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§ 27 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

1. Remiss – PTS föreskrifter om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande
betaltjänster (RUN/460/2015) läggs till ärendelistan
2. Kallelse till bolagsstämma i Vattenbrukscentrum Norr AB (RUN/452/2015) läggs
till ärendelistan
3. Parter och myndigheter som ska ingå i styrkommittéer för vissa territoriella
samarbetsprogram 2014-2020 (RUN/488/2015) läggs till ärendelistan
4. Preliminär föredragningslista fastställs med dessa tillägg som slutlig
föredragningslista.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 28 Förvaltningschefens rapport
Förvaltningschef Anders Byström presenterar följande punkter
 Tandvårdskliniker,
 Administrativa besparingar,
 Lokaler,
 Utredning av folkhälsa, FOU. miljö och jämställdhet
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

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

§ 29 Finansiering av projekt för bredbandssamordning
(RUN/213/2015)
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen och Regionförbundet antog våren 2013 en Bredbandsstrategi för
Jämtlands län. För att nå dessa mål krävs en kraftfull utbyggnad av fiber i länet, men
utbyggnaden av trådlösa nät är också mycket viktig. Länets kommuner har i olika
sammanhang framfört tydliga önskemål om en funktion som samordnar arbetet i länet.
Regionala utvecklingsnämnden föreslås avsätta 500 000 kronor från disponibla medel
från före detta Regionförbundet Jämtlands län som medfinansiering av ett projekt för
samordning av frågor rörande utbyggnad av bredband i Jämtlands län.
Ärendet har behandlats i regionens samverkansråd den 16 februari 2015.

Beslutsunderlag
Finansiering av projekt för bredbandssamordning, PM.
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 19 januari 2015, § 12.
Regionens samverkansråd 16 februari 2015.
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2015-02-17, § 14.

Regionens samverkansråds beslut
Regionens samverkansråd bifaller till förslaget att anslå 500 000 kronor från disponibla
medel från före detta Regionförbundet Jämtlands län som medfinansiering av ett projekt
för samordning av bredbandsinsatser i länet under tiden 2015-05-01 till 2016-04-30.

Utskottet för infrastruktur och kommunikationers förslag
Utskottet för infrastruktur och kommunikationer föreslår Regionala
utvecklingsnämnden att besluta anslå 500 000 kronor från disponibla medel från före
detta Regionförbundet Jämtlands län som medfinansiering av ett projekt för samordning
av bredbandsinsatser i länet under tiden 2015-05-01 till 2016-04-30
Justerandes sign

Justerandes sign
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REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott föreslår regionala utvecklingsnämnden att

besluta anslå 500 000 kronor från disponibla medel från före detta Regionförbundet
Jämtlands län som medfinansiering av ett projekt för samordning av bredbandsinsatser i
länet under tiden 2015-05-01 till 2016-04-30
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att anslå 500 000 kronor från disponibla medel
från före detta Regionförbundet Jämtlands län som medfinansiering av ett projekt för
samordning av bredbandsinsatser i länet under tiden 2015-05-01 till 2016-04-3

Utdrag till
Förvaltningschef regional utveckling; Områdeschef Infrastruktur och kommunikationer

§ 30 Ägarskap av Norrtåg AB (RUN/307/2015)
Ärendebeskrivning
Styrelsen i Norrtåg AB har mot bakgrund av den granskningsrapport som genomförts
av bolagets lekmannarevisorer (Granskningsrapport för år 2012) lyft frågan om bolagets
ägarstruktur via en skrivelse till dess ägare och finansiärer. Med utgångspunkt från
ovanstående beslutade ägarna av Norrtåg AB vid ett ägarsamråd 2013-12-18 att
ägarfrågan ska utredas. Utredningens slutsats är att Norrtåg AB ska ägas av regionala
kollektivtrafikmyndigheten (RKM). Den nya kollektivtrafiklagen betonar att
kollektivtrafiken är en regional verksamhet som ska vara trafikslagsöverskridande. Det är
RKM i varje län/region som har ansvaret. Norrtågstrafiken är viktig för resor både inom
länen och för det länsgränsöverskridande resandet och faller därmed naturligt in under
RKM:s ansvarsområde.
För att verkställa detta i Jämtlands län har nuvarande ägaren, Länstrafiken i Jämtlands
län AB, fattat erforderliga beslut om försäljning av aktier.
Finansiering sker genom att Region Jämtland Härjedalen köper aktierna till det
nominella värdet 500 000 kr. Region Jämtland Härjedalen har en fordran på
Länstrafiken i Jämtlands län AB som kvittas mot aktievärdet.

Beslutsunderlag
Granskningsrapport Norrtåg AB 2012.
Ägarråd Norrtåg AB 2013-12-18.
Utredning 2014-09-15 Ägarskap av Norrtåg AB.
Styrelseprotokoll Länstrafiken AB 2014-12-19.
Extra bolagsstämma Länstrafiken i Jämtlands län AB 2015-01-30.
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2015-02-17, § 15.

Justerandes sign

Justerandes sign
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Förvaltningschefens förslag
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Regionfullmäktige köper Länstrafiken i Jämtlands län ABs aktier i Norrtåg AB till det
nominella värdet, från och med 2015-05-01.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott föreslår regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Regionfullmäktige köper Länstrafiken i Jämtlands län ABs aktier i Norrtåg AB till det
nominella värdet, från och med 2015-05-01
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Regionfullmäktige köper Länstrafiken i Jämtlands län ABs aktier i Norrtåg AB till det
nominella värdet, från och med 2015-05-01

Utdrag till
Områdeschef Infrastruktur och kommunikationer; Regionfullmäktige

§ 31 Justering av Norrlandsresans taxa (RUN/219/2015)
Ärendebeskrivning
Norrlandresan är en gemensam taxa för resor med buss över länsgräns mellan
Västerbotten, Västernorrland, Norrbotten och Jämtlands län. Taxans periodkort
används också som ersättningsgrund för resor inom respektive län på
periodkort/pendlarkort vid resor med Norrtåg.
Taxan för Norrlandsresan är föremål för justering. Senaste förändring gjordes under
sommaren 2011.

Beslutsunderlag
Justering av Norrlandsresans taxa, PM.
Utskottet för infrastruktur och kommunikationer 29 januari 2015, § 8.
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2015-02-17, § 16.

Utskottet för infrastruktur och kommunikationers beslut
Utskottet för infrastruktur och kommunikationer föreslår Regionala
utvecklingsnämnden att föreslå Regionfullmäktige
1. Taxan för Norrlandsresan revideras med 2,8 % avseende enkelbiljetter och
rabattkortsresor samt med 4,5 % avseende periodkort,
Justerandes sign

Justerandes sign
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2. Taxan knyts till KPI för årlig justering. Justering neråt ska inte göras,
3. Beslutet verkställs från och med 1 juli 2015,
4. Beslutet verkställs under förutsättning att samtliga Kollektivtrafikmyndigheter i
de fyra nordligaste länen fattar likalydande beslut.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott föreslår regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Taxan för Norrlandsresan revideras med 2,8 % avseende enkelbiljetter och
rabattkortsresor samt med 4,5 % avseende periodkort,
2. Taxan knyts till KPI för årlig justering. Justering neråt ska inte göras,
3. Beslutet verkställs från och med 1 juli 2015,
4. Beslutet verkställs under förutsättning att samtliga
Kollektivtrafikmyndigheter i de fyra nordligaste länen fattar likalydande
beslut.

Förslag till beslut på mötet
Susanné Wallner (M) yrkar på att attsats 2 i liggande förslag tas bort.
Jörgen Blom (V) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer Susanné Wallners yrkande mot Jörgen Bloms yrkande och finner att
regionala utvecklingsnämnden bifaller liggande förslag.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Taxan för Norrlandsresan revideras med 2,8 % avseende enkelbiljetter
och rabattkortsresor samt med 4,5 % avseende periodkort,
2. Taxan knyts till KPI för årlig justering. Justering neråt ska inte göras,
3. Beslutet verkställs från och med 1 juli 2015,
4. Beslutet verkställs under förutsättning att samtliga
Kollektivtrafikmyndigheter i de fyra nordligaste länen fattar likalydande
beslut
Susanné Wallner (M), Stefan Nilsson (KD), Joel Nordkvist (M), Carina Asplund
(C) och Jörgen Larsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Utdrag till
Områdeschef Infrastruktur och kommunikationer; Regionfullmäktige

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 32 Beslut om allmän trafikplikt, tätortstrafiken
Östersund (RUN/214/2015)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen är Regional kollektivtrafikmyndighet. Myndighetens uppgift
är att vara den strategiska beslutsnivån, besluta om trafikförsörjningsprogram, allmän
trafikplikt och ta emot anmälan om kommersiell trafik. Inför upphandling av
tätortstrafiken i Östersund ska beslut om trafikplikt fattas.

Beslutsunderlag
Beslut om allmän trafikplikt, tätortstrafiken Östersund, PM.
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2015-02-17, § 17.

Utskottet för infrastruktur och kommunikationers beslut
Utskottet för infrastruktur och kommunikationer föreslår regionala utvecklingsnämnden
att besluta om allmän trafikplikt för linjetrafik på linje 1-14, industritrafik, nattbusstrafik,
extra sön- och helgdagstrafik och flygbusstrafik inom tätorten Östersund.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

1. Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott föreslår regionala utvecklingsnämnden
att besluta om allmän trafikplikt för linjetrafik på linje 1-14, industritrafik,
nattbusstrafik, extra sön- och helgdagstrafik och flygbusstrafik inom tätorten
Östersund.
2. Områdeschef för Infrastruktur och kommunikationer får i uppdrag att till regionala
utvecklingsnämnden den 3 mars 2015 komplettera underlaget med ytterligare
information kring målet minskade nettoutsläpp (kg per km) av CO2 i
trafikförsörjningsprogrammet

Förslag till beslut på mötet
Robert Uitto (S) yrkar på följande tillägg till beslut:
1. Trafiken ska upphandlas och bedrivas på ett sådant sätt att målen i det regional
trafikförsörjningsprogrammet uppnås, det innebär låggolvsfordon, minskade
nettoutsläpp av CO2 , ökat resande med minst 1 % per år.
2. Trafiken ska upphandlas som nettoavtal eller motsvarande och omfatta 5-10 år.
3. Allmän trafikplikt ska gälla på linje 1-14, industritrafik, nattbusstrafik, extra sön- och
helgdagstrafik och flygbusstrafik inom tätorten Östersund.
4. PM allmän trafikplikt, tätortstrafiken Östersund antas i sin helhet.
Karin Österberg (MP) yrkar:
Ändring: Ta bort överstrukna meningar nedan.( En fortsatt utfasning av fossila bränslen
är nödvändig för att nå det nationella målet en fossilbränslefri kollektivtrafik 2030. 8 +
2 år.)
Tillägg: Meningar med fet stil ska läggas in både i PM och i själva beslutstexten.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Ur PM allmän trafikplikt.
Förutsättningar i kommande trafikupphandling
Trafiken skall upphandlas och bedrivas på ett sådant sätt att målen i det regionala
trafikförsörjningsprogrammet uppnås. Nuvarande program omfattar tiden 2013-2015,
programmet ska revideras under 2015. Trafiken ska under avtalsperioden ta tydliga
steg på vägen mot en fossilfri kollektivtrafik 2030.






Tillgängligheten till trafiken ska öka ex vis genom att fler fordon har låggolv, i
tätortstrafiken är alla fordon av typen låggolv.
Beläggningsgraden ska öka
Minskade nettoutsläpp (kg per km) av CO2.
Antalet resor i tätortstrafiken ska öka med minst 1 % per år
Avtalet ska ge utrymme för utvecklings-/demonstrationsprojekt avseende
drivmedel och ökat resande.

Nuvarande och tidigare trafikavtal för tätortstrafiken, har uppmärksammats som s k
nettoavtal där trafikutövaren har en långtgående självständighet att utforma trafiken,
sätta taxan etc. Trafikutövaren har stor frihet att sätta taxan, men ett index reglerar
hur mycket den får höjas. Kommande trafikavtal ska utformas på ett motsvarande
sätt och omfatta 8 + 2 år. .
En fortsatt utfasning av fossila bränslen är nödvändig för att nå det nationella
målet en fossilbränslefri kollektivtrafik 2030.
Susanné Wallner (M) yrkar bifall till liggande förslag, med undantag av att avtalstiden
ändras till att gälla 5-10 år.

Beslutsgång
Ordförande ställer fråga på ändringsyrkandet att avtalet ska omfatta 5-10 år. Ordförande
finner att regionala utvecklingsnämnden bifaller ändringsyrkandet.
Ordförande ställer fråga på ändringsyrkandet att styrka följande mening ”En fortsatt
utfasning av fossila bränslen är nödvändig för att nå det nationella målet en
fossilbränslefri kollektivtrafik”. Ordförande finner att regionala utvecklingsnämnden
bifaller ändringsyrkandet.
Ordförande ställer fråga på tilläggsyrkandet ”Trafiken ska under avtalsperioden ta
tydliga steg på vägen mot en fossilfri kollektivtrafik 2030”. Ordförande finner att
regionala utvecklingsnämnden bifaller tilläggsyrkandet.
Ordförande ställer fråga på tilläggsyrkandet ”Avtalet ska ge utrymme för utvecklings/demonstrationsprojekt avseende drivmedel och ökat resande”. Ordförande finner att
regionala utvecklingsnämnden bifaller tilläggsyrkandet.
Ordförande ställer liggande förslag mot ändringsförlaget. Ordförande finner att
regionala utvecklingsnämnden bifaller ändringsförslaget.
Justerandes sign

Justerandes sign
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REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

1. Trafiken ska upphandlas och bedrivas på ett sådant sätt att målen i det regional
trafikförsörjningsprogrammet uppnås, det innebär låggolvsfordon, minskade
nettoutsläpp av CO2 , ökat resande med minst 1 % per år.
2. Trafiken ska upphandlas som nettoavtal eller motsvarande och omfatta 5-10 år.
3. Allmän trafikplikt ska gälla på linje 1-14, industritrafik, nattbusstrafik, extra sönoch helgdagstrafik och flygbusstrafik inom tätorten Östersund.
4. PM allmän trafikplikt, tätortstrafiken Östersund antas, med beslutade ändringar, i
sin helhet.
Susanné Wallner (M), Stefan Nilsson (KD), Joel Nordkvist (M), Carina Asplund (C)
och Jörgen Larsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Utdrag till
Områdeschef Infrastruktur och kommunikationer; Länstrafiken i Jämtlands län AB;
Östersunds kommun

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 33 Arbetspendling Östersund-Bräcke (RUN/364/2015)
Ärendebeskrivning
Sedan starten av Norrtågstrafiken december 2012 har det funnits en tidig morgontur MF Östersund ca 6.20 – Bräcke 7.10 – Ånge 7.28. Den har blivit uppskattad för
arbetspendling Östersund-Bräcke och har ett 20-tal resenärer. För Bräcke kommun och
näringslivet har turen stor betydelse för möjligheten att behålla och rekrytera personal.
I innevarande tågplan T15 var det tänkt att turen från Östersund 6.20 skulle
tidigareläggas ca 20 min och förlängas till Sundsvall. Vilket skulle vara en acceptabel
eftergift för de lokal pendlarna eftersom turen skulle förlängas till Sundsvall. I den
fastställda tågplanen fick turen avgångstid från Östersund 4.56 – Bräcke 5.36 – Ånge
5.54 – Sundsvall 7.06! Det strider mot hur det var tänkt, turen har i nuläget inget värde
för pendling inom Jämtland.
Det är näst intill omöjligt att ändra i tågtrafik under en innevarande tågplaneperiod, då
det tåg som ändras ges sämsta prioritet på spåret.
De tidiga förbindelser som finns är buss Gällö 6.40 – Bräcke ca 7.50, Buss Östersund
6.30 – Bräcke 7.45 och tåg Östersund 5.40 – Bräcke 6.26. Tåget har inget mellanliggande
stopp och kräver särskilda färdbevis..
Det innebär att fram till 12 dec 2015 kommer ingen tidig tur för arbetspendling att
finnas Östersund-Bräcke.
Turen kl 6.20 från Östersund har funnits i två år och blivit en etablerad pendlingstur till
Bräcke, som fyller ett stort behov. Det har gått 2 månader av trafikåret och ska trafiken
ersättas bör det göras snarast. Ambitionen är att kunna få tillbaka en tidig tur som kan
passa för lokal arbetspendling till kommande tågplan T16 med start 13 december 2015.
Norrtåg har undersökt möjligheten till biljettsamarbete som möjliggör för lokala pendlar
att nyttja det tidiga SJ tåget. Det har hittills inte gett något konkret resultat.
En möjlig lösning är att inrätta en ny tur linjetrafik med buss Östersund - Gällö, turen
ansluter där till befintlig tur Gällö 6.40 – Bräcke 7.50. Nettokostnaden för den beräknas
till 300 000 kr.
Turen inrättas snarast (ca 2 veckor behövs för planering och information) och under
återstoden av detta trafikår t o m 12 december 2015.
Länstrafiken i Jämtlands län AB har inte budgeterat för en tillkommande kostnad av
denna omfattning, varför ett tilläggsanslag krävs för att trafiken ska kunna inrättas.

Beslutsunderlag
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2015-02-17, § 18.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott föreslår regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att inte inrätta en tur för tidig arbetspendling
Östersund-Bräcke under innevarande tågplaneperiod T15.
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Förslag till beslut på mötet
Jörgen Persson (S) yrkar på att regionala utvecklingsnämnden aktivt bevakar tiderna i
kommande tågplan för att kunna ha en fungerande arbetspendling, både till och från
Östersund.

Beslutsgång
Ordförande ställer fråga på liggande förslag. Ordförande finner att regionala
utvecklingsnämnden bifaller liggande förslag.
Ordförande ställer fråga på Jörgen Perssons yrkande. Ordförande finner att regionala
utvecklingsnämnden bifaller yrkandet.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

1. Regionala utvecklingsnämnden beslutar att inte inrätta en tur för tidig
arbetspendling Östersund-Bräcke under innevarande tågplaneperiod T15.
2. Regionala utvecklingsnämnden beslutar att aktivt bevaka tiderna i kommande
tågplan för att kunna ha en fungerande arbetspendling, både till och från
Östersund.

Utdrag till
Områdeschef Infrastruktur och kommunikationer; Länstrafiken i Jämtlands län AB;
Bräcke kommun

§ 34 Beslutsordning för handläggning av företagsstöd
(RUN/305/2015)
Ärendebeskrivning
När det gäller beslut inom företagsstödet så framgår det i ”Delegationsbestämmelser för
Regionala utvecklingsnämnden” följande –
1.6.2 ”Handläggare” företagsstöd/chef område näringsliv
Fatta beslut om företagsstöd (Regionalt investeringsstöd som Regionalt bidrag till företagsutveckling och
mikrobidrag, Såddfinansiering och innovationscheck samt Kommersiell service) inom 1:1-medel upp till
en gräns på 5,0 miljoner kronor.
Beslut ska stämmas av med ordförande, vice ordförande för regionala utvecklingsnämnden samt
förvaltningschef för regional utveckling.
Beslut ska fattas enligt ”Handläggning av företagsstöd inom Region Jämtland Härjedalen”. Beslut ska
anmälas till regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott.
Skäl för förändrad beslutsordning –
Den nu gällande beslutsordningen innebär att alla företagsstöd oavsett stödstorlek skall
Justerandes sign
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stämmas av med ordförande, vice ordförande och förvaltningschefen för regional
utveckling. Detta innebär t.ex. att konsultcheckar eller utvecklingscheckar i
storleksordningen från 10 000 kronor och uppåt skall skickas för avstämning. Ofta
förkommer också situationer där handläggaren i sitt arbete diskuterar
finansieringslösningar för en investering tillsammans med andra finansiärer. Det är då
viktigt att handläggaren har ett ekonomiskt handlingsutrymme som möjliggör att dessa
diskussioner sker så effektiv och snabbt som möjligt och att stödsökande därigenom kan
få ett svar utan förseningar.
Förslag till beslutsordning –
För att arbetet med företagsstödet skall flyta så bra som möjligt, för såväl stödsökanden
som för de politiker som har det yttersta ansvaret, föreslås följande arbetsmodell för
företagsstödet inom Region Jämtland Härjedalen.
Företagsstöd som omfattar ansökan om stöd upp till och med 2 000 000 kr beslutas
enligt följande:
Ärendet förbereds och föredras av ansvarig tjänsteman (föredragande) med förslag till
beslut, chef område näringsliv är beslutade. Ett ensidigt PM sammanställs över beslutet
och delges ordförande, vice ordförande samt förvaltningschef för regional utveckling.
En sammanställning av de senast beslutade företagsstöd delges arbetsutskottet samt
nämnden vid varje möte.
Företagsstödsansökan som omsluter 2 000 001 kr till 5 000 000 kr föranmäls till
ordförande, vice ordförande samt förvaltningschef för regional utveckling. Föranmälan
är ett ensidigt PM med information om sökanden, information om verksamheten,
kostnads och finansieringsbeskrivning samt förslag till beslut där handläggande
tjänsteman begär ett beslutsutrymme/maxbelopp som gör det möjligt för handläggande
tjänsteman att ha ett förhandlingsutrymme.
När ordförande, vice ordförande och förvaltningschefen för regional utveckling erhållit
PM:et har de 24 timmar på sig att lämna synpunkter till handläggande tjänsteman. Om
inga synpunkter inkommer fortsätter handläggande tjänstemannen beredningen av
ärendet inom den ram som tjänstemannen anmält. Beredande tjänsteman tar därefter
fram förslag till beslut och chef område näringsliv beslutar. Efter att beslut fattas
informeras ordförande, vice ordförande samt förvaltningschefen för regional utveckling.
En sammanställning av de senast beslutade företagsstöden delges arbetsutskottet samt
nämnden vid varje möte.
Företagsstöd med en stödsumma över 5 000 001 kr förbereds av handläggaren med
förslag om beslut som tas upp i arbetsutskottet och nämnden för beslut.
Investeringar som är större än 25 000 000 kr beslutas av Tillväxtverket. Region Jämtland
Härjedalen ombeds vid dessa tillfällen att inkomma med ett yttrande. Yttrande skrivs av
handläggaren efter inhämtande av eventuella synpunkter från ordförande, vice
ordförande och förvaltningschefen för regional utveckling. Yttrandet skrivs under av
ordföranden eller vid dennes frånvaro vice ordförande. Om ingen av dessa är
Justerandes sign
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närvarande skrivs yttrandet under av förvaltningschefen för regional utveckling.
Vid uttag av säkerheter i samband med stödgivning (begränsad borgen eller
företagshypotek), justeringar av ovan nämnda säkerheter i samband med eventuella
förändringar hos stödmottagaren, medgivande om koncernbidrag etc., ansvarar
handläggare för att dessa moment genomförs enligt principerna i ”Handläggning av
företagsstöd inom Region Jämtland Härjedalen”.

Beslutsunderlag
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2015-02-17, § 21.

Förvaltningschefens förslag
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott föreslår
Regionala utvecklingsnämnden antar föreslagna förändringar i
”Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden”
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott föreslår

Regionala utvecklingsnämnden antar föreslagna förändringar i
”Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden”
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden antar föreslagna förändringar i
”Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden”

Utdrag till
Områdeschef Näringsliv och företagande

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14(20)

Protokoll
Regionala utvecklingsnämnden

2015-03-03

§ 35 Remiss - Regional strategi för alkohol-, narkotika-,
dopnings- och tobaksarbetet i Jämtlands län 2015-2020.
FRÅN: RS/2014-644 (RUN/306/2015)
Ärendebeskrivning
I regionen strävar man efter att kontinuerligt utveckla och förbättra arbetet inom
alkohol, narkotika, dopnings- och tobaksområdet. Ett led i detta är utarbetandet av en
regional strategi för åren 2015- 2020. Strategin har utarbetats i samverkan mellan
Länsstyrelsen, Landstinget, Polismyndigheten och Regionförbundet i Jämtlands län.
Strategin har sin utgångspunkt i regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-,
dopnings- och tobakspolitiken (prop 2010/11 :47).
Strategin ska utgöra en plattform i vårt gemensamma arbete i det förebyggande
alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksarbetet liksom i vård- och
behandlingsarbetet. Förhoppningen är att en regional strategi och årliga
handlingsplaner kan bidra till att stärka det ANDT-arbetet.

Beslutsunderlag
Remiss - Regional strategi för alkohol, narkotika, dopnings- och tobaksarbetet,
Länsstyrelsen.
Remissvar.
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2015-02-17, § 22.

Förvaltningschefens förslag
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott föreslår
Regionala utvecklingsnämnden antar föreslaget remissvar
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott föreslår

Regionala utvecklingsnämnden antar föreslaget remissvar.

Förslag till beslut på mötet
Jörgen Persson (S) yrkar på att regionala utvecklingsnämnden återremitterar ärendet för
att inhämta kommunernas synpunkter på förslag till Regional strategi för alkohol-,
narkotika-, dopnings- och tobaksarbetet, avseende framtagande och innehåll. Regionala
utvecklingsnämnden begär anstånd hos Länsstyrelsen att få svara på remissen till nästa
nämnd den 16 april 2015.

Beslutsgång
Ordförande ställer fråga på Jörgen Perssons yrkande. Ordförande finner att regionala
utvecklingsnämnden bifaller yrkandet.
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REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

1. Regionala utvecklingsnämnden återremitterar ärendet för att inhämta
kommunernas synpunkter på förslag till Regional strategi för alkohol-, narkotika-,
dopnings- och tobaksarbetet, avseende framtagande och innehåll
2. Regionala utvecklingsnämnden begär anstånd hos Länsstyrelsen att få svara på
remissen till nästa nämnd den 16 april 2015

Utdrag till
Områdeschef Attraktion och livsmiljö

§ 36 Ändrade stadgar för den ideella föreningen
Mittnordenkommittén (RUN/333/2015)
Ärendebeskrivning
Vid Mittnordenkommitténs höstmöte 2014-12-18 beslutades att skicka förslag till
stadgeändring till föreningens medlemmar och partners.

Beslutsunderlag
Förslag till ändrade stadgar för den ideella föreningen Mittnordekommittén
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2015-02-17, § 28.

Förvaltningschefens förslag
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott föreslår
Regionala utvecklingsnämnden antar föreslagna stadgeändringar för den ideella
föreningen Mittnordenkommittén.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott föreslår

Regionala utvecklingsnämnden antar föreslagna stadgeändringar för den ideella
föreningen Mittnordenkommittén.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden antar föreslagna stadgeändringar för den ideella
föreningen Mittnordenkommittén

Utdrag till Mittnordenkommittén; Internationell strateg
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§ 37 Remiss – PTS föreskrifter om statligt stöd till
tillhandahållare av grundläggande betaltjänster
(RUN/460/2015)
Ärendebeskrivning
PTS ger tillfälle att yttra sig över förslag till föreskrifter och därtill hörande
konsekvensutredning gällande föreskrifter om statligt stöd till tillhandahållare av
grundläggande betaltjänster.
Den grundläggande regleringen återfinns i förordning (2014:139) om statligt stöd till
tillhandahållare av grundläggande betaltjänster.
Syftet med stödet är enligt 1 § förordningen att alla i samhället ska ha tillgång till
grundläggande betaltjänster till rimliga priser. I förordningen hänvisas till Europeiska
kommissionens beslut 2012/21/EU av den 20 december 2011 om tillämpningen av
artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av
ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att
tillhandhålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (2 § förordningen). Enligt 17 §
förordningen får PTS meddela föreskrifter om hur stödets storlek ska beräknas och om
kontroll av överkompensation, samt ytterligare föreskrifter om verkställighet av
förordningen.
De föreslagna föreskrifterna syftar till att tydliggöra hur stödets storlek ska beräknas och
hur överkompensation ska undvikas.
Yttrandet ska skriftligt ha inkommit till PTS senast onsdagen den 18 mars 2015.

Beslutsunderlag
Remiss – PTS föreskrifter om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande
betaltjänster

Förvaltningschefens förslag
Ordförande får i uppdrag att i samråd med vice ordförande slutjustera yttrandet på
remissen.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Ordförande får i uppdrag att i samråd med vice ordförande slutjustera yttrandet på
remissen.

Utdrag till
Områdeschef attraktion och livsmiljö
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§ 38 Kallelse till bolagsstämma i Vattenbrukscentrum
Norr AB (RUN/452/2015)
Ärendebeskrivning
Vattenbrukscentrum Norr AB har kallat till bolagsstämma den 23 mars 2015. Region
Jämtland Härjedalens ombud är Lisa Bois med Hans Klaesson som ersättare

Beslutsunderlag
Kallelse till bolagsstämma i Vattenbrukscentrum Norr AB den 23 mars 2015.

Förvaltningschefens förslag
Ordförande får i uppdrag att i samråd med vice ordförande ge instruktioner till ombud
vid bolagsstämman i Vattenbrukscentrum Norr AB den 23 mars 2015
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Ordförande får i uppdrag att i samråd med vice ordförande ge instruktioner till ombud
vid bolagsstämman i Vattenbrukscentrum Norr AB den 23 mars 2015

Utdrag till
Ordförande; Vice ordförande

§ 39 Parter och myndigheter som ska ingå i
styrkommittéer för vissa territoriella samarbetsprogram
2014-2020 (RUN/488/2015)
Ärendebeskrivning
Regeringen erbjuder regional utveckling att utse ledamöter i styrkommitté för Nordens
gröna bälte. Beslut om deltagande lämnas in till förvaltande myndighet senast 9 mars
2015.

Beslutsunderlag
Erbjudande om att delta i styrkommittéer för det territoriella samarbetsprogrammet
Sverige-Norge 2014-2020, Näringsdepartementet.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

1. Majoriteten får i uppdrag att ta fram två förslag på ledamöter, en man och en
kvinna till den 9 mars 2015.
2. Oppositionen får i uppdrag att ta fram två förslag på ledamöter, en man och en
kvinna till den 9 mars 2015.
3. Förslagen lämnas till nämndsekreterare
4. Ordförande och vice ordförande får i uppdrag att utifrån förslagen utse ledmöter
till styrkommittén för Nordens gröna bälte
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§ 40 Valärenden 2015 (RUN/171/2015)
Ärendebeskrivning
Regionala utvecklingsnämnden ska välja ombudsersättare till Intresseföreningen Norrtåg
och ersättare till Flygrådet.

Förslag till beslut
Intresseföreningen Norrtåg, ombudsersättare: Per-Erik Wåglin (FP).
Flygrådet, ersättare: Lennart Ledin (FP)
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

1. Per-Erik Wåglin (FP) utses till ombudsersättare i Intresseföreningen Norrtåg
2. Lennart Ledin (FP) utses till ersättare i Flygrådet

Utdrag till
Förtroendemannaregistret; Intresseföreningen Norrtåg; Flygrådet

§ 41 Information från regionens samverkansråd
(RUN/421/2015)
Ärendebeskrivning
Regionala utvecklingsnämnden delges information från regionens samverkansråd den 16
februari 2015.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden har tagit del av informationen

§ 42 Informationer




Förtroendemannautbildning inom infrastruktur och kommunikationer samt
kultur
Bokslut för Regionförbundet Jämtlands län
Medfinansieringar av projekt till EUs regionala strukturfond våren 2015

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden har tagit del av informationen
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§ 43 Anmälan av inkomna handlingar till regionala
utvecklingsnämnden 2015 (RUN/3/2015)
Protokoll
Regionens samverkansråd 2015-02-16
Primärkommunala samverkansrådet 2015-02-16

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

Information om inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till
protokollet

§ 44 Anmälan av delegationsbeslut till regionala
utvecklingsnämnden 2015 (RUN/2/2015)
Delegationsbeslut fattade av ordförande
Monalisa Norrman är beviljad att delta i AERs Jämställdhetsgrupp 2015-03-05
Delegationsbeslut fattade av arbetsutskottet
Ordförande, i samråd med 1:e vice ordförande, slutjustera och till näringsdepartementet
återrapportera villkorsbeslut 2014
Delegationsbeslut fattade av kollektivtrafikstrateg
Beslut om beviljande av färdtjänst/riksfärdtjänst 2014-12-01 – 2014-12-31

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

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet
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