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Gällande förslag från utskottet för hållbar omställning om cirkulär ekonomi och
samordning av varutransporter
Ärendebeskrivning
Utskottet för hållbar omställning har föreslagit:
”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
Bedömningen är att RUN enbart kan medfinansiera via arbetstid från tjänstemän inom
regionala utvecklingsförvaltningen. Den arbetstid som då kan utnyttjas är tid som är ”fri
resurs”, dvs i form av personer som ej är engagerade med sin arbetstid fullt ut i redan
pågående projekt. En annan finansieringslösning är att det via det årliga verksamhetsplane-/
budgetarbetet avsätts särskilda medel för projekt inom områdena.
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.
I juni godkändes strukturfondsansökan Creative Gastronomy Region och där är Region
Jämtland Härjedalen med i det ansökande partnerskapet, under ledning av Torsta AB. I
projektbeskrivning står det:
Det finns en uppfattning hos många restauranger, offentliga kök, hotell o.s.v. att
det är svårt att klara logistikutmaningar och upphandling från lokala
producenter. Detta har visats sig i tidigare projekt och i de satsningar som b.l.a
LRF genomfört inom "Livsmedelsstrategin". Detta är också den bild lantbrukare i
länet förmedlar, det finns en vilja att producera mat till den lokala marknaden
men det upplevs som en komplicerad väg att lösa matens infrastruktur från jord
till bordet på restaurangen, hotellet, skolköket eller på idrottsevenemanget.
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Att lösa ”matens infrastruktur från jord till bord” är just att finna smartare modeller för
varudistribution. I detta sammanhang ligger fokus inom livsmedelssektorn och även om
utskottet skriver om samordning av varutransporter så nås delar av ambitionen genom detta
projekt. Jag finner i nuläget att utskottets förslag redan är under bearbetning.

Förvaltningschefens förslag
Intentionerna i utskottets förslag är satta i arbete inom förvaltningen varför ärendet inte
föranleder någon mer åtgärd från Regionala utvecklingsnämndens sida
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