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§ 102 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. Initiativärende: SJ:s nattåg läggs till ärendelistan
2. Preliminär föredragningslista fastställs med detta tillägg som slutlig
föredragningslista.

Justerandes sign

Justerandes sign

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









Organisationsförändringen inom Region Jämtland Härjedalen
Varumärkesstrategi
Information om svar på betänkandet ”Utredning: Service i glesbygd (SOU
2015:35)”
Information om betänkandet ”En ny regional planering - ökad samordning och
bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59)”
Bredbandssamordning
Ägaranvisningar Almi
Sverigeförhandlingen
Uppföljning av det kommunala uppdraget

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

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

§ 104 Regional överenskommelse för mottagning,
etablering och integration (RUN/1118/2015)
Ärendebeskrivning

Denna överenskommelse är en avsiktsförklaring för undertecknade parter om hur
Jämtland Härjedalen ska samarbeta med och koordinera arbetet avseende mottagning,
etablering och integration för nedan avgränsade målgrupp.
Överenskommelsen (RÖK) utgår ifrån Jämtland/Härjedalen 2030, Innovativt &
Attraktivt, Regional Utvecklingsstrategi 2014-2030 och Integrationsstrategi Jämtland
Härjedalen. Dessa dokument ger en bakgrund till och beskriver vikten av varför vår
region har som målsättning att aktivt arbeta med Mottagning, Etablering och Integration
och är de strategiskt styrande dokumenten.
Överenskommelsen ska bidra till att utveckla och skapa effektiva insatser för nyanlända
kvinnors och mäns, unga som gamla, etablering på arbetsmarknaden och i samhället.
RÖK Jämtland Härjedalen utgår från och förutsätter att vi, som ingått denna
överenskommelse, tar ett gemensamt ansvar utifrån våra respektive roller och uppdrag.
Vår samverkan ska bidra till att vi utnyttjar länets befintliga resurser på ett effektivt sätt
och vi ska verka för att så snabbt som möjligt skapa bra förutsättningar att nå
målsättningarna. I bilaga 1 beskrivs våra ordinarie arbetsuppgifter inom
integrationsområdet.
Målgruppen för överenskommelsen är nyanlända invandrare som omfattas av Lag
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och deras barn samt
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd. Överenskommelsen gäller även
asylsökande flyktingar i länet.
Det övergripande målet är att nyanlända så snabbt som möjligt ska lära sig svenska,
komma i arbete eller utbildning för att hitta sin egen försörjning. Nyanlända kvinnor
och män ska få likvärdiga förutsättningar för egen försörjning och delaktighet i
samhällslivet oavsett var man bor i Jämtlands län. Nyanländas anställningsbarhet ska öka
och nyanlända kvinnor och män ska så snart som möjligt komma i kontakt med
arbetsmarknaden. Individens kunskap, kompetens och erfarenhet ska synliggöras och
tas tillvara.
Nyanlända pojkar och flickor ska få en barnomsorg och skolgång som utgår från
hans/hennes individuella behov och förutsättningar.
Alla ska också stimuleras till en meningsfull fritid

Beslutsunderlag
Regional överenskommelse för mottagning, etablering och integration (RÖK).
Handlingsplan Regional överenskommelse.
Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2015-08-18, § 132.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden.
Regional överenskommelse för mottagning, etablering och integration samt
handlingsplan antas.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden.

Regional överenskommelse för mottagning, etablering och integration samt
handlingsplan antas.

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Regional överenskommelse för mottagning, etablering och integration samt
handlingsplan antas.

Utdrag till
Områdeschef Kompetens och utbildning

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 105 Avveckling av Europa Direkt-kontoret
(RUN/1159/2015)
Ärendebeskrivning
Vid regionala utvecklingsnämndens möte den andra juni 2015 diskuterades
prioriteringar inom regional utveckling 2016. Frågan om omprioritering och avveckling
av informationskontoret Europa Direkt diskuterades.
Vid arbetsutskottets möte 18:e juni 2015 beslutades om förutsättningar för
verksamhetsplanering och budget 2016 för regional utveckling. Beslut fattades i detta
sammanhang om att avveckla Europa Direkt i Jämtlands län och undersöka om
möjligheten att göra detta från 1 januari 2016. Nuvarande avtal med
Europakommissionen sträcker sig till 2017.
Regionala nämnden behöver därför fatta ett formellt beslut om avveckling som därefter
kan kommuniceras med Europa Direkts representation i Sverige.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag regionala utvecklingsnämnden 2015-06-02 § 84.
Protokollsutdrag arbetsutskottet 2015-06-18, § 121.
Underlag till verksamhetsplan och budget 2016 Regionala utvecklingsnämnden 2015-0616.

Förvaltningschefens förslag
Informationskontoret Europa Direkt i region Jämtland Härjedalen avslutas 1 januari
2016 eller så snart det är möjligt.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Informationskontoret Europa Direkt i region Jämtland Härjedalen avslutas 1 januari
2016 eller så snart det är möjligt

Utdrag till
Områdeschef Kompetens och utbildning

§ 106 Motion från Susanné Wallner (M) och Mona-Lisa
Norrman (V) om Arena Region Jämtland Härjedalen
(RUN/933/2015)
Ärendebeskrivning
I en motion (dnr RS/917/2015) ser Susanné Wallner (M) och Mona-Lisa Norrman (V)
ett behov av att skapa en arena för demokrati i Jämtland Härjedalen, ett ”regionalt
Almedalen”.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7(33)

Protokoll
2015-09-01
Regionala utvecklingsnämnden
Arena Region Jämtland Härjedalen ska spegla de möjligheter och förutsättningar som
finns, men även belysa problemområden. Motionärerna yrkar att en beredning får i
uppdrag att undersöka förutsättningarna och intresset för ett sådant evenemang.

Beslutsunderlag
Motion kring Arena Region Jämtland Härjedalen.
Motionssvar: Förutsättningar för Arena Region Jämtland Härjedalen, Anders Rubensson
2015-08-06.
Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2015-08-18, § 142.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna och intresset
för ett ”regionalt Almedalen”.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna och intresset
för ett ”regionalt Almedalen”.

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Motionen bifalls
2. Regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna och
intresset för ett ”regionalt Almedalen”.

Utdrag till
Kommunikationsansvarig Regional utveckling; Regionfullmäktige

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 107 Länsgemensam E-plattform för Jämtlands län Regional Digital Agenda (RUN/291/2015)
Ärendebeskrivning
I januari 2014 undertecknades avsiktsförklaringen för en regional digital agenda av
representanter från Jämtlands läns landsting och Regionförbundet Jämtlands län.
Arbetet med att ta fram en regional digital agenda pågick under 2014 i bred samverkan
med aktörer från alla samhällssektorer.
En remissversion skickades ut i början av 2015 vilket genererade svar från en mängd
instanser. Agendan finns nu i en uppdaterad version och fokuserar på fyra prioriterade
områden, Infrastruktur, Digital kompetens, Expertis och Samverkan, som ger
horisontella genomslag på den regionala utvecklingsstrategins utvecklingsområden.
Agendan kommer att följas av handlingsplaner inom dessa prioriteringar kopplat till
utvecklingsområden i den regionala utvecklingsstrategin.

Beslutsunderlag

Digitala Jämtland Härjedalen - Regional digital agenda, 2015-2025 med bilaga.
Bredbandsstrategi för Jämtlands län.
Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2015-08-18, § 133

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regional Digital Agenda 2015-2025 antas.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regional Digital Agenda 2015-2025 antas.

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Regional Digital Agenda 2015-2025 antas.

Utdrag till
IT-strateg

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 108 Klimatråd Jämtlands län (RUN/1130/2015)
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Jämtlands län, har via sitt regleringsbrev, i uppdrag att samordna och
leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende
energiomställning och minskad klimatpåverkan. Utpekad regionalt tillväxtansvarig –
Region Jämtland Härjedalen – ska enligt vårt Villkorsbeslut redovisa hur strategiska
miljöfrågor omhändertas inom det regionala tillväxtarbetet.
För att på ett resurseffektivt sätt arbeta med dessa frågor har Länsstyrelsen och Region
Jämtland Härjedalen gemensamt utarbetat ett reglemente för ett Klimatråd för
Jämtlands län (bilaga). Klimatrådet kommer operativt att ledas av ett projektsekretariat
(även kallat Arbetsutskott) med tjänstemän från de två organisationerna. För
fortlöpande strategisk ledning inrättas en styrgrupp med 11 ledamöter och 11 ersättare
från ledande befattningar i sina respektive organisationer.
Ordförandeskapet i styrgruppen avses rotera mellan de två förvaltarnas ledamöter, d.v.s.
landshövding och regionråd. Styrgruppen föreslås sammanträda ca 2 gånger/år.
Inom Klimatrådet inrättas också en samverkansgrupp dit en bred inbjudan till aktörer i
länet har gått. Samverkansgruppen föreslås sammanträda 2-3 gånger/år. Genom att
teckna en avsiktsförklaring om att deltaga i länets klimatarbete med sin erfarenhet och
kompetens samt via aktiva åtgärder kan organisationen delta i seminarier, workshops
mm. Länsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen är gemensam förvaltare och deltar
med automatik i det arbetet samt även här roterar ordförandeskapet mellan de två
organisationerna. Ett politiskt deltagande även i samverkansrådet är en styrka, förutom
att tjänstemannadeltagande kommer att ske.

Beslutsunderlag
Beslut gällande bildande av Klimatråd för Jämtlands län, Länsstyrelsen 2015-06-01.
Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2015-08-18, § 138.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

1. Regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att den första september 2015 utse ett
regionråd till ordinarie ledamot i styrgruppen och ett regionråd till ersättare
2. Regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att den första september 2015 utse
politiskt valda företrädare till deltagande i samverkansgruppen

Förslag till beslut på mötet
Nominerade:
Robert Uitto (S) väljs till ordinarie i styrgruppen
Eva Hellstrand (C) väljs till ersättare i styrgruppen
Karin Österberg (MP) väljs till företrädare i samverkansgruppen
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande frågar på förslagen och finner att nämnden bifaller det.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

1. Robert Uitto (S) väljs till ordinarie i styrgruppen och Eva Hellstrand (C) väljs
till ersättare i styrgruppen för Klimatråd Jämtlands län
2. Karin Österberg (MP) väljs till företrädare i samverkansgruppen för Klimatråd
Jämtlands län

Utdrag till
De valda; Områdeschef Attraktion och livsmiljö; Länsstyrelsen i Jämtlands län;
Förtroendemannaregistret

§ 109 Information om överföring av Länstrafiken i
Jämtlands län AB till regional utveckling inom Region
Jämtland Härjedalen (RUN/166/2015)
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om arbetet med återremissen från regionfullmäktige.
Beslutshandlingar kommer till nästa arbetsutskott den 5 oktober 2015 och till nämnden
den 13 oktober 2015.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

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

Utdrag till
Områdeschef Infrastruktur och kommunikationer; Områdeschef Stab för regional
utveckling

§ 110 Bolagets framtid - Projekt Egen Regi. Förlängning
av tid för svar på återremiss om Länstrafikens
organisation (RUN/1053/2015)
Ärendebeskrivning
Länstrafiken har i skrivelse till regionala utvecklingsnämnden föreslagit att utredningen
om framtida organisation för länstrafikbolaget skjuts fram i tiden för att komma i fas
med den utredning om egenregi som Länstrafiken startar i augusti 2015. Egenregiutredningen ska visa om det är ekonomiskt- och ur andra aspekter en fördel att bedriva
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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kollektivtrafiken i egen regi, i stället för att som nu handla upp driftverksamheten av
olika trafikutövare. Utredningen ska pågå till februari 2016. Då ska Länstrafikens styrelse
ta ställning till utredningen och föreslår regionala utvecklingsnämnden en lösning.
Överföring av Länstrafiken i Jämtlands län AB till regional utveckling inom Region
Jämtland Härjedalen är ett ärende som har initierats av att verksamheten är skatteväxlad
sedan 2015 och att bolaget numera endast har en ägare. Vid fullmäktige 2015-04-14 - 15 var frågan uppe för principbeslut, men återremitterades. Utredningen har påbörjats
och avsikten är att ärendet ska redovisas och principbeslut kunna fattas vid
regionfullmäktige i november 2015.
Frågan om att bedriva kollektivtrafik i egen regi är inte direkt kopplad till nuvarande
bolagsstruktur.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Länstrafiken i Jämtlands län AB.
Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2015-08-18, § 135.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Länstrafikens begäran om att avvakta med utredningen om bolagets framtida
organisation avslås.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

Länstrafikens begäran om att avvakta med utredningen om bolagets framtida
organisation diskuteras vid regionala utvecklingsnämnden den 1 september 2015.

Förslag till beslut på mötet
Robert Uitto (S) yrkar på att Länstrafikens önskan om att skjuta på beslutet om bolagets
framtid bifalles.
Oppositionen (C, M, KD) yrkar på att Länstrafikens önskan om att skjuta på beslutet
om bolagets framtid bifalles.
Jörgen Blom (V) yrkar på att Länstrafikens önskan om att skjuta på beslutet om bolagets
framtid avslås.

Beslutsgång
Ordförande ställer fråga på att bifalla Länstrafikens förfrågan mot att avslå Länstrafikens
förfrågan. Ordförande finner att nämnden bifaller Länstrafikens förfrågan om att skjuta
på beslut om framtida organisation för länstrafikbolaget för att komma i fas med den
utredning om egenregi som Länstrafiken startar i augusti 2015.

Justerandes sign

Justerandes sign
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REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Länstrafikens förfrågan om att skjuta på beslut om framtida organisation för
länstrafikbolaget för att komma i fas med den utredning om egenregi som Länstrafiken
startar i augusti 2015 bifalles.

Utdrag till
Områdeschef Stab för regional utveckling; Områdeschef Infrastruktur och
kommunikationer; Länstrafiken i Jämtlands län AB;

§ 111 Remiss Nasjonal Transportplan 2018-2029.
Lufthavnstruktur - Avinors inspill (RUN/1092/2015)
Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2015-08-18, § 137

Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har beretts tillfälle att yttra sig över Avinors förslag till
inspel i den norska nationella transportplanen 2018-2029. Rapporten behandlar främst
de lokala flygplatserna i Norge. Rapporten föreslår inte någon nedläggning av lokala
flygplatser under de närmaste åren. Röros flygplats har därefter placerats i grupp C, där
A är de mest oumbärliga flygplatserna i perspektivet av geografisk nåbarhet och restider.

Beslutsunderlag
Lufthavnstruktur – Avinors inspill till nasjonal transportplan 2018-2029.
Remissvar 2015-08-05, Jan Molde.
Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2015-08-18, § 137.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Föreslaget remissvar antas.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Föreslaget remissvar antas.

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Föreslaget remissvar antas.

Utdrag till
Områdeschef Infrastruktur och kommunikationer; Avinor

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 112 Ansökan om medfinansiering till projekt
Årefjällsloppet 2016-2018. (RUN/848/2015)
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. Regionala utvecklingsnämnden den andra juni 2015 återremitterades
ärendet med begäran om kompletteringar angående tv siffror etc. Åre kommun har
kompletterat sin ansökan med uppgifter enligt bilagor (”Årefjällsloppet kompletteringar
2015-08-10” och ”Skrivelse från Södra Årefjällen Turism ekonomiska förening 2015-0520”).
Projektet medfinansieras utifrån gällande Regional utvecklingsstrategi (RUS) och
Regionalt tillväxtprogram (RTP). 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.
Arbetsutskottet 2015-05-19, § 108
Regionala utvecklingsnämnden 2015-06-02, § 94.
Årefjällsloppet kompletteringar 2015-08-10.
Skrivelse från Södra Årefjällen Turism ekonomiska förening 2015-05-20.
Arbetsutskottet 2015-08-18, § 144.

Förvaltningschefens förslag
Utifrån gjorda kompletteringar föreslås regionala utvecklingsnämnden besluta att
medfinansiera projektet med 50,00 % av redovisade och godkända kostnader, dock med
maximalt 700 000 kr samt under förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt
ansökan.
Medel tas från 2016 och 2017 års budgetar med 350 000 kr per år.

Utdrag till
Områdeschef Näringsliv

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Utifrån gjorda kompletteringar föreslås regionala utvecklingsnämnden besluta att
medfinansiera projektet med 50,00 % av redovisade och godkända kostnader, dock
med maximalt 700 000 kr samt under förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt
ansökan.
Medel tas från 2016 och 2017 års budgetar med 350 000 kr per år.

Utdrag till
Områdeschef Näringsliv

§ 113 Ansökan om medfinansiering till projekt
Tillväxttrappan SME Region Mitt (RUN/994/2015)
Ärendebeskrivning
Tillväxttrappan är ett projekt som avser att stödja samt utveckla regionens små och
medelstora företag med tillväxtpotential eller behov av förnyelse. Med behovsstyrd
tillväxtrådgivning kan fler företag utveckla sina affärer och bidra till regionens samlade
tillväxt. Målet med projektet är bl.a. att 1. företagens omsättning ökar med minst 35%, 2.
Antalet arbetstillfällen ökar med minst 420 st., 3. Lönsamheten förbättras, 4.
Förädlingsvärdet ökar, 5. Ökar förmågan att arbeta med extern spetskompetens, 6.
Konkurrenskraften stärks både nationellt och internationellt.
Projektet genomförs över hela den gemensamma strukturfondsregionen, dvs.
Västernorrlands och Jämtlands län.
ALMIs projekt är ett gemensamt projekt för länens företagsutveckling och
verksamheten i projektet tillstyrks utifrån gällande Regional utvecklingsstrategi och
Regionala tillväxtprogrammets insatsområde ”Innovation och förnyelse”. Stödjande
utvecklingsprojekt är av stor vikt för att regionens företag skall stå bättre rustade i den
alltmer hårdnande konkurrensen och det är därför av stor vikt att insatser görs för att
stötta företagen utifrån deras enskilda behov för kunna växa vilket detta projekt har som
målsättning att göra.

Beslutsunderlag
Ansökan om medfinansiering till projekt Tillväxttrappan SME – Mitt.
Underlag för prioritering av projektmedel till projekt Tillväxttrappan SME – Mitt.
Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2015-08-18, § 145.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Region Jämtland Härjedalen beslutar medfinansiera projektet med 10,64 % av
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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redovisade och godkända kostnader, dock maximalt 3 650 000 kr samt under
förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt ansökan.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Region Jämtland Härjedalen beslutar medfinansiera projektet med 10,64 % av
redovisade och godkända kostnader, dock maximalt 3 650 000 kr samt under
förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt ansökan.

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Region Jämtland Härjedalen beslutar medfinansiera projektet med 10,64 % av
redovisade och godkända kostnader, dock maximalt 3 650 000 kr samt under
förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt ansökan

Utdrag till

Områdeschef Näringsliv

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 114 Ansökan om medfinansiering till projekt
"Funktionella Mittstråket" (RUN/993/2015)
Ärendebeskrivning
Mittstråket Sundsvall-Östersund-Trondheim är en pulsåder för person- och
godstransporter och har stor betydelse ur ett regionalt, nationellt och internationellt
perspektiv. Det finns ett starkt tryck på ökade transporter men stråket har uppenbara
infrastrukturella/fysiska brister såväl som brister kopplat till de transportpolitiska målen.
I förslaget till nationell transportplan 2014-2025 identifierades stråkets betydelse och
dess viktiga internationella samband. Bl.a. följande problemskrivningar presenterades för
Mittstråket i den nationella Transportplanen. 1. Långa resetider för arbetspendling o
besöksnäring på såväl järnväg som väg, 2. Brister på järnväg Sundsvall-Stöde, 3 Dåliga
möjligheter till rast för tung trafik, 4. Kapacitetsbristen är stor genom Sundsvall och
säsongsvis Åre, kapacitetsbrister på järnväg i stora delar av stråket, 5.
Trafiksäkerhetsbrister på E 14 i Jämtland och delar av Västernorrland, ex. oskyddade
trafikanter vid randbebyggelse, genomfarter i samhällen och byar saknar gång- och
cykelvägar. 6 Bullerexponering i Sundsvall samt för järnvägen i Östersund och Åre.
Målen i projektet är att stärka ett hållbart Mittstråk genom att arbeta med ovan
identifierade problembeskrivningar. Projektets målgrupper är såväl resenärer på tåg och
efter väg, operatörer, godstransportörer och transportköpare, trafikanter, företag och
arbetsgivare, politiker och tjänstemän på nationell nivå, politiker och tjänstemän på EUnivå. Projektet genomförs genom ett samarbete mellan tio organisationer i
Västernorrlands och Jämtlands län. Länsstyrelsen Västernorrlands län är projektets
huvudansvarig. Projektet omsluter 335 593 220 kr.
Projektet prioriteras utifrån gällande Regional utvecklingsstrategi och Regionala
tillväxtprogrammets insatsområde ”Tillgänglighet”.
Bra kommunikationer för såväl väg som järnväg är av högsta prioritet för Regionens
utveckling och satsningen ligger helt i linje med de intentioner som finns i regionens
strategiska program för att förbättra kommunikationsmöjligheterna varför projektet
prioriteras

Beslutsunderlag

Ansökan om medfinansiering till projekt "Funktionella Mittstråket".
Underlag för prioritering av projektmedel för projekt "Funktionella Mittstråket".
Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2015-08-18, § 146

Förvaltningschefens förslag

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Region Jämtland Härjedalen beslutar att medfinansiera projektet med 2,94/41,68 % av
redovisade och godkända kostnader, dock maximalt 9 850 000 kr samt under
förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt ansökan.
Därutöver beslutar Region Jämtland Härjedalen att omfördela 9 850 000 kronor ur
gällande Länstransportplan för perioden 2014 – 2025 till investeringar inom ramen för
projektet ”Funktionella Mittstråket”. Av dessa avser två miljoner medel som avsatts som
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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medfinansiering av tågstopp i Nälden och 7 850 000 kronor medel som avsatts för
”opreciserade åtgärder i slutet av planperioden”.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Region Jämtland Härjedalen beslutar att medfinansiera projektet med 2,94/41,68 % av
redovisade och godkända kostnader, dock maximalt 9 850 000 kr samt under
förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt ansökan.
Därutöver beslutar Region Jämtland Härjedalen att omfördela 9 850 000 kronor ur
gällande Länstransportplan för perioden 2014 – 2025 till investeringar inom ramen för
projektet ”Funktionella Mittstråket”. Av dessa avser två miljoner medel som avsatts
som medfinansiering av tågstopp i Nälden och 7 850 000 kronor medel som avsatts för
”opreciserade åtgärder i slutet av planperioden”.

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Region Jämtland Härjedalen beslutar att medfinansiera projektet med 2,94/41,68 % av
redovisade och godkända kostnader, dock maximalt 9 850 000 kr samt under
förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt ansökan.
Därutöver beslutar Region Jämtland Härjedalen att omfördela 9 850 000 kronor ur
gällande Länstransportplan för perioden 2014 – 2025 till investeringar inom ramen för
projektet ”Funktionella Mittstråket”. Av dessa avser två miljoner medel som avsatts
som medfinansiering av tågstopp i Nälden och 7 850 000 kronor medel som avsatts för
”opreciserade åtgärder i slutet av planperioden”.

Utdrag till
Områdeschef Näringsliv;

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 115 Avslagna projektansökningar (RUN/1124/2015)
Ärendebeskrivning

Vid förra mötet med regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott (AU) den 18 juni
2015 informerades AU om projektsituationen utifrån inkomna projektansökningar (se
bilaga 1) med sista inlämningsdatum 7 juni samt det ekonomiska beslutsutrymmet. Vid
informationen föreslog tjänstemän att två projekt borde prioriteras vid nästa AU-möte
den 18 augusti 2015 utifrån projektens betydelse för regionens infrastruktur samt
insatser mot företagsutveckling:



ALMI företagspartner Mitt AB – Tillväxttrappan SME Region Mitt
Länsstyrelsen Västernorrland – Funktionella Mittstråket

Vidare föreslog tjänstemännen att de projekt som inte föreslogs till prioritering skulle
informeras om att AU gjorde bedömningen att projektet inte skulle komma att
prioriteras. Detta med anledning av att sökande skulle ha möjligheten att hitta annan
medfinansiering innan inlämning av ansökan skall ske till strukturfonderna eller annat
program. AUs ledamöter godkände tillvägagångssättet varefter tjänstemän har tillskrivet
samtliga stödsökanden (bilaga 2) med information om situationen. I det fortsatta arbetet
har 7 sökanden, efter information, valt att återta sin ansökan. För kvarvarande 9
ansökningar föreslås avslag. Motivering är att utifrån det ekonomiska utrymmet som har
stått till Region Jämtland Härjedalen till förfogande har Region Jämtland Härjedalen valt
att prioritera projekten:
 Funktionella Mittstråket, Länsstyrelsen Västernorrland samt
 Tillväxttrappan SME Region Mitt, ALMI Företagspartner Mitt AB.
Bägge dessa projekt är länsövergripande och är projekt vars insatser prioriteras i den
Regionala Utvecklingsstrategin.
Ytterligare projekt finns det inte ekonomiskt utrymme att prioritera.
Sedan arbetsutskottets möte den 18 augusti 2015 har följande återtagit sina ansökningar:
992/2015
Jamtli
Döda fallet med nya ögon
995/2015
Mittuniversitetet
Innovation i turism för ökad
regional attraktivitet

Beslutsunderlag
Prioritering av projekt av regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott (AU), Sven
Winemark 2015-08-10.
Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2015-08-18, § 148.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förvaltningschefens förslag

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Följande projektansökningar avslås:
Dnr
Organisationsnamn
967/2015
Mittuniversitetet
979/2015
Region Jämtland Härjedalen
980/2015
Destination Vemdalen AB
984/2015

Mittuniversitetet

992/2015
995/2015

Jamtli
Mittuniversitetet

996/2015

Kallbygdens Fibernät
Ekonomisk förening
Mid Sweden Science Park AB

1004/2015

Projektnamn
MiljöHorisont 2020
Mid Nordic Film Innovation
Spår och leder i
Vemdalenområdet
Sports Tech Innovation
Initiative
Döda fallet med nya ögon
Innovation i turism för ökad
regional attraktivitet
Norra Kallbygden
ortssammanbindande fibernät
Trippel K

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Följande projektansökningar avslås:
Dnr
Organisationsnamn
967/2015
Mittuniversitetet
979/2015
Region Jämtland Härjedalen
980/2015
Destination Vemdalen AB
984/2015

Mittuniversitetet

992/2015
995/2015

Jamtli
Mittuniversitetet

996/2015

Kallbygdens Fibernät
Ekonomisk förening
Mid Sweden Science Park AB

1004/2015

Projektnamn
MiljöHorisont 2020
Mid Nordic Film Innovation
Spår och leder i
Vemdalenområdet
Sports Tech Innovation
Initiative
Döda fallet med nya ögon
Innovation i turism för ökad
regional attraktivitet
Norra Kallbygden
ortssammanbindande fibernät
Trippel K

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Följande projektansökningar avslås:
Dnr
Organisationsnamn
967/2015
Mittuniversitetet
979/2015
Region Jämtland Härjedalen
980/2015
Destination Vemdalen AB
984/2015

Justerandes sign

Mittuniversitetet

Justerandes sign

Projektnamn
MiljöHorisont 2020
Mid Nordic Film Innovation
Spår och leder i
Vemdalenområdet
Sports Tech Innovation
Initiative
Utdragsbestyrkande
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996/2015
Kallbygdens Fibernät
Ekonomisk förening
1004/2015 Mid Sweden Science Park AB

Norra Kallbygden
ortssammanbindande fibernät
Trippel K

Utdrag till Områdeschef Näringsliv

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 116 Förslag till förändringar i fördelning av de
regionalpolitiska medlen mellan företags- och
projektstödet samt inlämnande av en
strukturfondsansökan (RUN/1121/2015)
Ärendebeskrivning

För närvarande erhåller Region Jämtland Härjedalen regionalpolitiska medel till en
summa av 113 905 000 kr årligen.
Dessa har enligt tidigare överenskommelse/beslut fördelats enligt följande:
Administrativa kostnader
Företagsstöd (63 % av 111 405 000 kr)
Projektstöd (37 % av 111 405 000 kr)
Summa

2 500 000 kr
70 185 150 kr
41 219 850 kr
113 905 000 kr

Inför verksamhetsåret 2016 är avsikten att försöka förmera de regionalpolitiska medlen
som går till företagsstödet via ett så kallat ramprogram inom strukturfonderna samtidigt
som vi skapar ett större ekonomiskt utrymme för projektstödet.
Förslaget går ut på att genomföra ett treårigt ramprojekt där de två första
verksamhetsåren, 2016-2017, omfattar stödgivning till företag med 80 miljoner kr per år.
Det tredje året 2018 är ett ”redovisningsår” där tidigare stödgivning genomförs och
redovisas.
Genomförandet av ramprojektet föregås av att ur nuvarande budget om 70 miljoner kr
för företagsstöd överförs 20 miljoner kr till projektmedel som därmed har en budget om
61 miljoner kr. Ur den kvarvarande posten om 50 mnkr för företagsstödet används 40
miljoner kr/år som egen medfinansiering för att söka EU-strukturfonder om 40
miljoner kr/år. Ramprojektet motsvarar då 80 miljoner kr/år.
Föreslagna förändring innebär att vi förstärker såväl företagsstödet som projektstödets
möjligheter att ta fler beslut som omsluter en större beslutsumma totalt, alternativt att
Region Jämtland Härjedalen får större ekonomisk möjlighet att betala ut redan beslutade
projektmedel. Valet av hur de extra tilldelade medlen för projektverksamheten skall
nyttjas avgörs av hur stor efterfrågan på utbetalningar är i förhållande till tillgängliga
medel för utbetalning.

Beslutsunderlag

Skrivelse 2015-08-18, Sven Winemark.
Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2015-08-18, 147.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förvaltningschefens förslag

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Föreslagen förändring av fördelning av de regionalapolitiska medlen mellan
företags- och projektstödet antas.
2. Föreslagen strukturfondsansökan lämnas in
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Föreslagen förändring av fördelning av de regionalapolitiska medlen mellan
företags- och projektstödet antas.
2. Föreslagen strukturfondsansökan lämnas in

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

1. Föreslagen förändring av fördelning av de regionalapolitiska medlen mellan
företags- och projektstödet antas.
2. Föreslagen strukturfondsansökan lämnas in

Utdrag till

Områdeschef Näringsliv

§ 117 Information om uppsiktsskyldighet över
verksamhet som drivs i företag (RUN/1129/2015)
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om att arbete pågår med att följa upp de bolag som
regionstyrelsen har uppsiktsplikt över. Ärendet kommer till regionala
utvecklingsnämnden den 13 oktober 2015 för beslut.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

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

§ 118 Remiss Betänkandet En fondstruktur för innovation
och tillväxt (SOU 2015:64) (RUN/1046/2015)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har fått betänkandet ”En fondstruktur för innovation och
tillväxt” SOU 2015:64 på remiss. Remissvar ska ha inkommit till Näringsdepartementet
senast den 14 september.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Utredningens huvudsakliga uppdrag har varit att ge förslag till hur de statliga
finansieringsinsatserna bör förändras för att bättre möte de finansieringsbehov som små
och medelstora företag har och som den privata marknaden inte tillgodoser.
Utredningen föreslår att en ny statlig fond inrättas med uppdrag att tillsammans med
privat kapital investera i svenska innovativa företag med hög tillväxtpotential. Fondens
verksamhet ska bedrivas i aktiebolagsform och föreslås benämnas Fondinvest AB.
Fondinvest AB föreslås bildas genom en omstrukturering av de statliga bolagen
Fouriertransform AB och Inlandsinnovation AB. De medel som finns tillgängliga i dessa
bolag bedöms tillräckliga för den verksamhet som den nya fonden ska bedriva.
Genomförandet föreslås ske med inriktningen på att Fondinvest AB ska kunna inleda
sin verksamhet under 2016 och vara fullt operationell 2017.
De huvudprinciper som utredningen följt innebär att;
 Strukturen ska vara överskådlig och styrbar ur ägaren statens perspektiv
 Staten ska inte vara dominerande ägare i enskilda företag. Istället ska
investeringar göras i samfinansiering med privat kapital
 Samfinansierade fonder med självständig förvaltning är den investeringsform
som är att föredra
 Staten bör aldrig ta all risk, medinvesterare och medutlånare bör alltid ha en del
av risken
Det kan noteras att Inlandsinnovation AB (som namnet säger) haft ett särskilt uppdrag
att verka i Norrlands inland. Uppdraget har senare vidgats, men är fortfarande avgränsat
till de sju nordligaste länen. Inlandsinnovation AB har sitt säte i Östersund och cirka tio
anställda. Det är en liten, men viktig, arbetsplats i Östersund. De har högt kvalificerade
medarbetare och utgör en del av ett kluster av organisationer inom samma
arbetsmarknad omfattande bland annat Tillväxtanalys och Tillväxtverket. Det är en
styrka att det finns flera arbetsgivare med behov av snarlik kompetens. Det stärker
möjligheten för dem alla att rekrytera kvalificerad personal.
På arbetsutskottets uppdrag har ett förslag till yttrande över betänkandet tagits fram.
Samråd har skett med företrädare för Länsstyrelsen Jämtlands län samt med företrädare
för såväl regioner, regionförbund som länsstyrelser i de övriga sex länen som omfattas
av Inlandsinnovations uppdrag. Samråd har även skett med företrädare för Östersunds
kommun.

Beslutsunderlag
Betänkandet ”En fondstruktur för innovation och tillväxt”, SOU 2015:64.
Förslag till yttrande, daterat 2015-05-26.

Förvaltningschefens förslag
Regionala utvecklingsnämnden antar föreslaget yttrande
.
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Förslag till beslut på mötet
Robert Uitto (S) yrkar på att yttrandet förtydligas med att Region Jämtland Härjedalen
inte förordar en omstrukturering av Inlandsinnovation AB för att bilda en gemensam
statlig fond vid namn Fondinvest AB. Det reviderade yttrandet sänds ut till nämndens
ledamöter och ersättare för synpunkter innan ordförande efter hörande av vice
ordförande får i uppdrag att skriva under yttrandet.

Beslutsgång
Ordförande ställer fråga på sitt yrkande och finner det antaget.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

1. Föreslaget yttrande ska förtydligas med att Region Jämtland Härjedalen inte
förordar en omstrukturering av Inlandsinnovation AB för att bilda en
gemensam statlig fond vid namn Fondinvest AB.
2. Reviderat yttrande sänds ut till nämndens ledamöter och ersättare för
synpunkter.
3. Ordförande får efter hörande av vice ordförande i uppdrag skriva under
yttrandet.

Utdrag till
Näringsdepartementet; Förvaltningschef

§ 119 Information om kommitté för ny indelning av län
och landsting
Ärendebeskrivning

En kommitté, bestående av en ordförande och en vice ordförande, ska föreslå en ny
läns- och landstingsindelning som innebär att Sverige delas in i väsentligt färre län och
landsting.
Kommittén ska utgå från vilka behov medborgare och näringsliv har i olika frågor bl.a.
transporter, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård, utbildning, kultur och en god miljö.
Kommittén bör därför i sitt arbete utgå från kommungränser och gränserna för de s.k.
arbetsmarknadsregionerna eller funktionella regionerna. Syftet är att skapa en
ändamålsenlig indelning och effektiva organisationer som medför bestående fördelar
bl.a. genom en bättre anpassning till demografiska, näringsgeografiska och miljömässiga
förhållanden. Indelningen ska också ge stabila ekonomiska förhållanden i de nybildade
landstingen, bättre överensstämmelse mellan medborgarnas behov och deras
möjligheter att utöva demokratiskt inflytande samt ökade möjligheter till
ansvarsutkrävande.
Kommittén ska senast den 29 februari 2016 till regeringen lämna en delredovisning som
innefattar en lägesbeskrivning av dialogen med berörda parter, förslag på den fortsatta
processen och en redogörelse för behovet av eventuella kompletteringar av uppdraget.
Kommittén ska lämna en motsvarande delredovisning senast den 31 januari 2017. Om
kommittén finner att det är möjligt att genomföra en eller flera indelningsändringar som
Justerandes sign
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kan träda i kraft den 1 januari 2019 ska kommittén lämna ett delbetänkande senast den
30 juni 2016.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 augusti 2017.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar
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§ 120 Delårsbokslut augusti 2015 (RUN/776/2015)
Ärendebeskrivning
Ett preliminärt delårsbokslut per augusti gås igenom.
När delårsbokslutet är färdigställt så delges det hela nämnden för information.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

1. Förslag till delårsbokslut per augusti 2015 delges hela nämnden för information
2. Ordförande får efter hörande av vice ordförande i uppdrag att fastställa det
färdigställda delårsbokslutet

Utdrag till
Ekonomichef regional utveckling; Regionala utvecklingsnämnden

§ 121 Information från regionens samverkansråd
(RUN/421/2015)
Ärendebeskrivning
Information från regionens samverkansråd den 17 augusti 2015.
Ärendelista från mötet gås igenom:
 Information från regional utveckling
 Information från regionstyrelsen
 Finansiering av insatser kring demografi, integration och matchning
 Information om ”Regionala digitala agendan”
 Överenskommelse kring vissa nyanlända invandrare 0 år – 17 år
 Regional överenskommelse för mottagning, etablering och integration
På eftermiddagen anordnades en konferens/dialogdag kring förslaget på ny
kommunallag. Johan Höök som är särskild utredare i förslaget om ny kommunallag var
inbjuden för att presentera förslaget till ny kommunallag. I konferensen deltog politiker
och tjänstemän från Region Jämtland Härjedalen samt länets kommuner.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar
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§ 122 Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan
2016 (RUN/874/2015)
Ärendebeskrivning
Regionplanen och Finansplanen är regionfullmäktiges politiska styrdokument som
innehåller övergripande mål för verksamheten. Med utgångspunkt från regionplanen
och finansplanen fastställer regionstyrelsen och nämnderna verksamhetsplaner med
budget och uppföljningsplan. Verksamhetsplanerna ska genom framgångsfaktorer
beskriva vad de ska arbeta med för att verkställa det uppdrag som fullmäktige har
beslutat om. I nästa steg upprättas regiondirektörens verksamhetsplan och
verksamhetsplaner för förvaltningschefer, som innehåller strategiskt viktiga
utvecklingsområden och resultatmått.
Vid mötet den första september tar nämnden del av presentationer från de olika
områdena/verksamheterna inom regional utveckling om utmaningar inför framtiden
samt med förslag på mål och aktiviteter inför 2016.
Verksamhetsplan och budget för 2016 ska beslutas av regionala utvecklingsnämnden i
oktober.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag arbetsutskottet 2015-05-19, § 104.
Protokollsutdrag arbetsutskottet 2015-05-28, § 119.
Protokollsutdrag regionala utvecklingsnämnden 2015-06-02, § 84.
Konsekvensbeskrivningar av beslut gällande § 84 regionala utvecklingsnämnden 201506-02.
Diskussionsunderlag 2015-06-16.
Protokollsutdrag arbetsutskottet 2015-06-18, § 121.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

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

§ 123 Initiativärende från Eva Hellstrand (C) om SJ:s
nattåg (RUN/1175/2015)
Ärendebeskrivning
Eva Hellstrand (C) har lämnat ett initiativärende till regionala utvecklingsnämnden med
anledning av SJ:s besked om att dra ner på nattågstrafiken i Jämtlands län.
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Eva Hellstrand föreslår följande:
 Region Jämtland Härjedalen måste mobilisera för fortsatt nattågstrafik året runt
till regionen. Tillsammans med kommunerna, besöksnäringen och övriga
intressenter måste vi visa behovet av nattåget och protestera mot att SJ bryter
sitt åtagande
 Region Jämtland Härjedalen inför en intern "koldioxidbudget" (av modell från
Åre kommun) för att uppmuntra ökat tågresande när politiker och övriga reser
på regionuppdrag

Beslutsunderlag
Initiativärende från Eva Hellstrand (C).

Förslag till beslut på mötet
Robert Uitto (S) förslår följande:
Nämnden uppdrar till arbetsutskottet att ta initiativ kring en samlad och omedelbar
uppvaktning riktad mot SJ:s ledning, angående indragningar i SJ:s nattrafik inom länet.

Beslutsgång
Ordförande frågar på sitt eget förslag och finner att nämnden bifaller detta.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden uppdrar till arbetsutskottet att ta initiativ kring en samlad och omedelbar
uppvaktning riktad mot SJ:s ledning, angående indragningar i SJ:s nattrafik inom länet.

Utdrag till

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott;
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§ 124 Valärenden 2015 (RUN/171/2015)
Ärendebeskrivning


Lisa Bois (MP) har avsagt sig som ersättare i utskottet för infrastruktur och
kommunikation.
Kia Carlsson (FP) har avsagt sig som ersättare i Föreningsarkivet Jämtland.

Förslag till beslut på mötet
1. Anton Nordqvist (MP) väljs till ersättare i utskottet för infrastruktur och
kommunikationer
2. Jan-Erik Nilsson (KD) väljs till ersättare i Föreningsarkivet Jämtland.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

1. Anton Nordqvist (MP) väljs till ersättare i utskottet för infrastruktur och
kommunikationer
2. Jan-Erik Nilsson (KD) väljs till ersättare i Föreningsarkivet Jämtland

Utdrag till
De valda; Förtroendemannaregistret

§ 125 Informationer




Giftfri förskola
Regional innovationsstrategi Jämtland Härjedalen
Besök av Norrtåg AB

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

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

§ 126 Anmälan av delegationsbeslut till regionala
utvecklingsnämnden 2015 (RUN/2/2015)
Delegationsbeslut fattade av ordförande
Karin Österberg är beviljad att delta i ”Hållbar Destinationsutveckling –
informationsträff i Åre” 2015-08-27--28.
Karin Österberg är beviljad att delta i lärresa inom innovation och cirkulär ekonomi i
Halland och Danmark 2015-06-24--26.
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Karin Österberg är beviljad att delta i workshop kring demografi och inflyttning
arrangerad av Region Jämtland Härjedalen 2015-06-03.
Yttrande gällande ”Strategiska satsningar för ökad tillväxt, Östersunds kommun”, 201506-08.
Förordnande som förvaltningschef, 2015-06-18.
Synpunkter på förslag om digitala servicecenter, SOU 2015:28, 2015-06-29.
Svar på betänkande SOU 2015:35 Utredning service i glesbygd, 2015-08-04.
Instruktioner till ombud vid Valgamaa-Jämtlands läns ekonomiska förenings årsstämma
14 augusti 2015.
Beslut om att lämna in ansökan om projektstöd till Interreg Nord 2015-08-31 gällande ”
Plupp - fortelling om de usynlige i fjellet”, 2015-08-28.
Delegationsbeslut fattade av arbetsutskottet
Arbetsutskottet 2015-06-18, § 121 – Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan
2016 (RUN/874/2015).
Arbetsutskottet 2015-06-18, § 122 – Förlängning av avtal med Torsta AB
(RUN/920/2015).
Arbetsutskottet 2015-06-18, § 123 – Ansökan om medfinansiering av projektet
”Inflyttarprojektet Storsjöyran” (RUN/79/2015).
Arbetsutskottet 2015-06-18, § 125 – Ansökan om medfinansiering av projektet
”SKARP-online” (RUN/346/2015).
Delegationsbeslut fattade av kollektivtrafikstrateg
Beslut om beviljande av färdtjänst/riksfärdtjänst 2015-05-01 – 2015-05-31.
Beslut om beviljande av färdtjänst/riksfärdtjänst 2015-06-01 – 2015-06-30.
Delegationsbeslut gällande företagsstöd
Beslut tagna i maj 2015.
Beslut tagna i juni 2015.
Beslut tagna i juli 2015.
Delegationsbeslut fattade av förvaltningschef
Förtäring av vin/öl under middagar under Encorestyrelsens möte i Jämtland 2015-0622--24.

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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§ 127 Anmälan av inkomna handlingar till regionala
utvecklingsnämnden 2015 (RUN/3/2015)
Protokoll
Regionens samverkansråd 2015-08-17.
Ägarsamråd Norrtåg AB 2015-05-20.
Årsstämma AB Transitio 2015-06-11.
Styrelsemöte Länstrafiken i Jämtlands län AB 2015-06-24.
Protokollsutdrag Region Jämtland Härjedalen
Särskilda budgetberedningen 2015-06-01, § 18 Delårsbokslut per april 2015 för
förtroendevalda.
Regionstyrelsen 2015-05-26--27, § 144 Åtgärder för att minska koldioxidutsläpp för
resor.
Regionfullmäktige 2015-06-16--17, § 65 Kulturpris Peterson-Berger.
Regionfullmäktige 2015-06-16--17, § 66 Kulturstipendium Peterson-Berger.
Regionfullmäktige 2015-06-16--17, § 67 Samiskt stipendium.
Regionfullmäktige 2015-06-16--17, § 70 Norrlandsresan
Regionfullmäktige 2015-06-16--17, § 84 Svar på medborgarförslag - Anropsstyrd
kollektivtrafik
Protokollsutdrag övriga
Protokollsutdrag från länets kommuner angående Regionförbundet Jämtlands läns
årsredovisning 2014.
Östersunds kommun, kommunfullmäktige 2015-06-22, § 108 Medborgarförslag Studenttaxa på bussarna mm.
Regionens revisorer
Revisionsrapport - Hantering av avtal.
Näringsdepartementet
Uppdrag till Post- och telestyrelsen att upprätta och administrera nationellt sekretariat
avseende bredbandskoordinatorer.
Uppdrag respektive erbjudande om regionala bredbandskoordinatorer.
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Verket för innovationssystem
inom utgiftsområde 24 Näringsliv.
Uppdrag att utreda åtgärder för ökat resultatfokus i uppföljningen av anslag 1:1
Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt.
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser inom utgiftsområde 24 Näringsliv.
Tillväxtverket
Viktig information om förändring i NYPS.
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Kulturrådet
Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för
kultursamverkansmodellen.
Transportstyrelsen
Tillsyn enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik

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.
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