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3. Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2016
(RUN/874/2015)

Handlingar kommer senare
Utdrag ur regionala utvecklingsnämndens protokoll 2015-06-02

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.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

1. Regionala utvecklingsnämnden önskar ytterligare underlag och
konsekvensbeskrivningar kring hur förslaget om minskade anslag till Torsta AB
och Almi Företagspartner Mitt AB påverkar deras och Region Jämtland
Härjedalens verksamheter. Detta återrapporteras till ett extrainsatt arbetsutskott.
2. Regionala utvecklingsnämnden önskar ytterligare underlag och
konsekvensbeskrivningar kring hur en eventuell minskning av det ekonomiska
stödet till Jämtland Härjedalen Turism AB och Coompanion – Kooperativ
Utveckling Jämtlands län påverkar deras och Region Jämtland Härjedalens
verksamheter. Detta återrapporteras till ett extrainsatt arbetsutskott.
3. Regionala utvecklingsnämnden delegerar slutgiltigt beslut om eventuella
nerdragningar för bolagen till ett extrainsatt arbetsutskott.
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4. Förlängning av avtal med Torsta AB (RUN/920/2015)

Handlingar kommer senare
Protokollsutdrag från nämnden 2015-06-02, § 95 Förlängning av avtal med Torsta
AB

Ärendebeskrivning
Avtalet med Torsta AB löper ut 2015-12-31 och regionala utvecklingsnämnden ska
besluta om förlängning ska ske. Nuvarande avtal ”Upphandling av
Landsbygdsutveckling och undervisningsjordbruk” tecknades 2013.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Avtalet med Torsta AB förlängs med perioden 2016-01-10 – 2018-12-31
2. Avtalet förlängs under förutsättning att regionfullmäktige beslutar om ersättning
för tjänst i enlighet med tidigare tecknat avtal ”Upphandling av
Landsbygdsutveckling och undervisningsjordbruk”.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Avtalet med Torsta AB förlängs med perioden 2016-01-10 – 2018-12-31
2. Avtalet förlängs under förutsättning att regionfullmäktige beslutar om
ersättning för tjänst i enlighet med tidigare tecknat avtal ”Upphandling av
Landsbygdsutveckling och undervisningsjordbruk”.

Förslag till beslut på mötet

Ordförande yrkar på att beslut om förlängning av avtalet med Torsta AB delegeras till
regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott.

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

Beslut om förlängning av avtalet med Torsta AB delegeras till regionala
utvecklingsnämndens arbetsutskott.
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5. Ansökan om medfinansiering av projekt
"Etableringsfrämjande samverkan i Region Jämtland
Härjedalen" (RUN/137/2015)

Handlingar kommer senare
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6. Ansökan om medfinansiering av projekt
"Inflyttarprojektet Storsjöyran" (RUN/79/2015)

Handlingar kommer senare
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7. Information om överföring av Länstrafiken i Jämtlands
län AB till regional utveckling inom Region Jämtland
Härjedalen (RUN/166/2015)
Ruth Eriksson och Berit Eriksson informerar.
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8. Information om inrättande av en
övervakningskommitté för Landsbygdsprogram för
Sverige 2014-2020 (RUN/960/2015)
Anders Byström informerar.
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9. Information om förfarandet vid anställning av
skådespelare på teaterdelen av Estrad Norr
(RUN/1011/2015)
Anders Byström informerar.

10. Information om bredbandssamordning
Anders Byström informerar.

