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§ 64 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. Mid Sweden Science Park läggs till ärendelistan
2. Preliminär föredragningslista fastställs med detta tillägg som slutlig
föredragningslista

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 65 Förvaltningschefens rapport (RUN/596/2015)




Budget 2016
Lokaler
Rapport från regionala utvecklingsförvaltningens ledningsgrupps
utvecklingsdagar

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

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

§ 66 Region Jämtland Härjedalens Kulturpris till
Peterson-Bergers minne 2015 (RUN/689/2015)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalens Kulturpris till Peterson-Bergers minne om 30 000 kr 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. Fyra nomineringar har inkommit. Beredningen av ärendet har skett i
nära samråd med de regionala kulturverksamheterna. Utdelning av priser och stipendier
har de senaste åren skett under ett offentligt arrangemang i samarbete med Gaaltije
under Yranveckan.

Beslutsunderlag
Reglemente för kulturpris och stipendier (LS/927/2014).
Nomineringsförteckning Kulturpris 2015.
Förslag till Kulturprismotivering.
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2014-04-21, § 85.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Kurt Skoog utses till pristagare av Region Jämtland Härjedalens Kulturpris till
Peterson-Bergers minne
2. Motiveringen för priset antas
3. Utdelning av priset sker på Gaaltije under Yranveckan
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottet föreslår
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Kurt Skoog utses till pristagare av Region Jämtland Härjedalens Kulturpris till
Peterson-Bergers minne
2. Motiveringen för priset antas
3. Utdelning av priset sker på Gaaltije under Yranveckan

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Kurt Skoog utses till pristagare av Region Jämtland Härjedalens Kulturpris till
Peterson-Bergers minne
2. Motiveringen för priset antas
3. Utdelning av priset sker på Gaaltije under Yranveckan

Utdrag till
Fullmäktige; Kultursamordnare

§ 67 Region Jämtland Härjedalens Kulturstipendium till
Peterson Bergers minne 2015 (RUN/690/2015)
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, max 30 år, i deras utveckling och framtida verksamhet och kan
sökas för stimulans, utbildning eller förkovran. Stipendiet har de flesta gånger delats
mellan fem personer. Utlysning har skett genom annons i länets båda dagstidningar,
genom utskick till institutioner, organisationer och kommuner samt på regionens
hemsida. 15 ansökningar har inkommit varav 11 är från kvinnor och en övervägande
majoritet musikstuderande. Flera av de sökande är upptagna av eller på väg in i högre
konstnärliga utbildningar. Många har lämnat arbetsprover och intyg. Föreslagna
stipendiater bör uppmuntras för att uppmärksamma länets grogrund för kvalitativ musik
och dans samt vikten av högre konstnärliga utbildningar. Beredningen av ärendet har
skett i nära samråd med de regionala kulturverksamheterna. Utdelning av priser och
stipendier har de senaste åren skett under ett offentligt arrangemang i samarbete med
Gaaltije under Yranveckan.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Reglemente för kulturpris och stipendier (LS/927/2014).
Ansökningsförteckning Kulturstipendier 2015.
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2015-04-21, § 86.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Sofia Nilsson, Ylva Gruen, Frej Wedlund, Elin Nilsson och Helen Pettersson
utses till stipendiater av Region Jämtland Härjedalens Kulturstipendium till
Peterson-Bergers minne
2. Utdelning av priset sker på Gaaltije under Yranveckan
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Sofia Nilsson, Ylva Gruen, Frej Wedlund, Elin Nilsson och Helen Pettersson
utses till stipendiater av Region Jämtland Härjedalens Kulturstipendium till
Peterson-Bergers minne
2. Utdelning av priset sker på Gaaltije under Yranveckan

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Sofia Nilsson, Ylva Gruen, Frej Wedlund, Elin Nilsson och Helen Pettersson
utses till stipendiater av Region Jämtland Härjedalens Kulturstipendium till
Peterson-Bergers minne
2. Utdelning av priset sker på Gaaltije under Yranveckan

Utdrag till
Fullmäktige; Kultursamordnare

§ 68 Region Jämtland Härjedalens Samiska stipendium
2015 (RUN/691/2015)
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 nominering eller ansökan
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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inkom. Utlysning har skett genom annons i länets båda dagstidningar, genom utskick till
institutioner, organisationer och kommuner samt på regionens hemsida. Tre
nomineringar har inkommit varav en inte är aktuell för stipendiet. Beredningen av
ärendet har skett i nära samråd med de regionala kulturverksamheterna. Föreslagen
stipendiat bör uppmuntras för sitt arbete med att ge en röst åt en tyst kultur och ett
tabubelagt ämne inom den samiska populationen. Att vara ung same innebär en ökad
risk för psykiska ohälsa och insatser för att synliggöra och samtala om detta bör
stimuleras. Utdelning av priser och stipendier har de senaste åren skett under ett
offentligt arrangemang i samarbete med Gaaltije under Yranveckan.

Beslutsunderlag
Reglemente för kulturpris och stipendier (LS/927/2014).
Nomineringsförteckning Samiskt stipendium 2015.
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2015-04-21, § 87.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Per Henrik Bergkvist utses till stipendiat av Region Jämtland Härjedalens
Samiska stipendium
2. Utdelning av priset sker på Gaaltije under Yranveckan
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

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

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

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

Utdrag till
Fullmäktige; Kultursamordnare

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 69 Regional biblioteksplan, 2016-2018
(RUN/686/2015)
Ärendebeskrivning
Sedan januari 2015 är Region Jämtland Härjedalen, med placering på länskulturen,
huvudman för den regionala biblioteksverksamheten, enligt beslut i Regionstyrelsen
2014-06-16. Den regionala biblioteksverksamheten ingår i kultursamverkansmodellen.
Den nya bibliotekslagen (SFS 2013:801) har tydliggjort att varje landsting ska bedriva
regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling
och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Lagen har
tydliggjort (enligt 17 §) att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin
verksamhet på biblioteksområdet. Kungliga biblioteket (KB) är den myndighet som har
nationell överblick på biblioteksområdet och som följer upp processen med att utforma
biblioteksplaner på kommunal och regional nivå. Processen med att utforma ett förslag
till regional biblioteksplan i Jämtland Härjedalen kommer att ske under 2015 i nära
samverkan med biblioteksverksamheten i regionen och ett förslag presenteras i
oktober/november.

Beslutsunderlag
Nya bibliotekslagen (SFS 2013:801).
Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2018.
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2015-04-21, § 88.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala biblioteksverksamheten får i uppdrag att utforma ett förslag till regional
biblioteksplan att gälla från 2016.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala biblioteksverksamheten får i uppdrag att utforma ett förslag till regional
biblioteksplan att gälla från 2016.

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Regionala biblioteksverksamheten får i uppdrag att utforma ett förslag till regional
biblioteksplan att gälla från 2016.

Utdrag till
Länets kommuner och biblioteksansvariga; Kulturchef; Regional biblioteksutvecklare
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 70 Metod för minskning av koldioxidutsläpp för resor
(RUN/472/2015)
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen beslöt vid sammanträde 2014-09-30 – 10-01 att uppdra till
landstingsdirektören att:
 Visa hur landstingets resor förutom miljöpåverkan även påverkar landstingets
produktivitet i förhållande till tidsåtgång för olika resesätt.
 Ge förslag på olika sätt att klimatkompensera våra klimatpåverkande resor.
 Utreda hur en koldioxidbudget per verksamhet kan inrättas.
 Ge förslag på olika sätt att stimulera en förändring av våra resemönster.
 Ta fram mått och mätetal som synliggör förändring i resemönster inkl. resfria
möten.
 Visa patientresornas påverkan på koldioxidutsläppen.
Vid regionstyrelsens sammanträde i februari 2015 presenterade Kungliga Tekniska
Högskolan (KTH) en metod, CERO, för att minska koldioxidutsläppen för resor. Att
genomföra en analys enligt denna metod uppfyller väl det uppdrag som givits av
landstingsstyrelsen.

Kostnaden för en CERO-analys är cirka 260.000 kr. I detta ingår enkät, statistisk
bearbetning, cost-benefit-analyser, rapportsammanställning samt en workshop då
målscenario utvecklas gemensamt. I priset ingår även tillgång till ett virtuellt
planeringsverktyg som utvecklats för att stödja den fortsatta planeringsprocessen i
organisationen. Verktyget möjliggör utveckling av målscenario mot uppsatt mål,
kostnads/intäktsanalyser, utveckling av handlingsplan genom ett åtgärdslexikon,
sorteringsfunktioner av ansvariga personer för åtgärder, deadlines, etc.
Regionstyrelsen uppdrog till regionala utvecklingsnämnden att yttra sig över hur ett
arbete i linje med föredragna metod för minskning av koldioxidutsläpp för resor skulle
kunna införas i Region Jämtland Härjedalen.
Resor och transporter utgör den dominerande utsläppskällan av klimatpåverkande
koldioxid i vår egen organisation, att genomföra åtgärder för att begränsa dessa är därför
angeläget. Förutom rent miljömässiga effekter av detta, så bedömer vi att det också finns
ett ekonomiskt incitament för att Region Jämtland Härjedalen genomför analysen.
Ur ett regionalt utvecklingsperspektiv är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) ett
viktigt styrdokument för vilka prioriteringar inom miljöområdet vi ska göra. Den
innehåller ett antal prioriterade områden, ett med rubriken ”smart tillväxt – resurssnålare
och effektivare”. Som övergripande mål anges bl.a. att länets transporter, industri och
värme ska vara oberoende av fossil energi. Insatserna ska bl.a. genomföras inom den
klimatstrategi för Jämtlands län som fastställdes våren 2014. Även klimatstrategin
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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innehåller en vision om att Jämtlands län år 2030 ska vara en fossilbränslefri region.

Beslutsunderlag
Jämtland Härjedalen 2030 Innovativt & Attraktivt regional utvecklingsstrategi 2014 –
2030.
Klimatstrategi för Jämtlands län – mål och åtgärder 2014 - 2020.
Landstingsstyrelsen 2014-09-30--10-01 § 214.
Regionstyrelsen 2015-02-24—25, §41.
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2015-04-21, § 90.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen
1. Regionstyrelsen avsätter erforderliga medel för att genomföra en CERO-analys
för Region Jämtland Härjedalen.
2. Regionala utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att undersöka intresset bland
kommuner och företag i länet att genomföra motsvarande analyser.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen
1. Regionstyrelsen avsätter erforderliga medel för att genomföra en CERO-analys
för Region Jämtland Härjedalen.
2. Regionala utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att undersöka intresset bland
kommuner och företag i länet att genomföra motsvarande analyser.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen
1. Regionstyrelsen avsätter erforderliga medel för att genomföra en CERO-analys
för Region Jämtland Härjedalen.
2. Regionala utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att undersöka intresset bland
kommuner och företag i länet att genomföra motsvarande analyser.

Utdrag till
Regionstyrelsen; Områdeschef Attraktion och livsmiljö

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 71 Regional plan 2015-2020 klimat och energi SörTröndelag (RUN/668/2015)
Ärendebeskrivning
Sör-Tröndelags fylkeskommune har remitterat ”Regional plan klima og energi SörTröndelag” till regionala utvecklingsnämnden för yttrande.
Planen omfattar all verksamhet i Sör-Tröndelag för perioden 2015-2020. Den ska
utarbetas av fylkeskommunen i dialog med kommunerna och andra offentliga aktörer,
såsom näringsliv, forskningsinstitutioner samt frivillig organisationer i fylket. Planens
handlingsprogram ska vara konkret med ansvarsfördelning hos regionala aktörer.
Planprogrammet kommer bland annat att belysa följande:
Målsättning för utsläpp; bör nya områden för vindkraft göras tillgängliga: på vilket sätt
skall FoU stimulera till grön tillväxt; hur ska naturresurser inom lantbruk och vattenbruk
utnyttjas i ett bioekonomiskt sammanhang.
Planen beskriver också påbörjade initiativ kring energi- och klimatfrågan, bland annat
det påbörjade regionala samarbetet ”Region Jämtland Härjedalen och Tröndelag som
fossilfri region”.
Planen är mycket ambitiös och regionala utvecklingsnämnden välkomnar ett fortsatt
nära samarbete med Tröndelag kring energi- och klimatarbetet under kommande
planperiod.

Beslutsunderlag
Regional plan klima og energi Sör- Tröndelag, Planprogram rullering 2015-2020.
Remissvar, daterat 2015-04-14.
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2015-04-21, § 91.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår
Regionala utvecklingsnämnden antar svar på remissen ”Regional plan för klimat och
energi Sör-Tröndelag, 2015-2020”.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår
Regionala utvecklingsnämnden antar svar på remissen ”Regional plan för klimat och
energi Sör-Tröndelag, 2015-2020”.

Förslag till beslut på mötet
Eva Hellstrand (C) yrkar att remissvaret kompletteras med att lyfta fram betydelsen av
att elektrifieringen av Meråkerbanen kommer till stånd.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande ställer fråga på sitt eget förslag och finner det antaget.
Ordförande ställer fråga på ursprungsförslaget och finner det antaget.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

1. Remissvaret kompletteras med att lyfta fram betydelsen av att elektrifieringen
av Meråkerbanen kommer till stånd
2. Regionala utvecklingsnämnden antar svar på remissen ”Regional plan för klimat
och energi Sör-Tröndelag, 2015-2020”.

Utdrag till
Sör-Tröndelags fylkeskommun

§ 72 Samråd - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen,
Härjedalens kommun (RUN/705/2015)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har beretts möjlighet att yttra sig i detta ärende. Vi har
bedömt materialet utifrån ett regionalt perspektiv. Då Region Jämtland Härjedalen inte
är granskande regional myndighet av översiktsplaner – med tillägg - men däremot har i
regeringens villkorsbrev en uppgift att återrapportera hur arbetet med implementering
av regional utvecklingsstrategi och dess samverkan med kommunerna går, utgår vårt
svar från det uppdraget.

Beslutsunderlag
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, tematiskt tillägg till översiktsplan för
Härjedalens kommun.
Yttrande, daterat 2015-04-14.
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2015-04-21, § 92.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår
Regionala utvecklingsnämnden antar svar på remissen ” Landsbygdsutveckling i
strandnära lägen, tematiskt tillägg till översiktsplan för Härjedalens kommun”.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår
Regionala utvecklingsnämnden antar svar på remissen ” Landsbygdsutveckling i
strandnära lägen, tematiskt tillägg till översiktsplan för Härjedalens kommun”.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Regionala utvecklingsnämnden antar svar på remissen ” Landsbygdsutveckling i
strandnära lägen, tematiskt tillägg till översiktsplan för Härjedalens kommun”.

Utdrag till
Härjedalens kommun; Områdeschef Attraktion och livsmiljö

§ 73 Medel för drivande av Regionalt serviceprogram,
Jämtlands län (RUN/822/2015)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har från den 1 januari 2015 övertagit ansvaret för det
Regionala serviceprogrammet, RSP, från länsstyrelsen. Hos länsstyrelsen ligger det kvar
de delar som är direkta investeringsstöd till butiker, kopplade till
Landsbygdsprogrammet 2014-2020, reglerat i Handlingsplanen. Region Jämtland
Härjedalens ansvar är dels strategiutveckling men också det oerhört viktiga stöden
gällande landsbygdsbutiker, drivmedelsanläggningar och förordningen om kommersiell
service. RSP är ett program som i vissa lägen är helt avgörande för upprätthållande av en
basal servicenivå i länets glesa strukturer.
Under 2014 har ett förtjänstfullt arbete påbörjats av länsstyrelsen med att förbereda den
nya programperiodens implementering. Bland annat har en nära dialog hållits med
samtliga kommuner innebärande workshops, kunskapsstöd mm vid upprättandet av
kommunala serviceprogram. Det är av stor angelägenhet att detta arbete kan fortsätta
vilket länets kommuner har poängterat i remissvar, mars 2015, på RSPs
handlingsprogram.
I och med överflyttningen av samordningsansvaret av RSP till Region Jämtland
Härjedalen ställer det höga krav på professionalism och integritet. Övertagandet av
ansvaret för RSP har inte inneburit överföring av driftsmedel vilket ställer krav på
finansieringslösningar för det operativa dagliga arbetet. Att klara finansieringen inom
ordinarie budget för 2015 är inte möjligt. För 2016 och framåt är RSP äskat som en
inprioritering i ordinarie budget.
Eftersom RSP, enligt ovan, kommer att ha två operativa myndigheter bedömer vi att
den optimala modellen för perioden maj-dec 2015 är ett samverkansprojekt mellan
Region Jämtland Härjedalen och länsstyrelsen i Jämtlands län. På detta sätt ser vi att det
gagnar kommunerna till fullo genom att kommande investeringar (länsstyrelsen) och
service- och hemsändningsbidrag (regionen) kan samplaneras på ett framåtsyftande sätt.
Budgeten för genomförandet av samverkansprojektet uppgår till 800 000 kr
innefattande en person (50+50%) samt diverse omkostnader som följer med det
fortsatta stödet till kommunerna gällande de kommunala serviceprogrammen.
Finansieringen föreslås ske genom ett bidrag om 400 000 kr från det överskott som
Regionförbundets likvidation skapade, samt 400 000 kr från
länsstyrelsens särskilda 1:1-medel.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
2015-05-05
Regionala utvecklingsnämnden

Beslutsunderlag
Regionens samverkansråd 2015-04-20, § 33.
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2015-04-21, § 93.
REGIONENS SAMVERKANSRÅDS BESLUT

1. Regionens samverkansråd bifaller till förslaget att anslå 400 000 kronor från
disponibla medel från före detta Regionförbundet Jämtlands län för att
finansiera det fortsatta stödet till kommunerna gällande de kommunala
serviceprogrammen.
2. Eventuella medel som blir över av de anslagna 400 000 kronor går tillbaka till
disponibla medel från före detta Regionförbundet Jämtlands län.
3. Ärendet följs upp vid samverkansrådets möte den 30 november 2015.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår
1. Regionala utvecklingsnämnden anslår 400 000 kronor från disponibla medel från
före detta Regionförbundet Jämtlands län för att finansiera det fortsatta stödet
till kommunerna gällande de kommunala serviceprogrammen.
2. Eventuella medel som blir över av de anslagna 400 000 kronor går tillbaka till
disponibla medel från före detta Regionförbundet Jämtlands län.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår
1. Regionala utvecklingsnämnden anslår 400 000 kronor från disponibla medel
från före detta Regionförbundet Jämtlands län för att finansiera det fortsatta
stödet till kommunerna gällande de kommunala serviceprogrammen.
2. Eventuella medel som blir över av de anslagna 400 000 kronor går tillbaka till
disponibla medel från före detta Regionförbundet Jämtlands län

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

1. Regionala utvecklingsnämnden anslår 400 000 kronor från disponibla medel
från före detta Regionförbundet Jämtlands län för att finansiera det fortsatta
stödet till kommunerna gällande de kommunala serviceprogrammen.
2. Eventuella medel som blir över av de anslagna 400 000 kronor går tillbaka till
disponibla medel från före detta Regionförbundet Jämtlands län

Utdrag till
Områdeschef Attraktion och livsmiljö; Regionens samverkansråd

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
2015-05-05
Regionala utvecklingsnämnden

§ 74 Ansökan om medfinansiering till projekt Uppbyggnad
och genomförande av VM 2019 i skidskytte Östersund och
Regionen Jämtland Härjedalen (RUN/802/2015)
Ärendebeskrivning
Inför VM-tävlingarna i skidskytte 2019 ska projektet arbeta med utveckling, förankring,
information och PR-arbete för att VM-tävlingarna ska kunna genomföras på ett
framgångsrikt sätt och därigenom bidra till att skapa en positiv bild av Östersund och
regionen. Projektet omfatta förberedelseinsatser som krävs under kommande år för att
förberedda organisationen inför VM-tävlingarna. I dessa insatser ingår också deltagande
på internationella förbundets kongresser och möten samt studiebesök på kommande
VM-tävlingar.
Projektet prioriteras utifrån gällande regionalt tillväxtprogram. I programmet framgår
det att insatser för att locka och genomföra internationella tävlingar i regionen är
aktiviteter som eftersträvas. Detta projekt handlar om att skapa förberedelser inför VM
så att organisation och därigenom också regionen står rustade för att kunna genomföra
framgångsrika VM-tävlingar. Själva genomförandet av tävlingarna ligger dock utanför
detta projekts tidsperiod.

Beslutsunderlag
Ansökan om medfinansiering till projekt Uppbyggnad och genomförande av VM 2019 i
skidskytte Östersund och Regionen Jämtland Härjedalen.
Underlag för beslut om projekt ”Uppbyggnad och genomförande av VM 2019 i
skidskytte Östersund och Regionen Jämtland Härjedalen”

Förvaltningschefens förslag
1. Region Jämtland Härjedalen medfinansierar projektet med 50,00 % av
redovisade och godkända kostnader, dock max 4 800 000 kronor samt under
förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt ansökan.
2. Projektet finansieras utifrån budget för åren 2015-2016 enligt följande:
2015 – 781 328 kronor, 2016 – 1 159 492 kronor, 2017 – 1 245 635 kronor,
2018 – 1 613 545 kronor.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

1. Region Jämtland Härjedalen medfinansierar projektet med 50,00 % av
redovisade och godkända kostnader, dock max 4 800 000 kronor samt under
förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt ansökan.
2. Projektet finansieras utifrån budget för åren 2015-2016 enligt följande:
2015 – 781 328 kronor, 2016 – 1 159 492 kronor, 2017 – 1 245 635 kronor,
2018 – 1 613 545 kronor.

Utdrag till
Områdeschef Näringsliv
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
2015-05-05
Regionala utvecklingsnämnden

§ 75 Delårsbokslut april 2015 (RUN/775/2015)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalens första delårsbokslut belyser verksamheten ur fyra
huvudperspektiv:
- Viktiga händelser
- Uppföljning av verksamhetsmålen
- Medarbetare
- Ekonomi
Förvaltningen har under årets första tertial arbetat för att skapa ett Region Jämtland
Härjedalen. Övergången från regionförbundet till regional utvecklingsförvaltning har
kunna genomföras på ett smidigt sätt. Alla funktioner är på plats och stödsystemen
fungerar. Arbetet har bland annat omfattat översyn av lokaler, administration, folkhälsa
och FoU med mera.
Samtidigt har verksamheterna fortsatt att leverera enligt den nyligen beslutade regionala
utvecklingsstrategin. Uppföljning av målen visar till mycket stor del positiva resultat.
Sjukfrånvaron är fortsatt låg, men en ökning har skett under årets första månader.
Influensasäsongen och enstaka längre sjukskrivningar tros vara orsaken.
Förvaltningsledningen följer utvecklingen noga.
Prognosen för helåret visar ett nollresultat och förvaltningen fortsätter med den höga
budgetdisciplin som grundlades under tiden som regionförbund.

Beslutsunderlag
Preliminärt delårsbokslut april 2015

Förvaltningschefens förslag
Ordförande får efter hörande av vice ordförande överlämna regionala
utvecklingsnämndens slutgiltiga delårsbokslut per april 2015 till regionfullmäktige.

Förslag till beslut på mötet
Karin Österberg (MP) yrkar på följande:
Delårsrapporten kompletteras med ett stycke om hur man arbetar med hållbarhetsfrågor
utifrån regionala utvecklingsstrategins prioriteringar.

Beslutsgång
Ordförande ställer fråga på Karin Österbergs yrkande och finner det antaget.
Ordförande frågar på ursprungsförslaget och finner det antaget.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
2015-05-05
Regionala utvecklingsnämnden
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

1. Delårsrapporten kompletteras med ett stycke om hur man arbetar med
hållbarhetsfrågor utifrån regionala utvecklingsstrategins prioriteringar.
2. Ordförande får efter hörande av vice ordförande överlämna regionala
utvecklingsnämndens slutgiltiga delårsbokslut per april 2015 till
regionfullmäktige

Utdrag till
Förvaltningschef; Ekonomichef

§ 76 Årsstämma i Länstrafiken i Jämtlands län AB
(RUN/828/2015)
Ärendebeskrivning
Instruktioner till ombud vid årsstämma i Länstrafiken i Jämtlands län AB 13 maj 2015.
Länstrafiken i Jämtlands län AB har på uppdrag av Region Jämtland Härjedalen att
operativt svara för de uppgifter som regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM)
beslutar om i trafikförsörjningsprogram och allmän trafikplikt. Det är uppgifter som
upphandling, avtalsuppföljning, framtagning av tidtabeller, hantering av biljettintäkter,
biljettmaskiner, hållplatser, marknadsföring, statistik och bussgods mm. Uppdraget finns
beskrivet i ett uppdragsavtal.
Robert Uitto och Eva Hellstrand utsågs vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 10
december 2014 § 269 som ombud respektive ombudsersättare för Region Jämtland
Härjedalen i Länstrafiken i Jämtlands län ABs årsstämma.

Beslutsunderlag
Kallelse till ordinarie årsstämma i Länstrafiken i Jämtlands län AB.

Förvaltningschefens förslag
Region Jämtland Härjedalens ombud vid ordinarie årsstämma för Länstrafiken i
Jämtlands län AB den 13 april 2015 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 ordinarie årsstämma för Länstrafiken i
Jämtlands län AB den 13 april 2015 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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Protokoll
2015-05-05
Regionala utvecklingsnämnden

§ 77 Årsstämma för Naboer AB 2015 (RUN/849/2015)
Ärendebeskrivning
Instruktioner till ombud vid Naboer ABs årsstämma den 28 maj 2015.
Naboer AB är ett gränsöverskridande utvecklingsbolag med enbart offentliga
ägare i Jämtlands län och Nord- och Sör-Tröndelags fylken. Bolaget verkar för att på ett
operativt sätt, långsiktigt utveckla, vårda, förstärka och belysa banden mellan Jämtland
och Tröndelag. Syftet är att skapa gemensamma mervärden genom interregional
utveckling.
Bo Danielsson respektive Tomas Gutke utsågs vid landstingsfullmäktiges sammanträde
den 10 december 2014 § 272 som ombud respektive ombudsersättare för Region
Jämtland Härjedalen i Naboer ABs årsstämma.

Beslutsunderlag
Kallelse till årsstämma i Naboer AB 2015.

Förvaltningschefens förslag
Region Jämtland Härjedalens ombud vid ordinarie årsstämma för Naboer AB den 28
maj 2015 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 ordinarie årsstämma för Naboer AB den 28
maj 2015 bemyndigas att rösta för att styrelsen i bolaget beviljas ansvarsfrihet samt för
på årsstämma i övrigt framlagda förslag.

Utdrag till
Ombud

§ 78 Information från regionens samverkansråd
(RUN/421/2015)
Regionala utvecklingsnämnden informeras om regionens samverkansråds möte den 20
april 2015.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

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

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2015-05-05
Regionala utvecklingsnämnden

§ 79 Informationer


Förtroendemannautbildning om de bolag regional utveckling har engagemang i

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

1. Regionala utvecklingsnämnden har tagit del av informationen, ställt frågor och
fått svar.
2. Ett tematillfälle gällande bolagsstyrning anordnas för regionala
utvecklingsnämndens ledamöter och ersättare

§ 80 Mid Sweden Science Park
Ärendebeskrivning
Mid Sweden Science Parks uppdrag är att stärka näringslivet och sysselsättningen genom
att:
 stimulera uppkomsten av nya företag
 utveckla företag och organisationer som redan är igång
 få företag, kapital och människor att flytta till Jämtlands län
Region Jämtland Härjedalen är en av delägarna i Mid Sweden Science Park/MSSP. Just
nu pågår ett arbete inom MSSP för att utveckla en näringslivsplattform. Region
Jämtland Härjedalen behöver utreda på vilket sätt regionen ska vara engagerad i MSSP
med tanke på den utveckling som nu sker.
Nämnden diskuterar kring hur representationen i styrelsen ska se ut. Det är
regionfullmäktige som nominerar ledamöter till MSSPs styrelse och det har inte gjorts
ännu inför den nya mandatperioden. Nomineringarna kommer upp för beslut i
fullmäktige i juni 2015. Detta innebär att valet inte hinner bli gjort före MSSPs
bolagsstämma den 28 maj 2015.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

1. Regionala utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag
som visar på olika alternativ gällande Region Jämtland Härjedalens
engagemang/deltagande i Mid Sweden Science Park. Beslutsunderlaget ska vara
klart till arbetsutskottet den 19 maj 2015.
2. Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott får i uppdrag att se hur
representationen i Mid Sweden Science Park kan se ut fram tills dess att nya
styrelseledamöter är nominerade.
Utdrag till Förvaltningschef
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2015-05-05
Regionala utvecklingsnämnden

§ 81 Anmälan av delegationsbeslut till regionala
utvecklingsnämnden 2015 (RUN/2/2015)
Delegationsbeslut fattade av ordförande
Instruktioner till ombud vid Almi Företagspartner Mitt ABs årsstämma den 5 maj j2015.
mars 2015.
Instruktioner till ombud vid Coompanion Jämlands läns årsstämma den 29 april 2015.
Delegationsbeslut fattade av kollektivtrafikstrateg
Beslut om beviljande av färdtjänst/riksfärdtjänst 2015-03-01-2015-03-31
Delegationsbeslut gällande företagsstöd
Beslut tagna i april 2015.
Beslutade tillväxtcheckar april 2015.

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

Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

§ 82 Anmälan av inkomna handlingar till regionala
utvecklingsnämnden 2015 (RUN/3/2015)
Protokoll
1. Utskottet för hållbar omställning 2015-04-20.
2. Regionens samverkansråd 2015-04-20.

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.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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