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§ 120 Fastställande av föredragningslista
Enligt reglemente för arbetsutskottet har preliminär föredragningslista över de ärenden
som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

1. Information om inkomna ansökningar gällande medfinansiering av projekt läggs
till ärendelistan
2. Preliminär föredragningslista fastställs med detta tillägg som slutlig
föredragningslista.
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§ 121 Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan
2016 (RUN/874/2015)
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.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag arbetsutskottet 2015-05-19, § 104.
Protokollsutdrag arbetsutskottet 2015-05-28, § 119.
Protokollsutdrag regionala utvecklingsnämnden 2015-06-02, § 84.
Konsekvensbeskrivningar av beslut gällande § 84 regionala utvecklingsnämnden 201506-02.
Diskussionsunderlag 2015-06-16.

Förslag till beslut på mötet

Majoriteten och Alliansen har diskuterat fram följande förslag till 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.
4. Förvaltningschefen får i uppdrag att se över möjligheten att avveckla Europa
Direkt. Ärendet återrapporteras till arbetsutskottet den 18 augusti 2015.
5. Förvaltningschefen får i uppdrag att föra diskussionen gällande Gaaltijes
ekonomiska situation vidare och se över möjligheterna till finansiering. Detta
återrapporteras till arbetsutskottet den 18 augusti 2015.
6. Förvaltningschefen får i uppdrag att föra diskussionen om finansiering av
insatser kring demografi, integration och matchning med Regionens
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samverkansråd. Ärendet återrapporteras till arbetsutskottet den 18 augusti 2015.
7. Beslut kring verksamhetsplan i sin helhet tas av regionala utvecklingsnämnden i
september.

Beslutsgång

Ordförande ställer fråga på förslaget till beslut och finner det antaget.
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.
4. Förvaltningschefen får i uppdrag att se över möjligheten att avveckla Europa
Direkt. Ärendet återrapporteras till arbetsutskottet den 18 augusti 2015.
5. Förvaltningschefen får i uppdrag att föra diskussionen gällande Gaaltijes
ekonomiska situation vidare och se över möjligheterna till finansiering. Detta
återrapporteras till arbetsutskottet den 18 augusti 2015.
6. Förvaltningschefen får i uppdrag att föra diskussionen om finansiering av
insatser kring demografi, integration och matchning med Regionens
samverkansråd. Ärendet återrapporteras till arbetsutskottet den 18 augusti 2015.
7. Beslut kring verksamhetsplan i sin helhet tas av regionala utvecklingsnämnden i
september.

Förslag till beslut på mötet
1. Torsta ABs budgetram minskas med 750 000 kronor för finansiering av det
regionala serviceprogrammet.
2. Europa Direkt-kontoret avvecklas, vilket ger en besparing på 700 000 kronor.
3. Förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma med förslag på finansiering för:
 Inkubatorverksamheten (Mid Sweden Science Park AB)
 Integrationsarbetet
 Demografiarbetet
 ”Bilden av Jämtland” (analysfunktion
Justerandes sign
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REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

4. Torsta ABs budgetram minskas med 750 000 kronor för finansiering av det
regionala serviceprogrammet.
5. Europa Direkt-kontoret avvecklas, vilket ger en besparing på 700 000 kronor.
6. Förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma med förslag på finansiering
för:
 Inkubatorverksamheten (Mid Sweden Science Park AB)
 Integrationsarbetet
 Demografiarbetet
 ”Bilden av Jämtland” (analysfunktion
Ärendet återrapporteras till arbetsutskottet den 18 augusti 2015.

Utdrag till
Regionala utvecklingsnämnden; Förvaltningschef, Områdeschef Näringsliv
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§ 122 Förlängning av avtal med Torsta AB
(RUN/920/2015)
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.

Underlag för beslut
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott2015-05-19, § 115.
Regionala utvecklingsnämnden 2015-06-02, § 95.

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”.

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

Beslut om förlängning av avtalet med Torsta AB delegeras till regionala
utvecklingsnämndens arbetsutskott.

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

1. Avtalet med Torsta AB förlängs
2. Förvaltningen får i uppdrag att minska Torsta ABs budgetram med 750 000
kronor i enlighet med beslut i ärende RUN/874/2015.

Utdrag till
Regionala utvecklingsnämnden; Förvaltningschef, Områdeschef Näringsliv
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§ 123 Ansökan om medfinansiering av projekt
"Inflyttarprojektet Storsjöyran" (RUN/79/2015)
Ärendebeskrivning
Jämtlands län står inför en rad utmaningar. Länet har en stor grupp människor som är
födda på 40-talet och som går i pension. Länet riskerar att hamna i en situation då det
kommer att råda arbetskraftbrist i länet under de kommande åren. I planerade 3-åriga
projekt kommer alla kommunerna i länet tillsammans med Region Jämtland Härjedalen
att ha en inflyttaraktivitet under Storsjöyran under åren, 2013-2015. Projektet vänder sig
till presumtiva hemvändare som skall bearbetas på olika sätt. Budskapet i projektet är
”Jämtland är ett bra ställe att bo, arbeta och driva företag på”. Detta år handlar om
tredje genomförandeåret. Första årets resultat bestod av att man samtalade med 1200
hemvändare, 2000 informationsblad delades ut och 800 personer deltog i de tävlingar
som arrangerades. Förra årets resultat bestod av att man samtalade med 3200
hemvändare, 3000 informationsblad delades ut och 3300 personer deltog i de tävlingar
som arrangerades. Förra året deltog även 45 arbetsgivare vars arbetstillfällen
annonserades ut på anslagstavlan utanför tältet. Många av jobberbjudandena är s.k.
”dolda jobb” som inte utannonserats.
Projektet ”Inflyttarprojekt Storsjöyran” är ett försök att ta tillvara möjligheten att locka
hemvändare under Yranveckan att återvända till länet för att bosätta sig. Projektet ligger
i linje med de insatser som beskrivs i nya Regionala utvecklingsstrategins
utvecklingsområden demografi och besöksnäring.

Beslutsunderlag
Ansökan om medfinansiering av ”Inflyttarprojektet Storsjöyran”.
Underlag för prioritering av ansökan om medfinansiering av ”Inflyttarprojektet
Storsjöyran”.

Förvaltningschefens förslag
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott beslutar medfinansiera projektet med
50,00 % av redovisade och godkända kostnader, dock maximalt med 750 000 kr samt
under förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt ansökan. Beslutet gäller för
verksamhetsåret 2015
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott beslutar medfinansiera projektet med
50,00 % av redovisade och godkända kostnader, dock maximalt med 750 000 kr samt
under förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt ansökan. Beslutet gäller för
verksamhetsåret 2015

Utdrag till
Regionala utvecklingsnämnden
Justerandes sign
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§ 124 Information om överföring av Länstrafiken i
Jämtlands län AB till regional utveckling inom Region
Jämtland Härjedalen (RUN/166/2015)
Ärendebeskrivning
Regionala utvecklingsnämnden är styrgrupp i arbetet med att ta fram ytterligare underlag
i ärendet efter regionfullmäktiges återremiss.
Vid arbetsutskottets möte den 18 augusti 2015 kommer ärendet dit för information och
diskussion. Vid nästa arbetsutskott den 5 oktober 2015 presenteras det nya underlaget
inför beslut i regionala utvecklingsnämnden den 13 oktober. Regionfullmäktige tar
beslut i november.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Arbetsutskottet har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.

§ 125 Ansökan om medfinansiering för projektet SKARPonline- en webbaserad innovationsplattform
(RUN/346/2015)
Ärendebeskrivning
Projektet är ett samverkansprojekt där Region Jämtland Härjedalen är huvudsökande
men där övriga parter ansvarar för respektive deltagande i projektet och där Region
Jämtland Härjedalen sammanställer verksamhetens genomförande och redovisningen
gentemot Vinnova som huvudfinansiär. SKARP-online är ett försök att skapa ett
webbaserat innovationssystem som är tillgängligt för alla och där alla systemkritiska
frågor är tillgodosedda i en unik helhet för kunder i glesa miljöer. I samarbetet ingår
följande utpekade samarbetspartner- Amplify Skandinavien AB, Idea2Innovation
Sweden AB, Styrkebaserad i Sverige AB.
SKARP-online är ett projekt som försöker lösa ett problem för att stärka
innovationsarbete i regioner med mycket utspridd befolkning och där avstånden är
stora. Region Jämtland Härjedalen har tidigare fört fram att regionen skulle få vara ett
försökslän för innovationsarbete i glesa miljöer och detta projekt är ett försök att lösa
denna situation. Vinnova har i kontakter med projektföreträdare uttryckt stort intresse
till projektidén och uttryckt att projektidén är en av de intressantaste de tagit del av.
Projektet prioriteras utifrån Regionala tillväxtprogrammets insatsområde Innovation och
förnyelse samt Regionala utvecklingsstrategins prioritering Företagande, innovation,
forskning och utveckling.
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Beslutsunderlag
Ansökan om medfinansiering för projektet SKARP-online- en webbaserad
innovationsplattform.
Underlag för prioritering av medfinansiering för projektet SKARP-online- en
webbaserad innovationsplattform.

Förvaltningschefens förslag
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott beslutar medfinansiera projektet med
21,86 % av redovisade och godkända kostnader , dock maximalt med 727 630 kr samt
under förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt ansökan.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott beslutar medfinansiera projektet med
21,86 % av redovisade och godkända kostnader , dock maximalt med 727 630 kr samt
under förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt ansökan.

Utdrag till
Regionala utvecklingsnämnden

§ 126 Information om inrättande av en
övervakningskommitté för Landsbygdsprogram för
Sverige 2014-2020 (RUN/960/2015)
Ärendebeskrivning
Information om att två tjänstemän från de regionalt utvecklingsansvariga i Sverige deltar
i övervakningskommittén. Anders Byström, förvaltningschef för regional utveckling i
Region Jämtland Härjedalen, samt en representant från Västra Götalandsregionen.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Arbetsutskottet har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.
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§ 127 Information om förfarandet vid anställning av
skådespelare på teaterdelen av Estrad Norr
(RUN/1011/2015)
Ärendebeskrivning
Ingrid Printz, områdeschef Länskulturen, informerar om förfarandet vid anställning av
skådespelare på teaterdelen av Estrad Norr.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Arbetsutskottet har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar

Utdrag till
Områdeschef Länskulturen

§ 128 Information om bredbandssamordning
Ärendebeskrivning
Anders Byström, förvaltningschef, informerar om att regional utveckling kommer att få
medel för att sköta bredbandssamordningen (620 000 kr/år) enligt ett beslut av
näringsdepartementet.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Arbetsutskottet har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar

§ 129 Information om inkomna ansökningar gällande
medfinansiering av projekt
Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet informeras om de inkomna ansökningar som gäller medfinansiering av
projekt.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Områdeschef Näringsliv får i uppdrag att skicka ansökningarna till arbetsutskottets
ledmöter. Ledmötena får i uppdrag att snarast återkoppla till områdeschef om vilken
inriktning de önskar se på besluten om medfinansiering.

Utdrag till
Områdeschef Näringsliv; Arbetsutskottets ledmöter
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