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Stab för regional utveckling
Helena Wiktorsson
Tfn: 063-14 66 30
E-post: helena.wiktorsson@regionjh.se

2015-08-26

Program för regionala utvecklingsnämnden 1 september
2015
Tid:

Tisdag 1 september, kl. 09.00-12.00
14.00-14.15
14.15-15.30
15.30-16.00

Öppet sammanträde
Allmänhetens frågestund
Inte öppet för allmänheten
Öppet sammanträde (beslut)

Plats: Aulan, Regional utveckling, Östersund (Rådhusgatan 72)

Öppet sammanträde
09.00 Information om giftfri förskola

Lena Stigh/
Ida Sjölund

09.10 Information om innovationsstrategin

Erik Noaksson

09.40 Paus
Information om beslutsärenden, samt informationsärenden
10.00 Regional överenskommelse för mottagning, etablering och
Integration

Håkan Lundmark

Avveckling av Europa Direkt-kontoret
10.15 Motion från Susanné Wallner (M) och Mona-Lisa
Norrman (V) om Arena Region Jämtland Härjedalen

Anders Rubensson

10.25 Länsgemensam E-plattform för Jämtlands län –
Regional Digital Agenda

Åsa Hofsten

10.35 Klimatråd Jämtlands län

Ulf von Sydow

10.45 Information om överföring av Länstrafiken i
Jämtlands län AB till regionalutveckling inom
Region Jämtland Härjedalen

Ruth Eriksson/
Berit Eriksson

Bolagets framtid - Projekt Egen Regi. Förlängning av
tid för svar på återremiss om Länstrafikens organisation
Remiss Nasjonal Transportplan 2018-2029.
Lufthavnstruktur - Avinors inspill

Ruth Eriksson
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11.00 Ansökan om medfinansiering till projekt
Årefjällsloppet 2016-2018

Sven Winemark

Ansökan om medfinansiering till projekt
Tillväxttrappan SME Region Mitt
Ansökan om medfinansiering till projekt
"Funktionella Mittstråket"
Avslagna projektansökningar
Förslag till förändringar i fördelning av de regionalpolitiska
medlen mellan företags- och projektstödet samt inlämnande av en
strukturfondsansökan
Uppsiktsskyldighet över verksamhet som drivs i företag
Remiss Betänkandet En fondstruktur för innovation
och tillväxt
11.35 Information om kommitté för ny indelning av län
och landsting

Anders Byström

11.45 Delårsbokslut per augusti 2015

Arne Nilsson

11.55 Valärenden 2015

12.00 Lunch
13.00 Partigrupper
14.00 Allmänhetens frågestund

Inte öppet för allmänheten
14.15 Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2016
15.00 Besök av Norrtåg AB

Öppet sammanträde
15.30 Förvaltningschefens rapport
Information från regionens samverkansråd
15.40 Val av justerare och tid för justering
Beslutsärenden

Anders Byström
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Offentligt sammanträde
Från och med regionala utvecklingsnämndens beslut den 3 februari 2015 kommer
regionala utvecklingsnämndens möten att vara delvis offentliga. Det betyder att
medborgare, media och medarbetare är välkomna att lyssna på föredragningar i frågor
där nämnden fattar beslut eller där beslut går vidare till regionfullmäktige.
Det är i enlighet med kommunallagen enbart ledamöter i nämnden som har yttranderätt.
Undantag ges till de tjänstemän som är föredragande och som närvarar som stöd till
nämnden.
Frågor från allmänheten:
Frågan får inte avse myndighetsutövning mot enskild person. En fråga ska besvaras
under det sammanträde som frågan ställts.
Frågor ska vara skriftliga och undertecknade av frågeställaren. Frågorna lämnas in minst
en dag före sammanträdet och ska besvaras vid en särskilt angiven tidpunkt under
sammanträdet.
Respektive ledamot eller parti ansvarar för att frågeställaren samt övriga partier i
nämnden får skriftliga svar vid eller efter sammanträdet.
Nämndens presidium bestämmer hur frågestunden ska genomföras och bestämmer
vilka förtroendevalda eller anställda som behöver kallas för att lämna upplysningar.
Åhörarna har i övrigt ingen yttranderätt under den del av sammanträdet som är
offentligt.

