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3. Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2016
(RUN/874/2015)
Diskussion kring verksamhetsplan och budget för 2016.
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Datum

4. Ansökan om ekonomiskt stöd till Wilhelm PetersonBerger Stiftelsen (RUN/167/2015)
Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2015-05-19, § 101 Ansökan om ekonomiskt
stöd till Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsen.

Ärendebeskrivning
Wilhelm Peterson-Berger-stiftelsen ansöker på nytt, från 2016, om årligt ekonomiskt
stöd med 65 tkr, då tidigare ersättning från STIM om 450 tkr per år inte längre utgår
från 2014. Regionförbundet i Jämtlands län, regionstyrelsen, fattade i april 2014 beslut
att avslå den ansökan från stiftelsen som inkom 2014. Beslutet delgavs stiftelsen i april
2014. Sommarhagen är Sveriges enda tonsättarhem med ett högt nationellt och
internationellt bevarandevärde och är ett starkt varumärke med ca tiotusen årliga besök.
För att bedriva sommarturistisk verksamhet och konserter vid Sommarhagen, ansöker
stiftelsen från 2016 om ett totalt årligt bidrag om 130 tkr, där regionen förslås bidra med
65 tkr och Östersunds kommun med 65 tkr. En sista utväg, att kallställa byggnaden, är
naturligtvis ej önskvärt och även det förenat med kostnader om ca 80 tkr per år. För
2015 har kommunen bidragit med 130 tkr.
Region Jämtland Härjedalen ser Sommarhagen som ett viktigt kulturellt besöksmål
bland andra i länet. Region Jämtland Härjedalen utgår från att Östersunds kommun som
värdkommun för Sommarhagen tar ett särskilt ansvar för besöksmålet. En dialog har
hållits mellan regionen, kommunen och länsstyrelsen. Kontakt har även tagits med
Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet för att undersöka möjlighet till bidrag, svaret
därifrån är att inga bidrag finns att ge. Region Jämtland Härjedalen har tidigare svarat att
det inte finns ekonomiska möjligheter att gå in med långsiktigt bidrag till drift. Det gäller
länets samtliga enskilda besöksmål. För verksamhet som exempelvis konserter hänvisas
till sökbara bidrag vid länskulturen som arrangörsstöd och fria anslaget. Ärendet har
dragits som överläggningsärende vid regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts
sammanträde den 19 maj 2015.

Beslutsunderlag
Ansökan från Wilhelm Peterson-Berger-stiftelsen, RUN/167/2015
Tjänstemannaskrivelse 2015-05-18, RUN/167/2015
Beslut 2014, Regionförbundet Jämtlands län, AU, RS/182/2014

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Ansökan från Peterson-Berger-stiftelsen gällande årligt driftbidrag avslås
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Ansökan från Peterson-Berger-stiftelsen gällande årligt driftbidrag avslås

Utdrag till
Områdeschef länskulturen
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5. Arbetsordning för Kultur Z (RUN/887/2015)
Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2015-05-19, § 97 Arbetsordning för Kultur Z

Ärendebeskrivning
Kultur Z är Region Jämtland Härjedalens kulturpolitiska samrådsorgan för länets
kommuner och region med övergripande uppgift att löpande följa och aktivt driva
kulturutvecklingen i länet.
Samverkan ska avse:
a. Mellankommunal och regional samverkan
b. Kultursamverkansmodellen
Kultur Z sammanträder 3-4 gånger per år. Mötesformer ska anpassas efter deltagarnas
behov. Digitala möten ska stimuleras och besök i kommunerna ska värnas. Mötesplan
fastställs vid sista mötet varje kalenderår, samt vid första mötet vid ny mandatperiod.
Handlingar till sammanträdena skickas ut senast 1 vecka innan mötet. Kommun och
region ansvarar själva för att anmäla frågor till sammanträdet. Sammanträdet ska
protokollföras.
Kultur Zs arbetsordning omprövas vid ingången av ny mandatperiod.

Beslutsunderlag
Förslag till arbetsordning för Kultur Z.
Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2015-05-19, § 97.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Liggande förslag om arbetsordning för Kultur Z antas
2. Kultur Z ska kunna ge synpunkter vid vissa beslut i regionala
utvecklingsnämnden gällande kulturfrågor
3. Kultur Zs protokoll delges regionala utvecklingsnämnden
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Liggande förslag om arbetsordning för Kultur Z antas
2. Kultur Z ska kunna ge synpunkter vid vissa beslut i regionala
utvecklingsnämnden gällande kulturfrågor
3. Kultur Zs protokoll delges regionala utvecklingsnämnden

Utdrag till
Områdeschef länskulturen
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6. Remiss Regional kulturplan för Västerbottens län 20162019 (RUN/863/2015)
Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2015-05-19, § 98 Remiss Regional
kulturplan för Västerbottens län 2016-2019

Ärendebeskrivning
Regional utvecklingsförvaltning, Länskulturen, har tagit del av Region Västerbottens
remissutgåva Regional kulturplan för Västerbottens län 2016-2019. Vi finner
kulturplanen för de kommande fyra åren mycket intressant och det framgår tydligt att
det ligger en omfattande process bakom resultatet. Region Jämtland Härjedalen ställer
sig positiv till den nya kulturplanen i sin helhet och lämnar följande svar gällande
planens del två som bland annat pekar på vikten av fortsatt samverkan mellan
norrlandslänen.
Många av de prioriteringar som lyfts i kulturplanen beskriver en ambition om stärkt
samverkan mellan de fyra nordligaste länen där många listade områden är gemensamma
med de utvecklingsområden Region Jämtland Härjedalen lyfter i aktuell kulturplan.
Inom scenkonstområdet prioriteras fortsatt samverkan genom Norrlands nätverk för
Musikteater och dans, NMD, med statligt turnéstöd för att tillgängliggöra kvalitativ
scenkonst över länsgränserna. Det finns en gemensam ambition att verka för ett
liknande permanent turnéstöd gällande teater genom Norrscen, Mer teater till fler.
Teatercentrum Norr, Danscentrum Norr, Konstcentrum norr och Riksteatern är alla
viktiga aktörer som verkar för att stärka strukturerna för att norrlandslänen ska ha
tillgång till scenkonst av hög kvalitet, genom att erbjuda goda förutsättningar för
institutioner, arrangörer, enskilda kulturskapare och fria grupper att verka i Norrland.
Västerbottens kulturplan lyfter även andra verksamheter t.ex. film och slöjd som
intressanta områden att utveckla i samverkan.

Beslutsunderlag
Remiss Västerbottens läns kulturplan 2016 – 2019.
Protokollsutdrag arbetsutskottet 2015-05-19, § 98.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet förelår regionala utvecklingsnämnden
1. Tjänstemannayttrande över Regional kulturplan för Västerbottens län 2016-2019
– remissutgåva antas
2. Svar på remiss skickas till Region Västerbotten, kulturberedningen, enligt
upprättat förslag.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Arbetsutskottet förelår regionala utvecklingsnämnden
1. Tjänstemannayttrande över Regional kulturplan för Västerbottens län 20162019 – remissutgåva antas
2. Svar på remiss skickas till Region Västerbotten, kulturberedningen, enligt
upprättat förslag.

Utdrag till
Region Västerbotten; Områdeschef länskulturen
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7. Initiativärende om förslag om projekt att inventera och
kartlägga regionens resurser som underlag för
landsbygdsutveckling (RUN/190/2015)
Protokollsutdrag från utskottet för hållbar omställning 2015-04-20, § 15.

Ärendebeskrivning
Den 13 januari 2015 lämnade den regionala utvecklingsnämnden initiativärende Dnr
RUN/190/2015 till utskottet för beredning. Utskottet beslutade den 16 februari 2015
att uppdra till Torsta AB att bereda om förslaget skulle ge det resultat som åsyftas och
hur omfattande det arbetet skulle kunna bli.
Trine Amundsen presenterade det resultat som Torsta AB kommit fram till genom
Annsofi Collins underlag, se bilaga 1.
Torsta ABs underlag pekar på ett antal svårigheter i förslaget så som det är skrivet.
Kartläggning av obebodda boningshus, ekonomibyggnader och jordbruksmark ger en
ögonblicksbild som snabbt blir inaktuell. Dessutom visar Torsta ABs sammanställning
över tidigare kartläggningar att de inte gett det resultat som åsyftats i uppstartskedet.
Många av de utmaningar som ärendet tar upp är frågor som bättre låter sig behandlas
lokalt, snarare än regionalt, kanske rent av på bynivå. Det kan vara känsligt att försöka
påverka en fastighetsägare att sälja/ hyra ut sitt hus eller arrendera ut sin mark. Sådana
affärshändelser bygger på förtroende mellan parterna vilket inte minst beskrivs i
avsnittet som handlar om arrenden. Region Jämtland Härjedalen har inte möjlighet att
sätta sig in i de lokala förhållanden som gäller runt om i länet vad gäller fastigheters
nyttjande.

Beslutsunderlag
Initiativärende
Protokollsutdrag beredningen för hållbart näringsliv och attraktionskraft 12 december
2014 § 6.
Protokollsutdrag regionala utvecklingsnämnden 13 januari 2015 § 9.
Tjänsteskrivelse 2015-04-13, Ulf von Sydow.

Tjänstemannaförslag
Utskottet för hållbar omställning rekommenderar Regionala utvecklingsnämnden att
anse initiativärendet besvarat i och med den fördjupade analys som utförts av Torsta AB
där slutsatsen är att en regional inventering enligt den modell som föreslås inte har
förutsättningar att ge en lösning på de frågeställningar som tas upp.

Förslag till beslut på mötet
Utskottet bifaller förslag till beslut men yrkar på ett tillägg:
Utskottet delar förslagsställarens problembeskrivning. Frågan är viktig ur ett regionalt
perspektiv, men bör behandlas på lokal nivå såsom Torsta ABs beredning föreslår.
Initiativet för matchning mellan parter i fastighetsöverlåtelser eller arrenden bör ske
lokalt, exempelvis inom nätverket för landsbygdsutvecklare som samlas under Torsta
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AB. Vidare bör frågan också lyftas nationellt för en förändring i regelverken i syfte till
att öka incitamenten till att sälja eller hyra ut sin fastighet.

Protokollsanteckning
Det krävs en långsiktig strategi för att vända trenden i den östra delen av Region
Jämtland Härjedalen. Det finns en överhängande risk att vi annars får en segregerad
region om inte näringslivsutvecklingen, befolkningsökningen och demografin vänder i
detta område. Gamla företag och familjegårdar kommer inte att finnas för alltid. Den
epok där stora företag och tillverkande industrier en gång gav jobb åt generationer av
boende på orterna går mot sitt slut, om hela regionen skall leva i framtiden så måste vi
främja en hållbar omställning som tar dessa bygder in i 2020-talet.
Joel Nordkvist (M) och Carina Asplund (C)
UTSKOTTET FÖR HÅLLBAR OMSTÄLLNINGS BESLUT

Utskottet för hållbar omställning rekommenderar Regionala utvecklingsnämnden att
anse initiativärendet besvarat i och med den fördjupade analys som utförts av Torsta AB
där slutsatsen är att en regional inventering enligt den modell som föreslås inte har
förutsättningar att ge en lösning på de frågeställningar som tas upp.
Utskottet delar förslagsställarens problembeskrivning. Frågan är viktig ur ett regionalt
perspektiv, men bör behandlas på lokal nivå såsom Torsta ABs beredning föreslår.
Initiativet för matchning mellan parter i fastighetsöverlåtelser eller arrenden bör ske
lokalt, exempelvis inom nätverket för landsbygdsutvecklare som samlas under Torsta
AB. Vidare bör frågan också lyftas nationellt för en förändring i regelverken i syfte till
att öka incitamenten till att sälja eller hyra ut sin fastighet.
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8. Handlingsplan 2015 för regionalt serviceprogram 20142015 (RUN/480/2015)
Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2015-05-19, § 106 Handlingsplan för
regionalt serviceprogram 2015

Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har sedan årsskiftet uppdraget att genomföra det regionala
serviceprogrammet för perioden 2014-2018. Programmet ska vara ett styrande
dokument i syfte att samla resurser och insatser för att uppnå gemensamma mål för en
god servicetillgänglighet i länet.
För att arbetet inom det regionala serviceprogrammet (RSP) fortsatt ska leda till
uppsatta mål har följande konkreta insatser identifierats utifrån det som genomförts
2014 samt den uppföljning och de inspel som partnerskapet deltog i vid möte den 10
december 2014. I februari 2015 skickades Handlingsplan 2015 på remiss till de aktörer
som medverkat vid partnerskapsträffen i december 2014. Sex aktörer inkom med svar
och även dessa ligger till grund för handlingsplan 2015.
Handlingsplanen innehåller en beskrivning av planerade insatser 2015 med
uppföljningsbara mål. Insatserna redovisas mot de områden som prioriteras i RSP samt
innehåller även en beskrivning av de aktiviteter som planeras och vem som ansvarar för
insatsen, huvudansvarig markerad med fet stil. Uppföljning kommer att ske i slutet av
2015 utifrån riktlinjer från Tillväxtverket och denna uppföljning kommer att ligga till
grund för 2016 års handlingsplan.

Beslutsunderlag
För Handlingsplan 2015, bilaga 1.
För sammanställning över inkomna remissvar, bilaga 2.
För Regionalt serviceprogram, bilaga 3.
Protokollsutdrag arbetsutskottet 2015-05-19, § 106.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Handlingsplan för regionalt serviceprogram 2015 fastställs.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Handlingsplan för regionalt serviceprogram 2015 fastställs.

Utdrag till
Områdeschef Attraktion och livsmiljö
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9. Samråd av kommuntäckande översiktsplan för Åre
Kommun (RUN/827/2015)
Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2015-05-19, § 105 Samråd av
kommuntäckande översiktsplan för Åre Kommun

Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har beretts möjlighet att yttra sig i detta ärende. Materialet
är bedömt utifrån ett regionalt perspektiv. Då Region Jämtland Härjedalen inte är
granskande regional myndighet av översiktsplaner men däremot har i regeringens
villkorsbrev en uppgift att återrapportera hur arbetet med implementering av regional
utvecklingsstrategi och dess samverkan med kommunerna går, utgår svaret från det
uppdraget.
Förslaget till översiktsplan är mycket välbearbetat och har en tydlig styrning mot målen
om en hållbar utveckling /tillväxt. Planen har en klarsynthet när det gäller de
målkonflikter som naturligt uppkommer i en kommun med i huvudsak glesa strukturer
och punktvis ett starkt tryck från en växande besöksnäring. Det återkommande
resonemangen om stråkplanering och flerkärnighet samt att inte rygga för den faktiska
problematiken med serviceförsörjning inom de glesaste områdena skapar förutsättningar
att i nästa steg arbeta med kommunens utveckling på en klarsynt grund. Synsättet att en
vidgad arbetsmarknadsregion, stöttad av välfungerande kollektivtrafik, ger
förutsättningar för tillväxt även utanför kommuncentra – och i samverkan med
grannkommuner – vittnar om mognad och ett icke protektionistiskt perspektiv.
Förslaget till översiktsplan passar väl in i en regional styrmodell med den regionala
utvecklingsstrategin, de regionala miljömålen och länets klimatstrategi som övergripande
inriktningsdokument för en hållbar utveckling och där Åre kommuns förslag till
översiktsplan bryter ned det regionala till ett kraftfullt kommunalt styrdokument för
vilken väg kommunen väljer att ta.

Beslutsunderlag
Remiss – Samråd av kommuntäckande översiktsplan för Åre kommun.
Remissvar – Samråd av kommuntäckande översiktsplan för Åre kommun.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Remissvar på samråd av kommuntäckande översiktsplan för Åre kommun antas.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Remissvar på samråd av kommuntäckande översiktsplan för Åre kommun antas.

Utdrag till
Åre kommun; Områdeschef Attraktion och livsmiljö
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10. Remiss - Strategiska satsningar för ökad tillväxt
(RUN/888/2015)
Länk till remissen: http://websesam.jll.se/diariet/files/2ede742e-3d43-43a7-80617e5b11481a36.pdf

Ärendebeskrivning
Östersunds kommuns tillväxtplan "Mer [*] Östersund - En plan för hållbar tillväxt i ett
attraktivt Östersund 2014-2020" antogs efter en bred dialog med olika aktörer, av
kommunfullmäktige, den 20 mars 2014. Sju tillväxtfaktorer som ska göra Östersund till
en mer hållbar och attraktiv plats prioriterades fram: mer välkomnande, mer kreativitet,
mer företagsamhet, mer kunskap, mer omtanke, mer kultur och mer attraktiva boenden.
Med utgångspunkt i dessa sju tillväxtfaktorer har sju workshops genomförts för att
inspirera och involvera flera olika aktörer i Tillväxtarbetet. Företrädare från näringsliv,
akademi, civilsamhälle, offentliga organisationer, förtroendevalda och tjänstemän har
deltagit vid de olika workshoparna. Resultatet från dessa workshops ligger till grund för
denna remiss”Strategiska satsningar för ökad tillväxt”.

Förvaltningschefens förslag
Ordförande får i uppdrag att efter hörande med vice ordförande svara på remissen.

11(21)

Datum

11. Ansökan om medfinansiering till projektet
Vindkraftcentrum.se (RUN/560/2015)
Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2015-05-19, § 109 Ansökan om
medfinansiering till projektet Vindkraftcentrum.se.

Ärendebeskrivning
Syftet med projektet är att skapa strategisk samverkan mellan olika aktörer som skall
bidra till att ta fram underlag för att bygga upp en plattform för utveckling av
vindkraften. Projektet skall även samverkan med FOU aktörer inom energi- och
miljöområdet samt bidra till näringslivsutveckling och ökad sysselsättning inom
vindkraftbranschen genom att synliggöra den växande arbetsmarknaden. Vidare skall
utbildningar initieras tillsammans med utbildningssamordnare i länet.
Projektet prioriteras utifrån gällande Regionalt Tillväxtprogram för Jämtlands län,
insatsområde Innovation och förnyelse. Att tillvarata de möjligheter som finns inom
”klustret” vinkraft är viktigt då området har stora möjligheter att skapa affärsmöjligheter
för lokala företag samt skapa arbetstillfällen. Eftersom Strömsunds kommun är en av
fyra utpekade nationella noder för vindkraft som Energimyndigheten har pekat ut, torde
det finnas bra möjligheter att ta tillvara kunskapen och ytterligare vidareutveckla dessa så
att flera arbetstillfällen kommer att skapas.
Observera att detta projekt endast är ett ”överbryggningsprojekt” för att möjliggöra för
vindkraftcentrum.se att hitta finansiering för verksamheten från och med 1 januari 2016.

Beslutsunderlag
Ansökan om medfinansiering till projektet Vindkraftcentrum.se.
Underlag för beslut om projekt Vindkraftcentrum.se.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Region Jämtland Härjedalen beslutar medfinansiera projektet med 40 % av redovisade
och godkända kostnader, dock max 700 000 kr samt under förutsättning att övrig
finansiering ordnas enligt ansökan.
SÄRSKILT VILLKOR – Strömsunds kommun ska öka sin andel av medfinansieringen i
projektet, enligt ansökan, med minst 100 000 kronor. Beslut om projektägarens
medfinansiering meddelas Region Jämtland Härjedalen 19 maj.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Region Jämtland Härjedalen beslutar medfinansiera projektet med 40 % av redovisade
och godkända kostnader, dock max 700 000 kr samt under förutsättning att övrig
finansiering ordnas enligt ansökan.
SÄRSKILT VILLKOR – Strömsunds kommun ska öka sin andel av medfinansieringen
i projektet, enligt ansökan, med minst 100 000 kronor. Beslut om projektägarens
medfinansiering meddelas Region Jämtland Härjedalen 19 maj.
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12. Ansökan om regionalt investeringsstöd - Hovde
Linbana Vemdalsskalet AB (RUN/797/2015)
Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2015-05-19, § 107 Ansökan om regionalt
investeringsstöd - Hovde Linbana Vemdalsskalet AB.

Ärendebeskrivning
Destination Vemdalen består av tre alpina deldestinationer: Vemdalsskalet, Björnrike
och Klövsjö-Storhogna. Den starka utvecklingen på destinationen efter att Skistar kom
in som ägare började med att Pass Express (den första kopplade stolliften på
destinationen) byggdes av Skistar 2006. Liften placerades på Skalsfjället, tillsammans
med tre nya pister vilket breddade skidåkningen på Vemdalsskalet med nästan 100%.
Den fortsatta utvecklingen av destinationen med kopplade stolliftar har sedan gjorts
med liftar ägda av exploatörer och andra företag tillsammans med Skistar som
minoritetsägare (mindre än 25 %). Den första investeringen med den
finansieringsmodellen gjordes 2007
i Klövsjö av Klövsjö Linbane AB. År 2010 gjorde Björnrike Linbane AB investeringen i
Grizzly Express i Björnrike. Vemdalsfastigheter AB investerade i en kopplad stollift vid
Centrat på Vemdalsskalet 2012. Den senaste investeringen, Väst Express år 2014,
gjordes av Skalspasset Linbane AB.
Den nu aktuella investeringen avser en kopplad stollift i Hovdebacken, som innebär att
man på Vemdalsskalet, som första alpina skidanläggning, kan erbjuda sina besökare
kopplade stolliftar i hela backsystemet.

Beslutsunderlag
Ansökan om regionalt investeringsstöd - Hovde Linbana Vemdalsskalet AB .
Underlag för beslut om projekt Hovde Linbana Vemdalsskalet AB

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Region Jämtland Härjedalen beviljar sökande 30 % finansiering av investeringen, dock
maximalt 7 500 000 kronor. Utvecklingen av destinationen stämmer väl överens med
gällande prioriteringar i Regionala utvecklingsstrategin/Regionalt tillväxtprogram, varför
ansökan prioriteras.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Region Jämtland Härjedalen beviljar sökande 30 % finansiering av investeringen, dock
maximalt 7 500 000 kronor. Utvecklingen av destinationen stämmer väl överens med
gällande prioriteringar i Regionala utvecklingsstrategin/Regionalt tillväxtprogram,
varför ansökan prioriteras.
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13. Ansökan om medfinansiering till projekt
Årefjällsloppet 2016-2018. (RUN/848/2015)
Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2015-05-19, § 108 Ansökan om
medfinansiering till projekt Årefjällsloppet 2016-2018.

Ärendebeskrivning
Ski Classic har de senaste åren arrangerat finalen i långloppscupen i södra Årefjällen
med målgång i Åre. I cupen ingår förutom Årefjällsloppet även tävlingar som
Vasaloppet och Marcialonga m.fl. Åre har under åren 2013-2015 bidragit med 1 miljon
kronor per år till den TV-produktion som möjliggör direktsändning från tävlingen. Inför
kommande period 2016 -2017 gör Åre kommun bedömningen att de inte klarar av att
stödja TV-produktionen själv varför Åre kommun ansöker om 350 tkr per år, 20162017. 2018 är bedömningen att tävlingarna kan genomföras utan bidrag till TVproduktionen.
Projektet medfinansieras utifrån gällande Regional utvecklingsstrategi och Regionalt
tillväxtprogram. Att öka antalet personer som besöker vårt län är en av de prioriterade
insatserna i gällande strategier. TV-sändningarna från tävlingen ger en mycket positiv
bild av Åre och regionen och är ett utmärkt marknadsföringstillfälle för att intressera
ännu fler att besöka vårt län.

Beslutsunderlag
Ansökan om medfinansiering till projekt Årefjällsloppet 2016-2018.
Underlag för beslut om projekt Årefjällsloppet 2016-2018.
Protokollsutdrag arbetsutskottet 2015-05-19, § 108

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Region Jämtland Härjedalen beslutar medfinansiera projektet med 50,00 % av
redovisade och godkända kostnader, dock max 700 000 kr samt under förutsättning att
övrig finansiering ordnas enligt ansökan. Medel tas från 2015 års budget.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Region Jämtland Härjedalen beslutar medfinansiera projektet med 50,00 % av
redovisade och godkända kostnader, dock max 700 000 kr samt under förutsättning att
övrig finansiering ordnas enligt ansökan. Medel tas från 2015 års budget.
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14. Förlängning av avtal med Torsta AB
(RUN/920/2015)
Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2015-05-19, § 115 Förlängning av avtal med
Torsta AB

Ärendebeskrivning
Avtalet med Torsta AB löper ut 2015-12-31 och regionala utvecklingsnämnden ska
besluta om förlängning ska ske. Nuvarande avtal ”Upphandling av
Landsbygdsutveckling och undervisningsjordbruk” tecknades 2013.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Avtalet med Torsta AB förlängs med perioden 2016-01-10 – 2018-12-31
2. Avtalet förlängs under förutsättning att regionfullmäktige beslutar om ersättning
för tjänst i enlighet med tidigare tecknat avtal ”Upphandling av
Landsbygdsutveckling och undervisningsjordbruk”.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Avtalet med Torsta AB förlängs med perioden 2016-01-10 – 2018-12-31
2. Avtalet förlängs under förutsättning att regionfullmäktige beslutar om
ersättning för tjänst i enlighet med tidigare tecknat avtal ”Upphandling av
Landsbygdsutveckling och undervisningsjordbruk”.
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15. Information om Mid Sweden Science Park AB
(RUN/946/2015)
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16. Regionala utvecklingsnämndens sammanträdestider
för 2016 (RUN/869/2015)
Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2015-05-19, § 112 Regionala
utvecklingsnämndens sammanträdestider för 2016

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

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Följande sammanträdesdagar fastställs för nämnden 2016:
26 januari
1 mars
5 april
3 maj
31 maj
30 augusti
4 oktober
8 november
13 december
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Föreslagna sammanträdesdagar fastställs för nämnden 2016.
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17. Förvaltningschefens rapport (RUN/596/2015)




Organisation
OECD-undersökning
Personalsituationen
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18. Information från regionens samverkansråd
(RUN/421/2015)
Information från regionens samverkansråd den 18 maj 2015.
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19. Anmälan av delegationsbeslut till regionala
utvecklingsnämnden 2015 (RUN/2/2015)
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20. Anmälan av inkomna handlingar till regionala
utvecklingsnämnden 2015 (RUN/3/2015)
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