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

2015-11-06

Program för regionala utvecklingsnämnden 13 november 2015
Tid:

Fredag 13 november, kl. 09.00-14.00

Öppet sammanträde

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

Öppet sammanträde
09.00 Information från Filmpool Jämtland

Eva Aspling

09.20 Information från Designcentrum

Karolina Nätterlund/
Tove Gulliksson

09.40 Paus
09.55 Information om folkhögskolor

Gunnar Björklund

10.15 Information från Mid Sweden European Office

Zofia Tucinska

Information om beslutsärenden
10.30 4. Ändring i den politiska organisationen på grund av ny
politisk majoritet - remiss till nämnderna
5. Uppföljning av pågående ärenden inom utskotten
6. Revisorernas uppföljning av nämndens verksamhet
7. Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland år 2015
10.50 8. Uppsiktsplikt över verksamhet som drivs i företag
9. Planeringsförutsättningar för interregional
kollektivtrafik
10. Remiss om Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Västerbottens län 2016-2019

Ruth Eriksson

11.05 11. Utskottsinitiativ gällande cirkulär ekonomi och
samordnade varutransporter

Ulf von Sydow

11.15 12. VM-arrangemangen 2019

Sven Winemark

11.30 LUNCH + PARTIGRUPPER
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Öppet sammanträde

13.00 Allmänhetens frågestund
13.15 Förvaltningschefens rapport
Asylmottagning/Integration
13.30 Beslutsärenden
inkl.:
1. Val av justerare och tid för justering
2. Fastställande av föredragningslista
15. Anmälan av delegationsbeslut
16. Anmälan av inkomna handlingar till regionala utvecklingsnämnden
Offentligt sammanträde
Från och med regionala utvecklingsnämndens beslut den 3 februari 2015 kommer
regionala utvecklingsnämndens möten att vara delvis offentliga. Det betyder att
medborgare, media och medarbetare är välkomna att lyssna på föredragningar i frågor där
nämnden fattar beslut eller där beslut går vidare till regionfullmäktige.
Frågor från allmänheten
Frågan får inte avse myndighetsutövning mot enskild person. En fråga ska besvaras under
det sammanträde som frågan ställts.
Frågor ska vara skriftliga och undertecknade av frågeställaren. Frågorna lämnas in minst
en dag före sammanträdet och ska besvaras vid en särskilt angiven tidpunkt under
sammanträdet.
Respektive ledamot eller parti ansvarar för att frågeställaren samt övriga partier i nämnden
får skriftliga svar vid eller efter sammanträdet.
Nämndens presidium bestämmer hur frågestunden ska genomföras och bestämmer vilka
förtroendevalda eller anställda som behöver kallas för att lämna upplysningar.
Åhörarna har i övrigt ingen yttranderätt under den del av sammanträdet som är offentligt.

