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3. Förvaltningschefens rapport (RUN/596/2015)




Samling Näringsliv (Mid Sweden Science Park AB)
Bussgods
Gaaltije

3(15)

4. Ändring i den politiska organisationen på grund av ny
politisk majoritet - remiss till nämnderna
(RUN/1318/2015)
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5. Uppföljning av pågående ärenden inom utskotten
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6. Revisorernas uppföljning av nämndens verksamhet
(RUN/1279/2015)
Protokollsutdrag Regionala utvecklingsnämnden 2015-10-13, § 130.

Ärendebeskrivning
Regionens revisorer besöker nämnden inför deras bedömning av nämndens
ansvarsfrihet. Inför mötet har de skickat ut ett antal frågor de önskar att diskutera runt.

Beslutsunderlag
Frågor från revisionen, 2015-10-05.
Protokollsutdrag Regionala utvecklingsnämnden 2015-10-13, § 130.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Ordförande och vice ordförande får i uppdrag att sammanställa svar på revisorernas
frågor.
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7. Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland år 2015
(RUN/203/2015)
Ärendebeskrivning
Regeringen har 2015 utsett Robert Uitto, Region Jämtland Härjedalen, som ordförande
och Eva Carron, Länsstyrelsen Västernorrlands län, som vice ordförande i
strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland 2014-2020. Regeringen har i sitt beslut
meddelat att ordförandeskapet ska skifta mellan Jämtland och Västernorrland från och
med den 1 januari 2018.
Eva Carron har från och med den 15 november 2015 avsagt sig som ledamot i
strukturfondspartnerskapet och rollen som vice ordförande.
Under den tidigare programperioden för strukturfonderna har de tillväxtansvariga i
länen delat ordförandeskapet och sekretariatet mellan varandra för att säkerställa goda
samverkansförhållanden inom den geografiskt vidsträckta regionen. Erfarenheterna från
detta arbetssätt är mycket goda. Trots detta föreslår ordförande efter samråd med
tillväxtansvarig i Västernorrlands län att tillväxtansvarig i Jämtlands län ska ha
ordförandeskapet hela programperioden.
Regionen nominerar som ordförande Robert Uitto, Region Jämtland Härjedalen för
tiden 2015-11-15 – 2020-12-31.
Samråd
Samråd har skett mellan Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen Västernorrlands
län.
Strukturfondspartnerskapet har haft möjlighet att yttra sig i frågan.

Beslutsunderlag
Nominering av vice ordförande i Strukturfondspartnerskapet 2014-2020

Förvaltningschefens förslag
Region Jämtland Härjedalen nominerar Robert Uitto till ordförande i
Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland 2014-2020 för perioden 2015-11-15 –
2020-12-31.
I tjänsten
Anders Byström
Förvaltningschef

Utdrag till
James Winoy

Berit Eriksson
Chef Staben för Regional utveckling
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8. Uppsiktsplikt 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, Norrtåg AB och AB Transitio.
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 – AB Transitio, 2015-10-23.

Förvaltningschefens förslag
1. Informationen om AB Transitio godkänns och lämnas över till regionstyrelsen
för deras fullgörande av uppsiktsplikten
I tjänsten
Anders Byström
Förvaltningschef

Ruth Eriksson
Områdeschef

Utdrag till
Regionstyrelsen; Områdeschef Infrastruktur och kommunikationer
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9. Planeringsförutsättningar för interregional
kollektivtrafik (RUN/1277/2015)
Ärendebeskrivning
Ansvaret för den allmänna kollektivtrafiken finns i alla län eller regioner hos den
regionala kollektivtrafikmyndigheten. Trafikverket har statens och regeringens uppdrag
att främja tillgängligheten i landet. Detta görs bland annat genom att medfinansiera
interregional kollektivtrafik med buss och tåg i Norrland.
För buss finns idag tre olika statliga medfinansieringsavtal:
– E4:an som avser trafiken på linje 100 och berör Västerbotten och Norrbotten
– E45:an som avser linje 45 och berör Norrbotten, Västerbotten och Jämtland
– Samverkande system som berör ett flertal linjer och berör samtliga fyra län
För tåg finns idag dels ett statligt medfinansieringsavtal med Norrtåg AB dels ett avtal
direkt mellan staten och en operatör för nattågstrafik, SJ AB.
Med interregional kollektivtrafik avses trafik som innebär en resa som är minst 100 km
lång eller korsar två kommungränser alternativt en länsgräns.
I Trafikverkets medfinansieringsavtal ställer man krav på vissa motprestationer, dvs.
krav på kollektivtrafikmyndigheterna som tar del av statens medfinansiering. Detta kan
omfatta krav upprätthållande av viss trafik, dialog, rapportering, planeringsriktlinjer,
kundundersökningar osv. De avtal som nämnts ovan har tecknats vid olika tillfällen,
vilket påverkat innehållet i avtalen som alltså skiljer sig åt på detaljnivå.
Den regionala tågtrafiken i Norrland, som utförs i Norrtågs regi, medför nya krav på
samordning. Trafikverket menar att myndigheterna inte beaktat alla möjligheter i
planeringen vad gäller att prioritera det interregionala resandet.
I samband med att Trafikverkets medfinansieringsavtal blir föremål för nyteckning
skärps kraven från Trafikverkets sida och eftersom antalet som berör trafiken längs
E4:an och Norrlandskusten är det som varit föremål för omförhandling har dialog i
första hand förts med RKM i Norrbottens och Västerbottens län. Parterna har enats om
en aktivitetsplan där den slutliga aktiviteten var att formulera konkreta riktlinjer för hur
man i trafikplaneringen beaktar det interregionala resandet. Dessa riktlinjer gäller för alla
fyra län och ska antas av respektive kollektivtrafikmyndighet under hösten 2015.

Beslutsunderlag
Projekt-/ aktivitetsplan för interregionalt resande med kollektivtrafiken i norra Sverige.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
”Projekt-/aktivitetsplan för interregionalt resande med kollektivtrafiken i norra Sverige”
antas som ett styrande dokument för planering av interregional tåg- och busstrafik.
I tjänsten
Anders Byström
Förvaltningschef
kommunikationer

Ruth Eriksson
Områdeschef Infrastruktur och
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10. Remiss om Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Västerbottens län 2016-2019 (RUN/1204/2015)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har fått möjlighet att lämna synpunkter på Regionalt
Trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2016-2019.
Programmet ger en utförlig och intressant beskrivning av kollektivtrafiken och därmed
sammanhängande frågor som resandeunderlag, kundnöjdhet, information,
miljöpåverkan, tillgänglighet, kostnader.
Programmet har många och högt ställda mål. Vissa mål är av karaktären vision
exempelvis ”… kollektivtrafiken bidrar till en god livsmiljö i alla länsdelar”. Det kan
vara svårt att utvärdera och följa upp mål av den typen.
I beskrivningarna blir helhetsperspektivet inte så tydligt. Beskrivningarna utgår i stor
utsträckning från de olika parternas, kommunerna och landstinget, uttalade ansvar för
planering och finansiering.
I arbetet med att utveckla kollektivtrafiken finns sedan lång tid ett väl etablerat
samarbete mellan Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.
Norrtågssamarbetet utgör grund för samverkan. Länen är överens om att samarbetet ska
utvecklas och att det är ett bra och kostnadseffektivt sätt för att utveckla
kollektivtrafiken. Denna strategi eller åtgärd för att nå målen finns inte särskilt
omnämnd i programmet.

Beslutsunderlag
Remissutgåva - Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2016-2019.
Förslag till remissyttrande, 2015-10-15.

Förvaltningschefens förslag
Föreslaget remissyttrande antas.
I tjänsten
Anders Byström
Förvaltningschef

Ruth Eriksson
Områdeschef Infrastruktur och
kommunikationer

Utdrag till
Region Västerbotten (Kollektivtrafikmyndigheten); Områdeschef Infrastruktur och
kommunikationer
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11. Utskottsinitiativ gällande cirkulär ekonomi och
samordnade varutransporter (RUN/1319/2015)
Protokollsutdrag Utskottet för hållbar omställning 2015-09-28, § 32
Utskottsinitiativ gällande cirkulär ekonomi och samordnade varutransporter

Ärendebeskrivning

Utskottet föreslog vid möte 21 maj ”att regionala utvecklingsnämnden skall undersöka
möjligheterna för att medfinansiera två projekt, ett kring cirkulär ekonomi samt ett inom samordning
av varutransporter. Dessa projekt kan motfinansieras inom strukturfonderna, tematiskt mål 4, som
syftar till att stödja omställningen till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.”

Beslutsunderlag

Förvaltningen redovisade att 31 juli inlämnades tre olika ansökningar där Region
Jämtland Härjedalen ingår i partnerskap med andra europeiska regioner till programmet
Interreg Europé. Dessa berör områdena 1. regional översiktsplanering/
ekosystemtjänster 2. Energihushållning i byggnader och 3. Fossilfri kollektivtrafik. I
samtliga dessa ansökningar är regionala utvecklingsförvaltningen medfinansiär med egen
tid och alla tre ansökningarna är inom området det vida begreppet cirkulär ekonomi.
Förvaltningen redovisade att inom området samordnad varudistribution pågår ett arbete
inom det just startade projektet Creative Region of Gastronomy med syfte ”att lösa
matens infrastruktur från jord till bord”. Tanken är att finna smartare modeller för
varudistribution. I detta sammanhang ligger fokus inom livsmedelssektorn.

Förslag till beslut på mötet

Utskottet anser att initiativärendet ska underställas regionala utvecklingsnämnden för
beslut gällande att undersöka möjligheterna för att medfinansiera ett projekt kring
miljödriven näringslivsutveckling /cirkulär ekonomi samt ett projekt inom samordning
av varutransporter bredare än livsmedelssektorn. Det senare är en viktig del inom
serviceprogrammets genomförande och bör också kopplas mot bussgods framtid och
kontanthanteringsproblematiken på landsbygd samt e-handelns framväxt.
UTSKOTTET FÖR HÅLLBAR OMSTÄLLNINGS BESLUT

Utskottet anser att initiativärendet ska underställas regionala utvecklingsnämnden för
beslut gällande att undersöka möjligheterna för att medfinansiera ett projekt kring
miljödriven näringslivsutveckling /cirkulär ekonomi samt ett projekt inom samordning
av varutransporter bredare än livsmedelssektorn. Det senare är en viktig del inom
serviceprogrammets genomförande och bör också kopplas mot bussgods framtid och
kontanthanteringsproblematiken på landsbygd samt e-handelns framväxt.
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12. VM-arrangemangen 2019 (RUN/1320/2015)
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13. Informationer
Förtroendemannautbildning:
 Information från Filmpool Jämtland
 Information från Regionalt designcentrum
 Information om folkhögskolor
 Information från Mid Sweden European Office
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14. Information från regionens samverkansråd
(RUN/421/2015)
Information från regionens samverkansråd den 19 oktober 2015.
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15. Anmälan av delegationsbeslut till regionala
utvecklingsnämnden 2015 (RUN/2/2015)
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16. Anmälan av inkomna handlingar till regionala
utvecklingsnämnden 2015 (RUN/3/2015)

