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5. Förvaltningschefens rapport (RUN/596/2015)
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6. Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2016
(RUN/874/2015)
I bilagda beslutsunderlag redovisas förslag till verksamhetsplan och budget 2016 - 2018.
Från sidan 8 och framåt redovisas strategiska mål och nämndens prioriteringar. Budget
2016 redovisad per verksamhetsområde återfinns från sidan 15 och framåt.
Regionfullmäktige beslutade om oförändrad ram för Regionala utvecklingsnämnden
jämfört med 2015. Därtill beslutades om en uppräkning om 2,4% på nettobudgeten /
regionbidraget, vilket 2016 uppgår till totalt 306,8 Mkr. Den totala omslutningen uppgår
till 406 Mkr.
För att finansiera de inprioriteringar som nämnden tidigare beslutat om samt de
omfördelningar som förvaltningschefen vill göra för att bättre nå uppsatta mål föreslås
ett antal åtgärder i förvaltningschefens verksamhetsplan. Dessa redovisas i bilaga
”Inprioriteringar 2016”.
Dessutom har nämnden tidigare beslutat om nedläggning av Europa Direkt-kontoret. I
denna plan har dock ingen besparing medräknats, beroende på eventuella
avvecklingskostnader 2016.

Beslutsunderlag
Verksamhetsplan och budget för regionala utvecklingsnämnden 2016-2018.
Inprioriteringar 2016, 2015-09-29.
Protokollsutdrag arbetsutskottet 2015-10-05, § 155.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden:
Verksamhetsplan och budget 2016 för regionala utvecklingsnämnden antas.

Förslag till beslut på mötet
Karin Österberg (MP) yrkar på att det till det prioriterade området miljö ska läggas till
klimat - "Miljö & klimat".

Beslutsgång
Ordförande ställer fråga på Karin Österbergs yrkande och finner det antaget.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

1. Till det prioriterade området miljö läggs klimat till - "Miljö & klimat".
2. Arbetsutskottet har tagit del av förslaget till verksamhetsplan och budget för
2016 och skickar ärendet vidare till regionala utvecklingsnämnden den 13
oktober 2015.

Utdrag till
Förvaltningschef; Regionstyrelsen
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7. Information om verksamhetsplan 2016 Förvaltningschef regional utveckling (RUN/1230/2015)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen arbetar med två typer av styrdokument, dels styrdokument
som tas fram för att styra verksamheterna inom Region Jämtland Härjedalen, dels ett
antal länsövergripande dokument som påverkar hela länets utveckling och som Region
Jämtland Härjedalen har att förhålla sig till i sitt utvecklingsarbete. Exempel på
länsövergripande styrdokument är Regional utvecklingsstrategi (RUS), Mål för
gemensam hälso- och sjukvårdspolitik, Regionalt trafikförsörjningsprogram och
Kulturplan.
Regionfullmäktige fastställer regionens övergripande mål genom följande styrdokument:
 Policyer och strategier.
 Långsiktiga utvecklingsplaner (LUP).
 Regionplan
Regionstyrelsen och nämnderna upprättar var sin verksamhetsplan med
uppföljningsplan och budget som fastställs av respektive styrelse/nämnd och anmäls till
regionfullmäktige. Utifrån detta upprättar förvaltningschef en egen verksamhetsplan för
sin förvaltning. Sedan kommer varje enhet inom förvaltningen att ta fram egna
verksamhetsplaner.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2016-2018 för förvaltningschef regional utveckling.
Protokollsutdrag arbetsutskottet 2015-10-05, § 156.

Förvaltningschefens förslag

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden tar emot information om förvaltningschefens
verksamhetsplan för 2016-2018 och lägger sedan informationen till handlingarna.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden tar emot information om förvaltningschefens
verksamhetsplan för 2016-2018 och lägger sedan informationen till handlingarna.

Utdrag till
Förvaltningschef
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8. Långsiktig utvecklingsplan för minskade
sjukskrivningar - remissversion (RUN/1173/2015)
Ärendebeskrivning
Utifrån de höga sjukskrivningstalen i länet och i organisationen Region Jämtland
Härjedalen har en långsiktig utvecklingsplan för minskade sjukskrivningar upprättats.
Planen innehåller omvärldsanalys samt beskriver bakgrund och
planeringsförutsättningar. Befolkningsutveckling, arbetsmarknad, försörjningsmått med
mera belyses. Planen har utmynnat i åtta mål för det fortsatta arbetet:
 Samma sjuktal som övriga landet
 Brett politiskt samförstånd
 En väl fungerande och jämställd sjukskrivningsprocess
 Samordnad tidig rehabilitering
 Hög kompetens inom försäkringsmedicin
 Förbättra för personer med psykisk ohälsa med lindriga och medelsvåra besvär
 Förbättra för personer med muskuloskeletala besvär
 Minska frånvaron hos Region Jämtland Härjedalens medarbetare
Planen har också ett avsnitt som beskriver projekt, utredning och statliga
överenskommelser som påverkar arbetet.
Inom ett flertal av de områden utredningen lyfter fram som problemområden såsom
vikande befolkningsunderlag, låga utbildningsnivåer etc. pågår det arbeten inom den
egna organisationen inom regionala utvecklingsnämndens område. Detta borde lyftas
fram i planen, som exempel kan nämnas Kompetensplattformen, Plug-In-projektet,
psykisk ohälsa-arbetet, samt i övrigt de utvecklingssatsningar som pågår t.ex. inom Barnoch unga-området samt kulturinsatser för unga och seniorer.
Planens mål, samma sjukskrivningstal som övriga landet på 12 års sikt, är ett vanskligt
och oprecist mål då vi inte vet hur det kommer att se ut. Ett tydligt uppföljningsbart mål
för Region Jämtland Härjedalen och länet bör sättas ut..

Beslutsunderlag

Remissversion - Långsiktig utvecklingsplan för minskade sjukskrivningar.
Protokollsutdrag arbetsutskottet 2015-10-05, § 179.

Förvaltningschefens förslag

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. För det fortsatta arbetet med minskade sjukskrivningar behöver planen
kompletteras med en beskrivning över de aktiviteter, projekt och samarbeten
som pågår inom regionala utvecklingsnämndens område vars syfte bland annat
är att förebygga eller minska sjukskrivningarna i länet.
2. Målet för sjukskrivningstalet ändras till ett mål som går att mäta och följa upp.
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REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

1. För det fortsatta arbetet med minskade sjukskrivningar behöver planen
kompletteras med en beskrivning över de aktiviteter, projekt och samarbeten
som pågår inom regionala utvecklingsnämndens område vars syfte bland annat
är att förebygga eller minska sjukskrivningarna i länet.
2. Målet för sjukskrivningstalet ändras till ett mål som går att mäta och följa upp.

Utdrag till
Stabschef regional utveckling; Regionfullmäktige
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9. Uppsiktsskyldighet över verksamhet som drivs i företag
(RUN/1129/2015)
Ärendebeskrivning
Enligt Kommunallagens 6 kapitel § 1a och b ska regionstyrelsen i årliga beslut för varje
hel- och delägt bolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om
nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsen ska också vidta nödvändiga åtgärder för att
säkerställa att de krav som anges i Kommunallagens 3 kapitel 17 och 18 §§ är uppfyllda i
hel- och delägda bolag. Dessa krav omfattar att fullmäktige i helägda bolag ska:
1. Fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. Se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som
utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,
3. Utse samtliga styrelseledamöter, och
4. Se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
fattas.
Regionala utvecklingsnämnden har enligt sitt reglemente i uppdrag att bevaka och
tillvarata Region Jämtland Härjedalens intresse vid bolags- och föreningsstämmor i
följande företag: Almi Företagspartner Mitt AB, Mid Sweden Science Park AB,
Vattenbrukscentrum Norr AB, Naboer Aktiebolag, Torsta AB, Jämtlands Härjedalen
Turistförening samt Länstrafiken i Jämtlands län AB och Norrtåg AB.
Regionala utvecklingsförvaltningen tar fram underlag till regionstyrelsens uppsiktsplikt
för ovanstående bolag. Innan regionstyrelsen ska utöva sin uppsiktsplikt så informeras
regionala utvecklingsnämnden om hur verksamheten inom dessa bolag har bedrivits.

Beslutsunderlag

Information enligt uppsiktsplikten för delägda bolag, 2015-09-23.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Informationen om de delägda bolagen godkänns och lämnas över till regionstyrelsen för
deras fullgörande av uppsiktsplikten
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

Informationen om de delägda bolagen godkänns och lämnas över till regionstyrelsen för
deras fullgörande av uppsiktsplikten

Utdrag till
Områdeschef Näringsliv; Regionstyrelsen

11(43)

10. Ansökan om medfinansiering till projekt Förstudie
VM-regionen 2019 (RUN/1231/2015)
Förslag till beslut kommer senare
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11. Ägaranvisning för Almi Företagspartner Mitt AB för
år 2015 (RUN/1236/2015)
Ärendebeskrivning
Förslag till ägaranvisning till styrelsen i Almi Företagspartner Mitt AB har tagits fram.
Moderbolaget äger 51 % av aktierna och Region Jämtland Härjedalen 24,5 % och
Landstinget i Västernorrlands län 24,5 %.
Ägarna tydliggör i dessa ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende
inriktningen av och mål för bolagets verksamhet.
Anvisningen innehåller även finansiering av verksamheten där ägarna tillskjuter
driftsanslag i relation till sin ägarandel för finansiering av bolagets verksamhet. För
Region Jämtland Härjedalen uppgår detta till 5 897 771 kronor.

Beslutsunderlag

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Mitt AB, 2015-05-18.
Protokollsutdrag arbetsutskottet 2015-10-05, § 159.

Förvaltningschefens förslag

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Ägaranvisning för Almi Företagspartner Mitt AB antas.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Mitt AB antas.

Utdrag till
Områdeschef Näringsliv; Almi Företagspartner Mitt AB

13(43)

12. Aktieägaravtal och bolagsordning för Mid Sweden
Science Park AB (RUN/1238/2015)
Ärendebeskrivning
Förslag till aktieägaravtal och bolagsordning för Mid Sweden Science Park AB (MSSP
AB) har tagits fram då Samling Näringsliv Jämtlands län ekonomiska förening nu är nya
ägare till 55 %.

Beslutsunderlag

Förslag till aktieägaravtal för Mid Sweden Science Park AB.
Förslag till bolagsordning för Mid Sweden Science Park AB.
Protokollsutdrag arbetsutskottet 2015-10-05, § 160.

Förvaltningschefens förslag

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Aktieägaravtal för Mid Sweden Science Park AB antas
2. Bolagsordning för Mid Sweden Science Park AB antas
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Aktieägaravtal för Mid Sweden Science Park AB antas
2. Bolagsordning för Mid Sweden Science Park AB antas

Utdrag till
Områdeschef Näringsliv; Mid Sweden Science Park AB; Regionfullmäktige
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13. Aktieägaravtal för Naboer AB (RUN/1253/2015)
Ärendebeskrivning
Naboer AB är ett utvecklingsbolag med offentliga ägare i Jämtlands län och i Nord- och
Sör-Tröndelags fylken. Bolaget ska bedriva gränsöverskridande verksamhet där det
övergripande målet är att stimulera utvecklingen över landsgränsen samt skapa
gemensamma mervärden åt aktieägarna inom deras geografiska områden, främst genom
teman som kultur, turism, idrott men även annan näring. Detta sker främst genom att
bolaget ska vara ett gränslöst nätverksföretag med goda relationer gentemot
organisationer, myndigheter, näringsliv samt enskilda personer. Dessutom ska bolaget
vårda, utveckla, förstärka och belysa de kulturhistoriska banden mellan Jämtland och
Tröndelag genom att förädla och marknadsföra egna produkter som till exempel Sankt
Olovsleden och Armfeldts karoliner.
Inför årsstämman i Naboer AB den 28 maj så fick aktieägarna del av det nya förslag som
lagts fram för synpunkter angående aktieägaravtal 2016-2019. Avtalet innehåller inga
större förändringar från föregående avtal. På årsstämman beslutade ägarna enhälligt att
detta avtalsförslag ska gälla och att separata handlingar tecknas med varje aktieägare
under hösten
För Region Jämtland Härjedalens del innebär avtalsförslaget att organisationen bidrar till
verksamheten med 125 000 kronor per år under avtalsperioden.

Beslutsunderlag
Förslag till aktieägaravtal för Naboer AB.
Kostnadsfördelning 2016-2019.
Protokoll årsstämma Naboer AB 2015-05-28.

Förvaltningschefens förslag
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Föreslaget aktieägaravtal godkänns.
I tjänsten
Anders Byström
Förvaltningschef

Utdrag till
Områdeschef Näringsliv; Naboer AB

Sven Winemark
Områdeschef Verksamhetsområde
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14. Varumärkespolicy för Region Jämtland Härjedalen remissversion (RUN/1229/2015)
Ärendebeskrivning
I samband med bildandet av Region Jämtland Härjedalen 2015 startades ett arbete med
att ta fram en gemensam plattform för varumärket Region Jämtland Härjedalen. Målet
är att varumärket ska bli så tydligt som möjligt i syfte att skapa attraktivitet. Ett förslag
till varumärkespolicy har nu utarbetats, ”Varumärkespolicy för Region Jämtland
Härjedalen” (RS/1384/2015).
Ett starkt platsvarumärke ger goda förutsättningar för att utveckla långsiktigt hållbara
konkurrensfördelar, då det blir lättare att attrahera såväl besökare som nya invånare och
företag. Regioner med starka platsvarumärken har bättre förutsättningar att kunna ingå i
utvecklande nätverk och andra värdefulla utbyten. Utgångspunkten i arbetet har därför
varit att skapa en gemensam policy för utveckling av ett varumärke för såväl
organisationen Region Jämtland Härjedalen som platsen Jämtland Härjedalen.
Varumärkespolicyn baseras på analyser, faktaunderlag samt undersökningsresultat från
medarbetare, invånare, svenskar och norrmän. Många olika aktörer har bjudits in för att
delta i formuleringen av policyn. Strategiska diskussioner har hållits med både interna
och externa intressenter. Ett jämställdhetsperspektiv har funnits med i valet av dessa
deltagare.

Beslutsunderlag
Varumärkespolicy för Region Jämtland Härjedalen, RS/1384/2015, remissversion.
Protokollsutdrag arbetsutskottet 2015-10-05, § 162.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden ställer sig bakom förslaget till varumärkespolicy
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden ställer sig bakom förslaget till varumärkespolicy

Utdrag till
Områdeschef Kultur; Regionfullmäktige
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15. Fråga om undantag från varumärkespolicyn
(RUN/1242/2015)
Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige antog i april 2015 en varumärkespolicy med grundregeln, en
organisation - ett varumärke. En gemensam policy för Region Jämtland Härjedalen som
organisation och plats ska ge goda förutsättningar att skapa ett starkt varumärke.
Länskulturen har informerat om och arbetat med frågan om varumärkesstrategin på
informationsmöten, arbetsplatsträffar och i möten med kommunikationsenheten under
våren. Samtliga kulturens verksamheter är införstådda med att det kommer att göras en
genomgripande översyn av loggor och webbsidor i koppling till strategin.
Estrad Norr, regionens institution för förmedling av professionell scenkonst av musik,
musikteater, teater och dans, har redan i april ställt frågan om ett undantag från regeln
genom att kunna behålla sin logotype. Estrad Norr lyfter argument som institutionens
historik, identitet och tillgänglighet för att bevara en inarbetad logotype som är väl känd
av publik, arrangörer, deltagare och samarbetspartners. Frågan aktualiseras inför
skyltning av lokaler, bussar och webbsidor i koppling till tillgänglighetsarbete som
påbörjas hösten 2015.

Beslutsunderlag
Vikten av att bevara logga, Estrad Norr 2015-04-30.
Protokollsutdrag arbetsutskottet 2015-10-05, § 165.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen
1. Utifrån anförda skäl görs ett undantag från varumärkespolicyn genom att Estrad
Norr, regionens institution för professionell musik, musikteater, teater och dans,
får behålla sin inarbetade logotype med undertexten Region Jämtland
Härjedalen.
2. Ta önskemålet i beaktande i samband med behandling av remiss av
varumärkespolicyn.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen
1. Utifrån anförda skäl görs ett undantag från varumärkespolicyn genom att Estrad
Norr, regionens institution för professionell musik, musikteater, teater och dans,
får behålla sin inarbetade logotype med undertexten Region Jämtland
Härjedalen.
2. Ta önskemålet i beaktande i samband med behandling av remiss av
varumärkespolicyn.

Utdrag till
Områdeschef Kultur; Regionstyrelsen
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16. Sponsringspolicy för Region Jämtland Härjedalen
(RUN/1155/2015)
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen har, 2015-06-12, fastställt en remissversion av Sponsringspolicy för
Region Jämtland Härjedalen (RS/248/2015.) Ärendet har remitterats till regionala
utvecklingsnämnden för synpunkter för att slutligt beslutas i styrelsen senast i december
2015 och i fullmäktige senast i februari 2016. Policyn utgår från att sponsring är ett
affärsmässigt samarbetsavtal och det nya förslaget innebär att regionen inte ska sponsra
extern part eller själv ta emot sponsring. Sponsring får inte utgöra ett otillåtet stöd till
enskilt företag eller innebära att kravet på objektivitet kan ifrågasättas. Lagen om
offentlig upphandling, skattelagstiftningen och marknadsföringslagen ska beaktas.
Genom att regionen i huvudsak är finansierad med skatteintäkter krävs gemensamma
regler för att inte riskera att förtroende och opartiskhet kan ifrågasättas.
Regionala utvecklingsnämnden är positiv till att regionen tar fram en Sponsringspolicy
med grundregeln att regionen inte sponsrar extern part. Regionala utvecklingsnämnden
påpekar att det finns tillfällen där vissa undantag som beskrivs gällande hälso- och
sjukvården, kan vidgas till att gälla även Länstrafiken i förkommande fall samt stiftelser
som till exempel Jamtli. Begreppet ”ett större publikt evenemang” bör definieras
tydligare utifrån det regionala tillväxtarbetet.
Ett tillägg föreslås att policyn inte omfattar regionens bidragsgivning till organisationer.

Beslutsunderlag

Sponsringspolicy för region Jämtland Härjedalen – remissversion.
Protokollsutdrag från ekonomi-, fastighets- och upphandlingsutskottet 2015-04-21, § 30.
Remissvar sponsringspolicy, 2015-09-21.
Protokollsutdrag arbetsutskottet 2015-10-05, § 163.

Förvaltningschefens förslag

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Remissvar gällande Sponsringspolicy för Region Jämtland Härjedalen skickas till
regionstyrelsen enligt upprättat förslag.
2. Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen att beakta remissvarets
synpunkter och förslag inför kommande slutligt beslut.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Remissvar gällande Sponsringspolicy för Region Jämtland Härjedalen skickas till
regionstyrelsen enligt upprättat förslag.
2. Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen att beakta remissvarets
synpunkter och förslag inför kommande slutligt beslut.

Utdrag till
Områdeschef Kultur; Regionfullmäktige
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17. Regler för spridning av information samt
fotografering och inspelning i Region Jämtland
Härjedalens lokaler - remissversion (RUN/1228/2015)
Ärendebeskrivning
Regionala utvecklingsnämnden ombeds lämna synpunkter på nyutgåva; Regler för
spridning av information samt fotografering och inspelning i Region Jämtland
Härjedalens lokaler. Ärendet har remitterats till regionala utvecklingsnämnden för
synpunkter, för att slutligt beslutas i styrelsen senast i december 2015 och i fullmäktige
senast i februari 2016 i koppling till beslut om Sponsringspolicy (RS/248/2015).
Utgåvan slår fast att regionen har ett stort antal lokaler och passager som allmänheten
har tillträde till och att regionen inte har skyldighet att förmedla information från
externa aktörer men kan upprätthålla informationsplats om syftet är lämpligt.
Information får inte strida mot regionens verksamhet eller ge reklam för metoder,
läkemedel eller produkter och tjänster där regionen inte är intressent. De riktlinjer som
anges för information gäller även fotografering, inspelning och evenemang.
Regionala utvecklingsnämnden påpekar att en helhetssyn bör genomsyra dokumentet
och utöver hälso- och sjukvård även gälla regional utveckling. Dokumentet behöver ses
över gällande ett antal punkter som kan få en inlåsande effekt för det regionala
tillväxtansvaret. Ett undantag gällande Designcentrum där syftet ibland kan vara svårt
att särskilja från ett ”marknadsföringssyfte” kan behöva göras, liksom för de
”testbäddar” regionen inrättar för test av produkter/tjänster. Målgruppen i dokumentet
bör vidgas att gälla patienter/kunder/anhöriga/deltagare/besökare/samarbetspartners.

Beslutsunderlag
Regler för spridning av information samt fotografering och inspelning i Region Jämtland
Härjedalens lokaler - remissversion.
Remissvar regional utveckling, 2015-09-28.
Protokollsutdrag arbetsutskottet 2015-10-05, § 164.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet förslår regionala utvecklingsnämnden
1. Remissvar gällande ”Regler för spridning av information samt fotografering och
inspelning i regionens lokaler” skickas till regionstyrelsen enligt upprättat förslag.
2. Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen att beakta remissvarets
synpunkter och förslag inför kommande slutligt beslut.

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Arbetsutskottet förslår regionala utvecklingsnämnden
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1. Remissvar gällande ”Regler för spridning av information samt
fotografering och inspelning i regionens lokaler” skickas till
regionstyrelsen enligt upprättat förslag.
2. Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen att beakta

remissvarets synpunkter och förslag inför kommande slutligt beslut.

Utdrag till
Områdeschef Kultur; Regionfullmäktige
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18. Ansökan om statsanslag kultur 2016 inom ramen för
kultursamverkansmodellen (RUN/1190/2015)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har rollen som samordnare och utvecklingsledare för
kultursamverkan i länet där samverkan sker med kommunerna, institutionerna,
civilsamhället och det fria kulturlivet. Regionen har i sin kulturplan 2015- 2018 redovisat
vilka sju statsbidragsberättigade verksamhetsområden som uppbär statligt stöd enligt
samverkansmodellen samt aktuella utvecklingsområden, mål och prioriteringar för
perioden. Prioriterade områden under perioden är kultur för alla, kulturskaparna kärnan i kulturlivet och kulturdriven tillväxt. Kulturplanen följs årligen upp gällande
kvalitet, förnyelse och horisontella aspekter. Regionens ansökan 2016 omfattar en
uppräkning av 2015 års statliga anslag (om 27 692 tkr) med 665 tkr samt en ökning
motsvarande den regionala förstärkningen 2013-2016 med 3 300 tkr.
Förstärkningsinsatserna rör interregional samverkan teater, museiverksamhet,
arkivverksamhet, konstfrämjande verksamhet, filmkulturell verksamhet,
litteraturområdet samt vissa särskilda horisontella insatser. Utöver det ansöker regionen
om en förstärkning av administration med 500 tkr. För 2016 ansöker regionen om
totalt 32 157 tkr i statligt bidrag inom ramen för samverkansmodellen.

Beslutsunderlag

Ansökan till Kulturrådet om statliga medel 2016 inom ramen för samverkansmodellen,
RUN/1190/2015.
Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2018, RS/2013-133.
Protokollsutdrag arbetsutskottet 2015-10-05, § 168.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Ansökan om statliga medel för 2016 inom kultursamverkansmodellen översänds till
Kulturrådet enligt upprättat förslag.
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Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Ansökan om statliga medel för 2016 inom kultursamverkansmodellen översänds till
Kulturrådet enligt upprättat förslag.

Utdrag till
Områdeschef Kultur
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19. Fördelning av regionala och statliga bidrag inom
samverkansmodellen 2016 (RUN/1200/2015)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har ansvaret för fördelningen av vissa statsbidrag till
regional kulturverksamhet enligt (SFS 2010:2012). Kulturplan för Region Jämtland
Härjedalen 2015-2018 är styrande för utformningen av verksamheten. Region Jämtland
Härjedalen är mottagare av statsbidraget och ansvarar för att bidragsgivningen främjar
en god tillgång för länets invånare till professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
museiverksamhet, regional biblioteksverksamhet, läs- och litteraturfrämjande
verksamhet, konst- och kulturfrämjande verksamhet, regional enskild arkivverksamhet,
filmkulturell verksamhet och främjande av hemslöjd. Det regionala stödet till
verksamheterna, inklusive Designcentrum, uppgår för innevarande verksamhetsår 2015
till 46 638 tkr. Den statliga finansieringen uppgår för 2015 till 27 692 tkr. Relation
mellan region och stat om ca 60/40
Föreliggande förslag till beslut om fördelning av regionala och statliga
verksamhetsmedel 2016, utgår från regional kulturplan för 2015-2018 och regionala
utvecklingsstrategin 2030. Samtliga regionala verksamheter med statsanslag inom
samverkansmodellen föreslås få en uppräkning av det regionala bidraget med 2.4
procent. En ansökan görs om motsvarande uppräkning av det statliga anslaget.
Regionen redovisar förstärkningar under åren 2013-2016 av specifika områden om totalt
3 300 tkr vilka specificeras i ansökan till Kulturrådet. Den regionala grundfinansieringen
föreslås 2016 omfatta totalt 47 756 tkr. Aktuella förstärkningsområden 2016 omfattar
830 tkr och finansieras inom befintlig ram.
Beslut om statsbidrag till länets kulturverksamhet och nivån på ersättningen meddelas
slutligt under februari 2016. Beloppen kan komma att justeras utifrån detta. Beslutad
fördelning ska redovisas för Kulturrådet senast den 31 mars.

Beslutsunderlag
Ansökan om verksamhetsbidrag 2016, interna verksamheter, RUN/1196/2015 samt
och externa verksamheter, RUN/1195/2015.
Underlag fördelning av regionala och statliga bidrag inom samverkansmodellen 2016,
RUN/1200/2015.
Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2018, RS/2013-133.
Protokollsutdrag arbetsutskottet 2015-10-05, § 167.

Förvaltningschefens förslag

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Preliminär fördelning av regionala och statliga verksamhetsmedel till de
statsbidragsberättigade kulturverksamheterna för 2016 enligt föreliggande
beslutsunderlag fastställs
2. Beslutet gäller under förutsättning att regionala utvecklingsnämnden i budget för
2016 beslutar om förslag på uppräkning/ förstärkning i förslaget.
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Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Preliminär fördelning av regionala och statliga verksamhetsmedel till de
statsbidragsberättigade kulturverksamheterna för 2016 enligt föreliggande
beslutsunderlag fastställs
2. Beslutet gäller under förutsättning att regionala utvecklingsnämnden i budget för
2016 beslutar om förslag på uppräkning/ förstärkning i förslaget.

Utdrag till
Områdeschef Kultur
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20. Regional biblioteksplan, 2016-2018
(RUN/686/2015)
Ärendebeskrivning
Uppdraget att ta fram en regional biblioteksplan har getts den regionala
biblioteksverksamheten via ett beslut i regionala utvecklingsnämnden i maj 2015,
”Regionala biblioteksverksamheten får i uppdrag att utforma ett förslag till regional
biblioteksplan att gälla från 2016.”
Sedan januari 2015 är Region Jämtland Härjedalen, via Länskulturen, huvudman för den
regionala biblioteksverksamheten. Detta enligt beslut i Regionstyrelsen 2014-06-16. Den
regionala biblioteksverksamheten ingår i kultursamverkansmodellen och utgör där ett av
de sju utpekade verksamhetsområdena: Regional biblioteksverksamhet, läsfrämjande
och litteratur.
Bibliotekslagen (SFS 2013:801) tydliggör (§ 17) att kommuner och landsting ska anta
biblioteksplaner för sin verksamhet på området.
Den regionala biblioteksplanen ska vara styrande för den regionala verksamheten och
för politiska beslut som rör biblioteksverksamhet på regional nivå. Den ska också vara
stödjande för kommunala biblioteksplaner och inspirerande för andra aktörer som
samverkar med den regionala biblioteksverksamheten, exempelvis den ideella sektorn.
Den regionala biblioteksplanen ska vara möjlig att följa upp, vilket innebär att målen ska
kopplas till uppföljningsbara data.
Arbetet med att ta fram en regional biblioteksplan för Region Jämtland Härjedalen
inleddes vid en temadag med kommunernas bibliotekschefer under våren 2015. En
arbetsgrupp tillsattes med uppdraget att ta fram ett första diskussionsunderlag med
bakgrund, förutsättningar, styrdokument, preliminär nulägesbeskrivning samt ett första
förslag till prioriteringar av den regionala biblioteksverksamheten under perioden 20162018. Arbetsgruppen består av den regionala biblioteksutvecklaren samt en representant
för de kommunala bibliotekscheferna.
Diskussionsunderlaget har skickas till samtliga kommunbibliotek där det diskuteras i
respektive personalgrupp. Kommunernas bibliotekschefer har därefter behandlat
förslaget, som reviderats och ändrats utifrån inkomna synpunkter. Det reviderade
förslaget till regional biblioteksplan ska skickas på remiss till länets kommuner. Efter att
inkomna synpunkter tagits tillvara ska förslaget till regional biblioteksplan läggas fram
för beslut i regionala utvecklingsnämnden i januari 2016.

Beslutsunderlag

Remissutgåva Regional biblioteksplan, 2016-2018.
Protokollsutdrag arbetsutskottet 2015-10-05, § 166.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regional biblioteksplan (2016-2018) skickas på remiss till länets kommuner.
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Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regional biblioteksplan (2016-2018) skickas på remiss till länets kommuner.

Utdrag till
Områdeschef Kultur; Regional biblioteksutvecklare
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21. Revidering av "Regional handlingsplan för
Europeiska socialfonden 2014-2020 i Mellersta
Norrland" (RUN/1211/2015)
Ärendebeskrivning
Övervakningskommittén för socialfonden fattade i december 2014 beslut om ”Regional
handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020 i Mellersta Norrland”. I denna
handlingsplan finns text om att det ska vara Strukturfondspartnerskapet för Mellersta
Norrland som fattar beslut om utlysning av fondens medel. Detta står i motsättning till
förordningen för svenska ESF-rådet. Handlingsplanen behöver därför revideras för att
stå i överensstämmelse till förordningen.
Dåvarande Regionförbundet Jämtlands läns arbetsutskott fattade på delegation av
regionstyrelsen beslut om handlingsplanen. Revidering av handlingsplanen bör därför
beslutat av regionala utvecklingsnämnden.
Handlingsplanen omfattar NUTS II-området Jämtlands och Västernorrlands län och
beslut om revidering behöver fatts i båda länen.
Reviderad handlingsplan ska lämnas till ESF-rådet före den 15 december inför beslut i
Övervakningskommittén.
Revideringen på sidan 30-31 innebär en ändring av texten om vem som fattar beslut om
utlysningar från strukturfondspartnerskapet till ESF-rådet.

Beslutsunderlag

Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020 i Mellersta Norrland.
Protokollsutdrag arbetsutskottet 2015-10-05, § 170.

Förvaltningschefens förslag

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Reviderad ”Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020 i Mellersta
Norrland” antas.
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Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Reviderad ”Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020 i Mellersta
Norrland” antas.

Utdrag till
James Winoy
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22. Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland år
2015 (RUN/203/2015)
Handlingar kommer senare
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23. Skrivelse till Regionala utvecklingsnämnden för
Region Jämtland Härjedalen gällande de ekonomiska
förutsättningarna för folkhögskolorna
(RUN/1132/2015)
Ärendebeskrivning

Ledningen för Åredalens folkhögskola vill att Region Jämtland Härjedalen ska tillämpa
en jämn fördelning av regionbidraget till länets folkhögskolor oavsett huvudmannaskap.
Åredalens folkhögskola har 2015 en verksamhet som omfattar 5580 deltagarveckor och
erhåller ett statsbidrag från Folkbildningsrådet på drygt 9,2 milj. kronor. Region
Jämtland Härjedalen bidrar med 1.125 tkr för 2015. Skolan är rörelseägd och huvudman
är föreningen Åredalens folkhögskola vilken är ansluten till Evangeliska
Fosterlandsstiftelsen (EFS) och Svenska Kyrkan. Skolan erhåller inget bidrag från
huvudmannen.
Birka har för 2015 en verksamhet omfattande 7041 deltagarveckor med ett statsbidrag
på 11,5 milj. kr och regionbidrag på 10,6 milj. kr. Bäckedal 4000 deltagarveckor med 6,8
milj. kr i statsbidrag och drygt 7,2 milj. kr i regionbidrag.
Region Jämtland Härjedalen har under de senaste åren gjort två genomlysningar och
utvärderingar av folkhögskolornas verksamhet i regionen. Skolorna är en viktig del i det
regionala utvecklingsarbetet och av stor betydelse för folkbildning och det livslånga
lärandet i regionen. Samverkan sker mellan de olika skolorna och kommer att utvecklas
ytterligare de närmaste åren.
Sveriges folkhögskolor är av historiska skäl uppdelad med två olika kategorier
huvudmän, offentligägda och rörelseägda. En omfördelning av regionbidragen som
föreslås skulle få betydande konsekvenser för Region Jämtland Härjedalens skolor Birka
och Bäckedal. Sannolikt skulle en omfattande omorganisation krävas av alla skolorna
och huvudmannaskapet samordnas för alla tre skolorna samt att även Hästsportens
folkhögskola på Wången tas med i sammanhanget.
Huvudmannafrågan har sålunda betydligt fler dimensioner än de rent ekonomiska och
eventuella förändring bör ske på nationell nivå.

Beslutsunderlag
Skrivelse till Regionala utvecklingsnämnden för Region Jämtland Härjedalen gällande de
ekonomiska förutsättningarna för folkhögskolorna, Åredalens folkhögskola 2015-08-05.
Protokollsutdrag arbetsutskottet 2015-10-05, § 172.

Förvaltningschefens förslag

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Åredalens folkhögskolas framställan om ökat bidrag avslås
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Åredalens folkhögskolas framställan om ökat bidrag avslås

Utdrag till
Områdeschef Kompetens och utbildning; Åredalens folkhögskola
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24. Förfrågan angående verksamhetsbidrag från
Samernas Utbildningscentrum (RUN/830/2015)
Ärendebeskrivning
Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk ansöker om bidrag från region Jämtland
Härjedalen med 300 000 kr för verksamhetsåret 2015.
Samernas utbildningscentrum drivs av Svenska Samernas Riksförbund, Same Ätnam
och Jokkmokks kommun med stöd från utbildningsdepartementet. Verksamheten är
inriktad mot det samiska samhället med utbildningar inom hantverk, språk och
rennäring. Projektverksamhet och olika kulturella aktiviteter ingår också i verksamheten.
Språkutbildningen bedrivs som nätutbildning med ca 40 deltagare varav ca 15 läser
sydsamiska. Inom hantverksutbildningarna har ca 10 elever från Jämtland Härjedalen
deltagit under 2014/2015.
Budgeten för verksamheten omsluter 11.2 milj.kr för 2015 varav merparten (9,4 milj.kr)
är stöd från utbildningsdepartementet. Jokkmokks kommun och Norrbottens läns
landsting bidrar också. Budgeterat underskott är 600 tkr.
Beredningen av ärendet visar att verksamheten är omfattande och positiv för utbildning
och utveckling kring det samiska samhället. Ett stöd från Region Jämtland Härjedalen
bör dock vägas mot den ekonomiska situationen och andra prioriterade behov bl. a
verksamheten vid Gaaltije.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Samernas utbildningscentrum.
Protokollsutdrag arbetsutskottet 2015-10-05, § 173

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Samernas utbildningscentrums framställan om verksamhetsbidrag avslås.
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Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Samernas utbildningscentrums framställan om verksamhetsbidrag avslås.

Utdrag till
Områdeschef Kompetens och utbildning; Samernas utbildningscentrum
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25. Försöksverksamhet Fjärrundervisning
(RUN/1227/2015)
Ärendebeskrivning
Det ökade antalet nyanlända med ursprung från olika delar av världen innebär en stor
utmaning för mottagandet i kommunernas skolor. Att tillgodose modersmål och
studiehandledning på de olika språken är en viktig faktor för integrationen i skolan och i
samhället i stort, flera av regionens kommuner har behov av uppemot 40 olika språk.
1 juli 2015 inträdde en ny lag i kraft vilket innebär att kommunen får bedriva
fjärrundervisning i vissa ämnen (bland annat modersmål) inom den egna kommunen
(fjärrundervisning är undervisning på distans som sker i realtid). De får däremot inte
hjälpa grannkommunen genom att erbjuda undervisning på entreprenad.
Ärendet har diskuterats i BUZ, Barn och utbildning Jämtlands län. Med utgångspunkt
från samverkansavtalet mellan Region Jämtland Härjedalen och kommunerna vill BUZ
att Region Jämtland Härjedalen ansöker om att kommunerna får bilda en
försöksverksamhet för att bedriva fjärrundervisning på entreprenad inom Jämtland
Härjedalen med möjlighet till samverkan mellan kommunerna och med stöd från
utbildningsdepartementet och Skolverket.

Beslutsunderlag

Protokoll BUZ § 36, 7 september 2015.
Protokollsutdrag arbetsutskottet 2015-10-05, § 171.

Förvaltningschefens förslag

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Region Jämtland Härjedalen ansöker hos utbildningsdepartementet och Skolverket att få
bilda en försöksverksamhet med fjärrundervisning på entreprenad mellan kommunerna i
Jämtland Härjedalen.
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Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Region Jämtland Härjedalen ansöker hos utbildningsdepartementet och Skolverket att få
bilda en försöksverksamhet med fjärrundervisning på entreprenad mellan kommunerna i
Jämtland Härjedalen.

Utdrag till
Områdeschef Kompetens och utbildning
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26. Budget och trafikutbud 2016 för Länstrafiken i
Jämtlands län AB och Norrtåg AB (RUN/1212/2015)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen är regional kollektivtrafikmyndighet (RKM). Region
Jämtland Härjedalen äger Länstrafiken i Jämtlands län AB (Länstrafiken) och Norrtåg
AB (Norrtåg) som är de instanser som operativt verkställer beslut om allmän trafik.
Kommande tidtabellperiod, trafikåret 2016, omfattar tiden 2015-12-13 – 2016-12-10.
Regionala utvecklingsnämnden, i egenskap av RKM, har att besluta om budget och
trafikutbud för 2016, utifrån verksamhetsplan 2016.

Beslutsunderlag

PM Trafikutbud och budget 2016 för Länstrafiken i Jämtlands län och Norrtåg AB,
2015-09-16.
Protokollsutdrag arbetsutskottet 2015-10-05, § 174.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1.
2.
3.
4.

169,5 miljoner kronor avsätts till Länstrafiken i Jämtlands län AB
18,3 miljoner kronor avsätts till Norrtåg AB
En ny tur för arbetspendling på sträckan Östersund-Gällö-Bräcke inrättas
Nattbusstrafiken på sträckan Duved-Åre-Järpen-Mörsil upphör och i stället
utökas trafiken lördagar och söndagar i Åredalen under säsong.
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1.
2.
3.
4.

169,5 miljoner kronor avsätts till Länstrafiken i Jämtlands län AB
18,3 miljoner kronor avsätts till Norrtåg AB
En ny tur för arbetspendling på sträckan Östersund-Gällö-Bräcke inrättas
Nattbusstrafiken på sträckan Duved-Åre-Järpen-Mörsil upphör och i stället
utökas trafiken lördagar och söndagar i Åredalen under säsong.

Utdrag till
Områdeschef Infrastruktur och kommunikationer
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27. Fossilfri kollektivtrafik (RUN/1239/2015)
Ärendebeskrivning
Regionala målskrivningar:
I den Regionala utvecklingsstrategin finns ett formulerat mål att kollektivtrafikens
bussflotta ska vara fossilbränslefri 2025.
I den Regionala klimatstrategin formuleras mål 2D:
 transportsektorn behöver minska utsläppen med cirka 7 procent per år under
åren 2013–2020, i stället för 2 procent per år som varit fallet under åren 2005–
2012.
I Region Jämtland Härjedalens Regionplan 2016-2018 är ett av de strategiska målen
inom område Samhälle: Infrastrukturstrategi för förnyelsebara fordonsbränslen. Målet är
formulerat som (bl.a.):
 regionen ska vara en av de drivande aktörerna i arbetet mot RUSens mål
fossilfritt län 2030.
I Region Jämtland Härjedalens LUP Miljö formuleras målen:
 minimera klimatpåverkan genom energi från förnyelsebara källor
 minimera klimatpåverkan från resor och transporter
I Regionala utvecklingsnämndens VP 2016 har dessa olika mål fångats upp och
formulerats som:
 Verka för ett ökat kollektivt resande
 Verka för ökat antal laddstolpar i länet
 Verka för ökad produktion av förnybart fordonsbränsle av resurser från
regionen
Vid senaste upphandlingen Buss 2010 ställdes krav om inblandning av biobränsle
(RME) i den fossila dieseln. Detta har inneburit en tydlig minskning av CO2utsläppen.
I det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet 2016-2020 finns mål för fortsatt
minskning av CO2. Med den minskningstakt som nu ligger fram till 2020 kommer inte
målet om fossilbränslefri bussflotta 2025 nås.
Förbättrad möjlighet att nå målen:
Centrala Buss, nuvarande leverantör till länstrafiken, har erbjudit Regionala
Kollektivtrafikmyndigheten (RKM) att under innevarande period, med start 2016, byta
från RME-inblandad fossil diesel till ”syntetisk diesel” HVO100 tillverkad av slaktavfall
och skogsrester. Det innebär en radikal minskning av utsläppen av fossil CO2 från länets
kollektivtrafik. Minskningen uppskattas ändras från ca 35% till ca 80%.
HVO100 i ren form har idag begränsad tillgång på marknaden men finns inblandad till
25% i Statoils ”diesel bio”. Det erbjudande som RKM erhållit grundas i en
tidsbegränsad option som Centrala Buss för närvarande har gällande inköp av
erforderliga volymer för nuvarande trafik. HVO100 brinner mer effektivt än Mk1 diesel
(”vanlig fossil diesel”) vilket ger mindre sot och ger förbättrad livslängd för partikelfilter.
Köldprestanda klarar Jämtlands klimat.
Bränslet kommer även att göras publikt tillgängligt på etablerat tankställe av leverantör
vilket innebär att näringsliv / privata kunder också kan tanka bränslet. Främst gäller
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detta tyngre dieselfordon då motorgarantierna för mindre dieslar inte är klara ännu, även
om bränslet är fullt fungerande i dessa motorer också.
Om RKM genomför detta skifte tar Region Jämtland Härjedalen ett betydande steg
gällande måluppfyllelsen samtidigt som regionen agerar föregångare i en centralt viktig
fråga och bidrar till att introducera ett nytt fossilfritt dieselbränsle på marknaden.
För att kunna genomföra skiftet under innevarande period finns en merkostnad för
Centrala Buss i storleksordningen 500 tKR/år beroende på vissa filterjusteringar som
måste göras.

Beslutsunderlag
Utskottet för infrastruktur och kommunikationer 2015-09-22, § 27.
Utskottet för hållbar omställning 2015-09-28, § 30.
Protokollsutdrag arbetsutskottet 2015-10-05, § 175

Förvaltningschefens förslag

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Länstrafiken får i uppdrag att förhandla med Centrala Buss om villkor för byte
till HVO100 med start under 2016
2. Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) får i uppdrag att redovisa hur ett
byte till HVO100 påskyndar måluppfyllelsen gällande fossila CO2-utsläpp jämfört
med nuvarande långsiktiga bränsleplan
3. Förvaltningschefen får i uppdrag att föreslå hur merkostnaden för bränslebytet
kan finansieras inom nämndens budget och/eller med extern finansiering
4. Intentionen är att undersöka möjligheten till att skynda på måluppfyllelsen
gällande reduktion av CO2-utsläpp från kollektivtrafiken
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Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Länstrafiken får i uppdrag att förhandla med Centrala Buss om villkor för byte
till HVO100 med start under 2016
2. Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) får i uppdrag att redovisa hur ett
byte till HVO100 påskyndar måluppfyllelsen gällande fossila CO2-utsläpp jämfört
med nuvarande långsiktiga bränsleplan
3. Förvaltningschefen får i uppdrag att föreslå hur merkostnaden för bränslebytet
kan finansieras inom nämndens budget och/eller med extern finansiering
4. Intentionen är att undersöka möjligheten till att skynda på måluppfyllelsen
gällande reduktion av CO2-utsläpp från kollektivtrafiken

Utdrag till
Områdeschefer Attraktion och livsmiljö samt Infrastruktur och kommunikationer;
Utskottet för hållbar omställning; Utskottet för infrastruktur och kommunikationer
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28. Motion från Elin Lemon (C) om att inrätta ett
miljöpris i Region Jämtland Härjedalen
(RUN/1002/2015)
Ärendebeskrivning
Elin Lemon (C) har till region Jämtland Härjedalen inlämnat en motion om inrättande
av ett regionalt miljöpris.
Centerpartiet vill med detta uppmuntra medborgare, företag och föreningar att ta ett
ökat ansvar för miljö, klimat och/eller naturvård. Priset bör delas ut för ”särskilt
förtjänstfull insats inom miljöområdet, dock inte arbetsmiljöområdet”.
Miljöpriset bör vidare tilldelas en enskild person boende i Jämtland Härjedalen, personal
i offentlig verksamhet, en förening, organisation eller ett företag verksam i Jämtland
Härjedalen. Någon prissumma är ej föreslagen.
I regionen finns för närvarande följande offentliga miljöpris;
Östersunds kommun, Krokoms kommun, till detta kommer Miljöpartiet de gröna med
ett regionalt miljöpris.
Mittnordenkommittén har under fem år delat ut ”Nordens Gröna Bälte”, priset kan ges
för förtjänstfulla insatser inom miljöområdet i Mittnorden. Det priset har tilldelats
företag och organisationer i vårt län vid flera tillfällen och kan ses som ett regionalt
miljöpris.
Att utöver dessa priser inrätta ett regionalt miljöpris fastställt av regionfullmäktige
bedöms inte medföra ett ytterligare mervärde för arbetet med miljön och kan skapa en
konkurrenssituation mellan ett regionalt miljöpris kontra de lokala priserna som inte är
eftersträvansvärt.
Region Jämtland Härjedalen föreslås , genom riktade informationsinsatser, öka
medvetenheten kring det befintliga Mittnordiska miljöpriset ”Nordens Gröna Bälte”
och därigenom ytterligare stärka miljöprofilen i vår region.

Beslutsunderlag

Motion från Elin Lemon (C).
Protokollsutdrag arbetsutskottet 2015-10-05, § 177.

Förvaltningschefens förslag

Arbetsutskottet föreslår
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Motionen avslås.

Förslag till beslut mötet

Eva Hellstrand (C) yrkar på bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet föreslår
regionala utvecklingsnämnden att avslå motionen.
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Arbetsutskottet föreslår
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Motionen avslås.
Reservation

Eva Hellstrand (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

Utdrag till
Miljöstrateg; Regionfullmäktige
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29. Betänkande: En ny regional planering - ökad
samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU
2015:59) (RUN/1088/2015)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har fått möjlighet att yttra sig över
Bostadsplaneringskommitténs betänkande ”En ny regional planering – ökad
samordning och bättre bostadsförsörjning”, SOU 2015:59.
Region Jämtland Härjedalen ställer sig bakom förslagen om en fysisk regional planering
och att den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret bör ges ansvaret för detta.
Denna regionala planering bör ha fokus på de områden i regionen som har tydliga
funktionella samband och där därför behovet av samordnad planering är som störst.

Beslutsunderlag

Betänkande: En ny regional planering - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning
(SOU 2015:59).
Yttrande, 2015-09-23.
Protokollsutdrag arbetsutskottet 2015-10-05, § 178.

Förvaltningschefens förslag

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Föreslaget yttrande antas.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Föreslaget yttrande antas.

Utdrag till
Områdeschef Attraktion och livsmiljö; Näringsdepartementet
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30. Styrgrupp för Energikontoret (RUN/1254/2015)
Ärendebeskrivning
Energikontoren har varit och är en viktig aktör för att minska klimatpåverkan och sprida
kunskap om effektivare energianvändning i olika sektorer. Energimyndigheten anser att
de utgör en viktig regional part i genomförandet av det energipolitiska uppdraget.
Energimyndigheten stödjer därför energikontorens arbete bland annat genom att avsätta
medel för deras verksamhet inom utvecklingen av samordningsrollen för energi- och
klimatrådgivarna till att regional utvecklingsledare (RUL) och för informationsinsatser
inom EU programmet Horizon 2020 till offentliga aktörer, i samverkan med
Energimyndigheten och Vinnova.
I beslutet från Energimyndigheten gällande finansiering av Energikontoret (dnr:
RUN/189/2015) står det att utskottet för hållbar omställning har som uppgift att arbeta
med energi och kommer därför att utgöra den politiska delen av energikontorets
styrgrupp. Uppgiften som styrgrupp sker i samband med redan planerade och
budgeterade sammanträden för utskottet.

Beslutsunderlag
Beslut gällande finansiering av Energikontoret, Energimyndigheten ( RUN/189/2015)

Förvaltningschefens förslag
Tillsätta utskottet för hållbar omställning till Energikontorets styrgrupp.

I tjänsten
Anders Byström
Förvaltningschef

Utdrag till
Områdeschef Attraktion och livsmiljö

Marina Gregorsson
Områdeschef
Attraktion och livsmiljö

38(43)

31. Information om integration
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32. Information om "näringslivsplattformen"
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33. Information och diskussion kring VMarrangemangen 2019
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34. Information från regionens samverkansråd
(RUN/421/2015)
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35. Anmälan av delegationsbeslut till regionala
utvecklingsnämnden 2015 (RUN/2/2015)
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36. Anmälan av inkomna handlingar till regionala
utvecklingsnämnden 2015 (RUN/3/2015)

