regionala utvecklingsnämnden

2016-10-04

§150

Regionala rekommendationer för studie- och yrkesvägledning
(RUN/224/2016)
Sammanfattning
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.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden ställer sig bakom de utarbetade regionala
rekommendationerna för studie och yrkesvägledning i Region Jämtland Härjedalen.

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

Expedieras till
Mats Berglund, Marina Gregorsson, Håkan Lundmark

Beslutsunderlag



Regionala rekommendationer för studie- och yrkesvägledning
Skiss studie- och yrkesvägledning

Justerandes sign
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Regionala utvecklingsnämnden




2016-10-04

§153 AU Regionala rekommendationer för studie- och yrkesvägledning
Protokollsutdrag arbetsutskottet 2016-04-21, § 92 Regionala rekommendationer för
studie- och yrkesvägledning
Regionala rekommendationer för studie- och yrkesvägledning

Justerandes sign
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§151

Delårsbokslut per augusti 2016 (RUN/481/2016)
Sammanfattning
Delårsbokslut per augusti har beslutats av ordförande efter hörande av vice ordförande och
andre vice ordförande enligt Regionala utvecklingsnämndens beslut § 130, 2016-08-30.
Det färdigställda delårsbokslutet delges Arbetsutskottet samt Regionala utvecklingsnämnden
för information.

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

Expedieras till
Regionala utvecklingsnämnden samt förvaltningscontroller Arne Nilsson

Beslutsunderlag




Delårsbokslut per augusti 2016 Regionala utvecklingsnämnden
Bilaga till delårsbokslut per augusti 2016 - bolag
§155 AU Regionala utvecklingsnämnden Delårsbokslut per augusti 2016

Justerandes sign
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Regionala utvecklingsnämnden

2016-10-04

§152

Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan
(RUN/303/2016)
Sammanfattning
Modell för uppföljning av framgångsfaktorer:
Regionala utvecklingsnämnden har formulerat fullmäktiges strategiska mål i form av
framgångsfaktorer. Förvaltningen planerar därefter aktiviteter för att genomföra dessa. En
modell för uppföljning av målen/framgångsfaktorerna har tagits fram som visar vilka
aktiviteter som skett inom området för aktuell utvärderingsperiod.

Förslag till beslut
Förvaltningschefens förslag:
1. Regionala utvecklingsnämnden har tagit del av modell för uppföljning av
framgångsfaktorer i verksamhetsplanen för januari - augusti 2016.
2. Modell för uppföljning av regionla autvecklingsnämndens framgångsfaktorer i
verksamhetsplan januari - augusti 2016 antas och det läggs därefter till handlingarna.

Beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden har tagit del av modell för uppföljning av
framgångsfaktorer i verksamhetsplanen för januari - augusti 2016.
2. Modell för uppföljning av regionla autvecklingsnämndens framgångsfaktorer i
verksamhetsplan januari - augusti 2016 antas och det läggs därefter till handlingarna.

Expedieras till
Ulf von Sydow, regional utvecklingsstrateg

Beslutsunderlag



Protokollsutdrag regionala utvecklingsnämnden 2016-05-31, § 97 Uppföljning av
regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan (RUN/303/2016)
§156 AU Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan
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§153

Information från regionens samverkansråd (RUN/8/2016)
Sammanfattning
Förvaltningschef Anders Byström informerar om ärenden som behandlades på Regionens
samverkansråds sammanträde den 19 september 2016 i Stugun. Bland annat avhandlades
följande ärenden:
- Översyn av ungdomsinflytande i Region Jämtland Härjedalen
- Regional samverkan inom e- och IT-området
- Regional indelning - tre nya län SOU 2016:48
- Rapport och dialog från RÖK-gruppen för mottagning och integration
- Information om nya länstransportplanen och infrastrukturplanering

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

Justerandes sign
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Mötesdatum

Regionala utvecklingsnämnden

2016-10-04

§154

Informationer
Sammanfattning
Följande informationer gavs under regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 4
oktober 2016:
- Rektor Torgny Rhodin informerade om Birka Folkhögskola
- Rektor Abbas Khanahmadi informerade om Bäckedelas Folkhögskola
- Infrastrukturstrateg Jan Molde informerade om Funktionella Mittstråket
- Marina Gregorsson, Håkan Lundmark, Maria Berglund och Elin Mattsson informerade om
vilka projekt som regionen r med och driver inom arbetsmarknadsområdet och
integrationsområdet.

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

Justerandes sign
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Regionala utvecklingsnämnden
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§155

Valärenden 2016 (RUN/4/2016)
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden gör följande val:
1. Thomas Andersson (C) väljs till ombud i Föreningen för elektrifiering av Meråkerbanan.
2. Eva Hellstrand (C) väljs som ombudsersättare i Intresseföreningen Norrtåg.

Expedieras till
Jessica Hådell, berörda ledamöter och beslutsorgan.

Justerandes sign
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Regionala utvecklingsnämnden

2016-10-04

§156

Anmälan av delegationsbeslut till regionala utvecklingsnämnden 2016
(RUN/6/2016)
Sammanfattning
Delegationsbeslut fattade av kollektivtrafikstrateg:
- Beslut om beviljande av färdtjänst/riksfärdtjänst 2016-08-01 – 2016-08-31
Delegationsbeslut gällande företagsstöd
-Beslut fattade i augusti 2016
Delegationsbeslut fattade av förvaltningschef
- Bidrag till organisationen Hela Sverige Ska Leva

Förslag till beslut
Förvaltningschefens förslag
Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

Beslut
Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

Justerandes sign
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