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

1. Ansökan om medfinansiering till projektet Resursnav för offentlig mat
(RUN/1246/2015) utgår
2. Preliminär föredragningslista fastställs, med ovanstående förändring, som slutlig
föredragningslista.

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 2 Förvaltningschefens rapport (RUN/596/2015)
Förvaltningschefen informerar kring följande:
 Samling Näringsliv
 Politikerforum 4 december 2015 (näringsdepartementet)
 Organisationsförändringen
 Löneöversyn 2016
 Jämtland Härjedalen House (2-3 februari 2016 i Stockholm)
 Regiondagarna (uppföljning av regionala utvecklingsstrategin, 2-3 mars 2016)
 SJ:s nattåg och snabbtåg (planera in ett informationsmöte innan nämnden den
15 december 2015 där olika intressenter bjuds in)
 Planering av temadag i styrelsearbete för förtroendevalda
 Utbildning av nya ledamöter
 Finansiering av strukturfondskansliet
 Lokaler i Stockholm
 Almi koncernstyrelse
 Ung Företagsamhet
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

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

§ 3 Bidragsfördelning till externa organisationer 2016
(RUN/948/2015)
Ärendebeskrivning
Enligt beslut i landstingsfullmäktige (Jll 332/2001) ska regionen ge stöd till länets
organisations- och föreningsliv. I budgeten för 2016 har 9,86 mkr avsatts för
ändamålet inom Kulturens ram. Regler och villkor för bidrag till externa
organisationer, fastställda 2013-12-16 med komplettering 2014-09-08 gäller för
bidragsfördelningen. Anslagsfördelningen medför ingen ökad kostnad för regionen i
övrigt.
Från och med 2014 betraktas SISU som ett studieförbund. Regionen förstärkte med
anledning av det organisationsgruppen Studieförbund genom omfördelning inom
ram. Ramanslaget för Studieförbund är därmed 4 510 tkr från år 2015. SISUs anslag
beräknas utifrån antalet redovisade studietimmar. Då SISU inte uppfyller regeln om
att ingen kommun får ha mer än studieförbundets totala verksamhet i länet så
minskas anslaget med 20 % av beräknat anslag. Det föreslås dessutom en
omfördelning mellan organisationer på grund av förändrade medlemsantal och ett
ökat antal ansökningar inom övriga organisationer. Dessutom föreslås att 100 tkr
avsätts som sökbara medel för att stimulera ungas eget skapande, demokrati och
delaktighet.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Bidragsfördelning till externa organisationer 2016 (RUN/948/2015)
Ramanslag till organisationsgrupper (RUN/948/2015)
Sammanfattande och översiktlig statistik, 2004-2014 (RUN/948/2015)
Regler och villkor för bidrag till externa organisationer (LS/926/2014)

Förvaltningschefens förslag
Regionala utvecklingsnämnden beslutar om anslagsfördelning till organisationsgrupper
enligt utarbetat förslag.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden beslutar om anslagsfördelning till organisationsgrupper
enligt utarbetat förslag

§ 4 Finansiering av Gaaltije 2016-2017 (RUN/1339/2015)
Ärendebeskrivning

De nationella kulturpolitiska målen föreskriver ett särskilt ansvar för de nationella
minoriteternas kultur. Gaaltije är centrum för sydsamisk kultur, historia och näringsliv.
Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2018 anger att regionen och Gaaltije
gemensamt ska utreda samverkansformer rörande särskilda uppdrag och samisk
kulturutveckling. Utifrån aktuell situation, där Gaaltije har beskrivit att basfinansieringen
för verksamheten inte räcker, har en dialog mellan regionala och statliga aktörer
initierats om en långsiktig lösning för Gaaltije. För åren 2014 och 2015 har kulturen, i
koppling till kulturplanen, ett avtal med Gaaltije om 240 tkr i två år för att utveckla en
arena för samisk konst och kultur på Gaaltije. Aktiviteter som t.ex. utställningar av
samisk samtidskonst sker inom ramen för samarbetet. Gaaltije ska ge ungdomar
möjlighet till inflytande och bidra till samverkan. Verksamheten utvärderas genom
årsredovisning och årlig rapport.
Föreliggande förslag till beslut innebär att Kulturen förlänger det aktuella avtalet med
Gaaltije för åren 2014-2015 att även gälla åren 2016 och 2017 för fortsatt utveckling av
en arena för samisk konst och kultur på Gaaltije. Regionen förstärker avtalet med 260
tkr och avsätter 500 tkr, genom omfördelning inom kulturens ram under två år, i syfte
att finna en hållbar lösning från 2018 i samarbete med övriga regionala och statliga
aktörer.

Beslutsunderlag
Regional kulturplan för Jämtlands län 2015-2018, RS/2013-133Protokoll Regionala
utvecklingsnämndens arbetsutskott 2015-12-01, RS/2013-747.

Justerandes sign
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Förvaltningschefens förslag
1. Regionala utvecklingsnämnden beslutar om förlängning av avtalet med Gaaltije
för åren 2016 och 2017 enligt föreliggande beslutsunderlag.
2. Regionen avsätter 500 tkr till Gaaltije under 2016 och 2017. Medlen hanteras
inom kulturens ram genom omfördelning.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

1. Regionala utvecklingsnämnden beslutar om förlängning av avtalet med Gaaltije
för åren 2016 och 2017 enligt föreliggande beslutsunderlag.
2. Regionen avsätter 500 tkr till Gaaltije under 2016 och 2017. Medlen hanteras
inom kulturens ram genom omfördelning.

Utdrag till
Områdeschef kultur; Gaaltije; Förvaltningskommunerna i regionen; Länsstyrelsen;
Sametinget

§ 5 Årsavtal Jamtli 2016 (RUN/1274/2015)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting, Östersunds kommun, Heimbygda och Jämtlands läns
konstförening är bildare av Stiftelsen Jamtli, (nedan kallad Jamtli). Huvuduppdraget
beskrivs i ett Uppdragsavtal för åren 2015-2018, fastställda av kommunfullmäktige och
landstingsfullmäktige. Huvudmännen Region Jämtland Härjedalen och Östersunds
kommun tecknar i samarbete årliga avtal med Jamtli. Avtalet reglerar uppdrag,
uppföljning av mål och resultat samt ersättning för uppdraget. Den regionala
museiverksamheten och dess utvecklingsområden beskrivs även i Regional Kulturplan
för Jämtland Härjedalen 2015-2018, som en av de verksamheter med statligt stöd som
ingår i Kultursamverkansmodellen.
Regionen har i enlighet med samverkansmodellen uppdraget att i samråd mellan
huvudmännen fördela regionalt och statligt stöd till Jamtli för den regionala
museiverksamheten. Regionen har även uppdraget att utföra den årliga uppföljningen
och statliga återapporteringen av Jamtlis verksamhet utifrån de nationella kulturpolitiska
målen och de prioriteringar/utvecklingsområden som beskrivs i kulturplanen.
Det samlade bidraget till Jamtli 2016 uppgår till 35 999 tkr. Regionen ersätter Jamtli för
uppdraget med totalt 26 172 tkr, varav regionen 17 724 tkr, staten med 8 448 tkr.
Kommunens ersättning är 9 827 tkr. Regionen ansöker för 2016 om en statlig
förstärkning av bidraget till museiverksamheten med 750 tkr motsvarande den regionala
förstärkningen sedan 2013. Beslut om nivån på statsbidraget till regionen för regional
kulturverksamhet 2016 meddelas av Kulturrådet i slutet av januari. Beslutet kan komma
Justerandes sign
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att påverka regionala utvecklingsnämndens beslut i mars om ersättningens slutliga nivå.
Återrapportering från Jamtli sker till regionen under februari respektive mars genom
fastställd verksamhetsberättelse samt genom uppföljning av mål och kvantitativa och
kvalitativa resultatmått för kommande återrapportering till staten. Förslag till årsavtal har
föregåtts av dialog mellan regionen, kommunen och Jamtli.

Beslutsunderlag
Ansökan från Stiftelsen Jamtli om bidrag till regional museiverksamhet 2016,
RUN/1195/2015.
Uppdragsavtal Jamtli 2015-2018, LS/892/2013.
Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen, RS/ 2013-133.
Regionens tjänstemannaförslag, årsavtal med Jamtli om regional museiverksamhet
verksamhetsår 2016, RUN/1274/2015.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet förslår regionala utvecklingsnämnden
1. Region Jämtland Härjedalen tecknar föreliggande årsavtal med Jamtli om
regional museiverksamhet för verksamhetsåret 2016. Jamtli erhåller för
avtalsperioden det statsbidrag som utgår från regionen för regional
museiverksamhet, för närvarande 8 448 tkr vilket preciseras i avtalet. Beloppet
kan komma att justeras utifrån formellt beslut om statsbidrag och nivån på
ersättningen meddelas slutligt under mars 2016.
2. Huvudmännen ska årligen få en återkoppling av verksamhetens resultat via
årsredovisningen. Jamtli ska redovisa vilka aktiviteter som genomförts, vilka mål
som nåtts och resultatet av utvärderingar. Jamtlis återrapportering av det statliga
stödets användning för verksamhetsåret 2016 sker till regionen genom
uppföljning av kvantitativa och kvalitativa resultatmått som lämnas senast den
28 februari respektive 31 mars eller på annan tid som Region Jämtland
Härjedalen anger inför sin redovisning till Kulturrådet.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetsutskottet förslår regionala utvecklingsnämnden
1. Region Jämtland Härjedalen tecknar föreliggande årsavtal med Jamtli om
regional museiverksamhet för verksamhetsåret 2016. Jamtli erhåller för
avtalsperioden det statsbidrag som utgår från regionen för regional
museiverksamhet, för närvarande 8 448 tkr vilket preciseras i avtalet. Beloppet
kan komma att justeras utifrån formellt beslut om statsbidrag och nivån på
ersättningen meddelas slutligt under mars 2016.
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2. Huvudmännen ska årligen få en återkoppling av verksamhetens resultat via
årsredovisningen. Jamtli ska redovisa vilka aktiviteter som genomförts, vilka
mål som nåtts och resultatet av utvärderingar. Jamtlis återrapportering av det
statliga stödets användning för verksamhetsåret 2016 sker till regionen genom
uppföljning av kvantitativa och kvalitativa resultatmått som lämnas senast den
28 februari respektive 31 mars eller på annan tid som Region Jämtland
Härjedalen anger inför sin redovisning till Kulturrådet.

Justerandes sign
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§ 6 Årsavtal Föreningsarkivet i Jämtlands län 2016
(RUN/1275/2015)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen tecknar årsavtal med Föreningsarkivet i Jämtlands län för
regional enskild arkivverksamhet som omfattar att dokumentera, bevara och
tillgängliggöra länets historia samt fungera som service- och rådgivande organ i
arkivfrågor för föreningslivet i länet. Föreningsarkivet ska särskilt rikta arkivpedagogisk
verksamhet till målgruppen barn och unga. Avtalet reglerar det regionala uppdraget,
uppföljning av mål och resultat samt ersättning för uppdraget. De nationella
kulturpolitiska målen och Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2018 är
styrande för utformningen av verksamheten. Kulturplanen anger prioriteringar och
utvecklingsområden, där Föreningsarkivet ska vara ett stöd för lokala aktörer på
området, erbjuda arkivpedagogiska insatser för barn och unga samt stimulera forskning
genom att tillgängliggöra det materiella och immateriella kulturarvet.
Regionen ersätter Föreningsarkivet i Jämtlands län för uppdraget 2016 med 1 700 tkr,
(regionen med 1 408 tkr, staten 292 tkr). Beloppet kan komma att justeras utifrån beslut
om statsbidrag till regional kulturverksamhet och nivån på ersättningen meddelas slutligt
under mars 2015. Återrapportering sker till regionen genom uppföljning av mål och
fastställd årsberättelse samt genom uppföljning av kvantitativa och kvalitativa
resultatmått för kommande statlig återrapportering. Förslag till årsavtal har föregåtts av
dialog mellan parterna.

Beslutsunderlag
Ansökan från Föreningsarkivet i Jämtlands län verksamhetsåret 2016, RUN/1195/2015.
Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2018. RS/ 2013-133.
Tjänstemannaförslag årsavtal med Föreningsarkivet om regional enskild
arkivverksamhet 2016.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Region Jämtland Härjedalen tecknar föreliggande årsavtal med Föreningsarkivet i
Jämtlands län om regional enskild arkivverksamhet för verksamhetsåret 2016.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Region Jämtland Härjedalen tecknar föreliggande årsavtal med Föreningsarkivet i
Jämtlands län om regional enskild arkivverksamhet för verksamhetsåret 2016.

Utdrag till
Kulturchef
Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 7 Årsavtal Riksteatern Jämtland Härjedalen 2016
(RUN/1276/2015)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen tecknar årsavtal med Riksteatern Jämtland/Härjedalen,
ideell förening och del av Riksteatern. Föreningen förmedlar och subventionerar
kvalitativ scenkonst till länets barn och unga samt fördelar småplatsstöd till arrangörer.
Avtalet reglerar det regionala uppdraget, uppföljning av mål och resultat samt ersättning
för uppdraget. De nationella kulturpolitiska målen och Regional kulturplan för Jämtland
Härjedalen 2015-2018 är styrande för utformningen av verksamheten. Kulturplanen
anger prioriteringar och utvecklingsområden, där bl.a. ungas delaktighet och inflytande
ska stärkas och insatser göras för publikarbete och arrangörsnätverk genom ökad
samverkan.
Regionen ersätter föreningen Riksteatern Jämtland/Härjedalen för uppdraget 2016 med
965 tkr, regionen 613 tkr och staten 352 tkr. Beloppet kan komma att justeras utifrån
beslut om statsbidrag till regional kulturverksamhet och nivån på ersättningen meddelas
slutligt under mars 2016. Återrapportering sker till regionen genom uppföljning av mål
och fastställd årsberättelse samt genom uppföljning av kvantitativa och kvalitativa
resultatmått för kommande statlig återrapportering. Förslag till årsavtal har föregåtts av
dialog mellan parterna.

Beslutsunderlag
Ansökan från föreningen Riksteatern Jämtland/Härjedalen för 2016. RUN/ 1195/2015.
Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2018. RS/ 2013-133.
Tjänstemannaförslag årsavtal med Riksteatern Jämtland/Härjedalen för verksamhetsåret
2016.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Region Jämtland Härjedalen tecknar föreliggande årsavtal med Riksteatern
Jämtland/Härjedalen för verksamhetsåret 2016.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Region Jämtland Härjedalen tecknar föreliggande årsavtal med Riksteatern
Jämtland/Härjedalen för verksamhetsåret 2016.

Utdrag till
Kulturchef
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§ 8 Information om - Förslag till ändring av Stiftelsen
Jamtlis stadgar (RUN/1282/2015)
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Stiftelsen Jamtli har begärt stiftarnas samtycke till ändring i
stiftelseurkunden.
Grundfrågan avser antalet styrelseledamöter - där Jamtli föreslår att utöka styrelsen med
två representanter för att öka kompetensen
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

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

§ 9 Upphävande av beslut om allmän trafikplikt
(RUN/1360/2015)
Ärendebeskrivning
Regionala utvecklingsnämnden, i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet (RKM),
beslöt 2015-10-13 (§151) i budget och trafikutbud 2016 för Länstrafiken i Jämtlands län
AB och Norrtåg AB att nattbusstrafiken Duved-Mörsil ska upphöra.
Med anledning av detta ska formellt beslut fattas om att allmän trafikplikt för linje 98
Duved-Mattmar upphävs.
Beslut om allmän trafikplikt för nattbusstrafiken Duved-Mörsil, linje 98, fattades av
Regionstyrelsen 2013-02-11, § 4 Allmän trafikplikt Åre, 2014.

Beslutsunderlag
Regionala utvecklingsnämnden 2015-10-13, § 151.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskott föreslår regionala utvecklingsnämnden
Beslut om allmän trafikplikt för linje 89 nattbusstrafik Åre-Mörsil upphävs från och med
2015-12-13.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetsutskott föreslår regionala utvecklingsnämnden
Beslut om allmän trafikplikt för linje 89 nattbusstrafik Åre-Mörsil upphävs från och
med 2015-12-13.

Utdrag till
Centrala Buss Reseproffsen i Jämtland/Härjedalen AB (info@centralabuss.com)
Justerandes sign
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§ 10 Taxor och produkter Länstrafiken i Jämtlands län AB
(RUN/1337/2015)
Ärendebeskrivning
Länstrafikens kort och biljetter har varit oförändrade i ca 15 år, priserna har däremot
räknats upp årligen. Länstrafikens produkter behöver ses över bl.a. för att BestPricekoret (BP) måste utgå. Länstrafiken och regionala kollektivtrafikmyndigheten har
gemensamt utrett hur taxor och produkter ska utformas. Regionfullmäktige beslöt § 70
2015-06-16 - - 17 om taxor och produkter för Norrlandsresan. Genom ändringen
anpassas också denna taxa till Norrlandsresan, vilket också sker i de i andra
norrlandstingen.
I utredningen ”Samordnat taxesystem för de fyra nordligaste länen” WSP 2014,
framkom att i Jämtland kan priset sänkas på korta resor och höjas på längre resor för att
öka kollektivtrafikens attraktion och konkurrensförmåga. Detta förslag syftar till det.
Vidare visade utredningen att ungdomar 20-24 år tjänar ca 44 %, och personer 65-75 år
tjänar 75 % av vad vuxna personer 30-65 år gör. Ungdomsrabatt för personer 20-25 år
föreslås därför.
Taxor och produkter ska även harmonieras med tätortstrafiken i Östersund. Där ges
inte åldersgruppen 20-25 år någon rabatt. De är positiva till att införa en sådan
ålderskategori med 25 % rabatt av vuxenpriset, men vill skjuta på införandet. Förslaget
är därför att rabatter till ungdom/unga vuxna införs senast 2017-07-01
Taxor och produkter är en del av helheten för kollektivtrafiken. I regionalt
trafikförsörjningsprogram 2013-2015 finns mål
- att öka marknadsandelen,
- att Länstrafikens självfinansieringsgrad ska öka och
- att antalet konsumentresor ska öka.
Taxor och produkter har stor betydelse för att dessa mål ska kunna uppnås.
- För Norrlandssamarbetet finns även ett mål att Norrlandsresan och länstaxan inom
respektive län ska närma sig varandra.
- För kund ska det vara enkelt att köpa sin resa och den ska upplevas som prisvärd.
Enkelhet kan betyda olika saker för olika resenärsgrupper som pendlare och
sällanresenärer. Med pendlare avses arbets- och studiependlare ej gymnasieungdomar,
med sällanresenärer avses tjänsteresor, sjukresor och fritidsresor.
De taxor och produkter som föreslås ska bidra till att målen i Regionalt
trafikförsörjningsprogram uppnås.

Beslutsunderlag
Utredning taxor och produkter – Länstrafiken Jämtlands län AB
Protokoll från Länstrafiken i Jämtlands län AB:s styrelse § 118 2015-10-16
Sammanställning - Förslag och nuvarande taxor och produkter
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Regionala utvecklingsnämndens
arbetsutskott

2015-12-01

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden att besluta
1. Förslagen i Sammanställning förslag och nuvarande taxor och produkter antas i
sin helhet.
2. Produkterna Periodkort och 20-resorskort införs i ålderskategorierna barn/
skolungdom 6-19 år, vuxna och seniorer 65 - -.
3. Skolungdom har 50 % rabatt på vuxenpriset och seniorer har 25 % rabatt på
vuxenpriset.
4. Produkten Bestpricekort, Länskort 5 dagar och Länskort 15 dagar utgår.
5. Om avbokning med resa med anrop- eller närtrafik inte görs enligt reglerna tas
en avgift ut motsvarande kontrollavgiften för resa utan giltigt färdbevis med
linjetrafik.
6. Förändringarna avseende taxor och produkter dock inte betalformer, träder i
kraft senast 2016-07-01.
7. Ungdom/unga vuxna ges 25 % rabatt på periodkort, Länskort och 20-resors
rabattkort.
8. Ålderskategorin ungdom/unga vuxna 20-25 år införs senast 2017-07-01.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden att besluta
1. Förslagen i Sammanställning förslag och nuvarande taxor och produkter antas i
sin helhet.
2. Produkterna Periodkort och 20-resorskort införs i ålderskategorierna barn/
skolungdom 6-19 år, vuxna och seniorer 65 - -.
3. Skolungdom har 50 % rabatt på vuxenpriset och seniorer har 25 % rabatt på
vuxenpriset.
4. Produkten Bestpricekort, Länskort 5 dagar och Länskort 15 dagar utgår.
5. Om avbokning med resa med anrop- eller närtrafik inte görs enligt reglerna tas
en avgift ut motsvarande kontrollavgiften för resa utan giltigt färdbevis med
linjetrafik.
6. Förändringarna avseende taxor och produkter dock inte betalformer, träder i
kraft senast 2016-07-01.
7. Ungdom/unga vuxna ges 25 % rabatt på periodkort, Länskort och 20-resors
rabattkort.
8. Ålderskategorin ungdom/unga vuxna 20-25 år införs senast 2017-07-01.

Protokollsanteckning
Eva Hellstrand ställer sig inte bakom punkt 8 i förslaget till beslut.

Utdrag till
Regionfullmäktige; Områdeschef Infrastruktur och kommunikationer; Länstrafiken i
Jämtlands län AB
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Regionala utvecklingsnämndens
arbetsutskott

2015-12-01

§ 11 Trafikförsörjningsprogram 2016-2020
(RUN/1082/2015)
Ärendebeskrivning
Sedan lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) trädde i kraft 2012 ska det i varje region
finnas ett regionalt trafikförsörjningsprogram, som är fastställt av den regionalt
kollektivtrafikmyndigheten. Region Jämtland Härjedalen är regional
kollektivtrafikmyndighet. Programmet är det strategiska styrdokument som beskriver
hur kollektivtrafiken ska utvecklas. Det ska omfatta vardagsresandet inom regionen samt
till angränsande regioner och ligga till grund för beslut om allmän trafikplikt.

Beslutsunderlag
Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016 – 2020
Protokoll från utskottet för infrastruktur och kommunikationer 2015-10-15, § 33.

Förvaltningschefens förslag
Utskottet för infrastruktur och kommunikationer föreslår regionala utvecklingsnämnden
besluta
1. Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016 – 2020 godkänns med följande två
förbehåll
2. Programmet kompletteras med en bilaga som beskriver tillgänglig kollektivtrafik
i prioriterade stråk för personer med funktionshinder.
3. Om en stor del av kollektivtrafiken drivs med HVO inom ett år, i enlighet med
förslag från trafikutövaren och beslut i RUN/1239/2015, revideras målet om
CO2 utsläpp.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Utskottet för infrastruktur och kommunikationer föreslår regionala
utvecklingsnämnden besluta
1. Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016 – 2020 godkänns med följande två
förbehåll
2. Programmet kompletteras med en bilaga som beskriver tillgänglig
kollektivtrafik i prioriterade stråk för personer med funktionshinder.
3. Om en stor del av kollektivtrafiken drivs med HVO inom ett år, i enlighet med
förslag från trafikutövaren och beslut i RUN/1239/2015, revideras målet om
CO2 utsläpp.

Utdrag till
Länstrafiken i Jämtlands län AB och Norrtåg AB

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Regionala utvecklingsnämndens
arbetsutskott
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§ 12 Garantiförbindelse avseende hyresmans åtagande
(RUN/1381/2015)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen är en delägare i AB Transitio. AB Transitio ska
tillhandahålla spårfordon till de regionala tågtrafikbolagen. Region Jämtland Härjedalen
får anvisa annan hyrestagare som får använda fordonen. En sådan anvisning förutsätter
att Region Jämtland Härjedalen tecknar garantiförbindelse enligt villkor i aktieägaravtalet
p. 9 Uthyrning av införskaffade spårfordon
”9.5 Om Aktieägare anvisar Godkänd Hyrestagare (Norrtåg AB), som inte är
Aktieägare, som hyresman av spårfordon, skall Aktieägaren vara skyldig att i förhållande
till Bolaget utfärda en garantiförbindelse (i form av en proprieborgen) för hyresmannens
rätta fullgörande av hyresbetalningar och övriga betalningar till Bolaget enligt
hyresavtalet. Garantiförbindelsen skall, i allt väsentligt, ha den ordalydelse som framgår
av bilaga 9. Om sådan garantiförbindelse inte utfärdas skall Aktieägaren inte äga rätt att
anvisa hyresman.”
Norrtåg AB ska nu hyra spårfordon av AB Transitio. Region Jämtland Härjedalen måste
därför teckna garantiförbindelse enligt aktieägaravtalet.
Med proprieborgen menas att borgensmannen (Region Jämtland Härjedalen) ansvarar
för skulden ”som sin egen”.

Beslutsunderlag
Förslag till garantiförbindelse avseende hyresmans åtagande (bilaga 9).
Hyresavtal.
Punkt 9 i aktieägaravtalet mellan aktieägarna i AB Transitio.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Region Jämtland Härjedalen tecknar garantiförbindelse för Norrtåg AB:s förpliktelser
enligt hyresavtal med AB Transitio enligt upprättat förslag.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Region Jämtland Härjedalen tecknar garantiförbindelse för Norrtåg AB:s förpliktelser
enligt hyresavtal med AB Transitio enligt upprättat förslag.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 13 Projektansökan - Förslag medfinansiering till Projekt
Botniska Korridoren (RUN/1206/2015)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting och senare Regionförbundet Jämtlands län har deltagit i
samarbetsprojektet med övriga norrlandslän i syfte att utveckla infrastrukturen i det som
benämns Botniska korridoren.
Motiven för fortsatt deltagande är
 det återstår att få till en finansiering av ny kustjärnväg efter hela norrlandskusten
 stambanan behöver fortsatt rustas för att klara de krav som ställs på
funktionsduglighet
 EU har inte fullt ut lagt in detta i korridornätet
 ett projekt gen en gemensam arena som kan driva våra intressen och
 ett projekt ger en resursförstärkning.
En ny projektperiod omfattar tre år, september 2015- augusti 2018 och projektet
ansöker om 50 050 kr/år, samt regionala utvecklingsmedel (1:1) medel 94 450 kr/år
fördelat på projekttiden. 1:1 medlen behandlas i särskild ordning.

Beslutsunderlag
Botniska korridoren projektplan och ansökan medfinansiering.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden medfinansierar projekt Botniska korridoren med 50 050
kr/år under åren 2015, 2016 och 2017.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden medfinansierar projekt Botniska korridoren med 50 050
kr/år under åren 2015, 2016 och 2017.

Utdrag till
Projekt Botniska korridoren (info@bothniancorridor.com)

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Regionala utvecklingsnämndens
arbetsutskott

2015-12-01

§ 14 Information om "Den breda korridoren"
Ärendebeskrivning
De nordiska ländernas transportsystem präglas av en tydlig nord-sydlig orientering.
Transportmöjligheterna på tvärs är mer begränsade. Detta är en utmaning som de
nordliga regionerna gemensamt har försökt tackla i ett antal initiativ och projekt. Sedan
nästan 20 år har aktörerna drivit frågan om förbättrade öst-västliga transporter bl.a. i
NECL (North East Cargo Link).
Delvis parallellt har man i samverkan mellan bl.a. Umeå, Vasa, Västerbotten och
Österbotten sedan några år tillbaka intensivt drivit projektet The Midway Alignment of
the Botnian Corridor. Detta innebär att det i Mellersta Norden finns två delvis
överlappande delvis konkurrerande förslag på utvecklingen av de öst-västliga
förbindelserna i mellersta norden.
Huvudfrågan inför Kontigos uppdrag har varit - Kan vi etablera en gemensam
”bredare” korridor i den här delen av Norden?
Det stora perspektivet;
Att knyta samman Atlanten med Norden och Ryssland, med perspektiv på Asien och
Kina respektive Nordamerika
Det breda perspektivet när det gäller;
Överfarten av Östersjön (Bottenhavet och/eller Kvarken)
Hur knyta Botniabanan/Ådalsbanan till Mittbanan?
Ledningsgruppen för Mittnordenkommittén ser positivt på Kontigos förslag.
Frågan kommer att diskuteras på Mittnordenkommitténs höstmöte i Östersund den 3 –
4 december 2015.
Frågan har diskuterats med MidtSkandia vid deras möte i Mo i Rana den 12 november
2015.
En ansökan om interregmedel kommer att tas fram under år 2016 med förslag till
genomförande 2017 och 2018.
Landstinget i Västernorrland, som är värd för Mittnordenkommitténs kansli, föreslås bli
projektägare.
Medfinansiering kommer att sökas av bland andra Region Jämtland Härjedalen.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

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

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Regionala utvecklingsnämndens
arbetsutskott

2015-12-01

§ 15 Ansökan om medfinansiering till projektet Etablering
av ekonomisk förening för ägande av ett Utvecklings- och
Engineering Bolag (RUN/1255/2015)
Sammanfattande projektbeskrivning
Det finns en gemensam efterfrågan och vilja från företag i regionen om att skapa ett
gemensamägt Utvecklings- och Engineering Bolag. I bolaget ska det finnas
kompetenser inom områden som mekanisk design, hydraulik, elektronik/automation
samt teknisk projektledning. Företagen får på så sätt möjlighet att köpa den tjänst
som efterfrågas i det egna bolaget för en kortare eller längre period. Genom att
sammanföra dessa kompetenser i ett bolag vars tjänster kan nyttjas av IUZ Z-Groups
medlemmar men även andra industriföretag i regionen, skapas synergi och
korskoppling mellan kompetenser och en kreativ och utvecklande miljö för företagen
och anställda i det nya bolaget. En miljö som är lockande för ingenjörer och blir en
bra grund för rekrytering men även säkrar företagens fortsatta utveckling och
konkurrenskraft.
Kostnader och finansiering
Kostnader
Projektets faktiska kostnader
978 130 kr
Summa kostnader
978 130 kr
Finansiering
Offentlig finansiering
Privat finansiering
Summa finansiering

782 504 kr
195 626 kr
978 130 kr

Förslag till beslut
Region Jämtland Härjedalen beslutar medfinansiera projektet med 50 % av redovisade
och godkända kostnader, dock max 489 065 kr samt under förutsättning att övrig
finansiering ordnas enligt ansökan.
Projektet prioriteras utifrån gällande Regionalt Tillväxtprogram för Jämtlands län,
insatsområde Innovation och förnyelse. Insatser för att stödja företagens utveckling
och konkurrenskraft är av största vikt för regionens utveckling varför projektet
prioriteras.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Region Jämtland Härjedalen beslutar medfinansiera projektet med 50 % av redovisade
och godkända kostnader, dock max 489 065 kr samt under förutsättning att övrig
finansiering ordnas enligt ansökan.
Projektet prioriteras utifrån gällande Regionalt Tillväxtprogram för Jämtlands län,
insatsområde Innovation och förnyelse. Insatser för att stödja företagens utveckling
och konkurrenskraft är av största vikt för regionens utveckling varför projektet
prioriteras
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 16 Ansökan om medfinansiering till projektet Resursnav
för offentlig mat (RUN/1246/2015)
Ärendet utgår då ansökan har tagits tillbaka.

§ 17 Ansökan om medfinansiering till projekt Solelbilar
(RUN/1316/2015)
Sammanfattande projektbeskrivning
Projektet ska arbeta för en ökning av antal solcellsanläggningar och/eller investeringar
i elbilar som laddas med förnybar energi. Projektet är på lång sikt att bidra till visionen
om Jämtlands län som fossilbränslefri region, på kortare sikt att bidra till de regionala
miljömålen avseende antal elfordon respektive solcellsyta. En sådan utveckling
kommer att leda till minskade utsläpp av koldioxid vilket i sig är positivt för den
regionala utvecklingen i länet, exempelvis avseende förutsättningarna för länets
vinterturism. Detta ska göras genom, bland annat, informationsaktiviteter, rådgivning
för företag och privatpersoner samt regelbunden publicering av annonser i regionala
media.
Kostnader och finansiering
Kostnader
Projektets faktiska kostnader
Summa kostnader

1 471 000 kr
1 471 000 kr

Finansiering
Offentlig finansiering
Privat finansiering
Summa finansiering

1 072 000 kr
399 000 kr
1 471 000 kr

Förslag till beslut
Region Jämtland Härjedalen beslutar medfinansiera projektet med 46,64 % av
redovisade och godkända kostnader, dock max 500 000 kr samt under förutsättning
att övrig finansiering ordnas enligt ansökan. Projektet ska på lång sikt att bidra till
visionen om Jämtlands län som fossilbränslefriregion, på kortare sikt bidra till de
regionala miljömålen avseende antal elfordon respektive solcellsyta. Projektet ligger
helt i linje med den regionala utvecklingsstrategin varför projektet prioriteras.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Region Jämtland Härjedalen beslutar medfinansiera projektet med 46,64 % av
redovisade och godkända kostnader, dock max 500 000 kr samt under förutsättning att
övrig finansiering ordnas enligt ansökan. Projektet ska på lång sikt att bidra till visionen
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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om Jämtlands län som fossilbränslefriregion, på kortare sikt bidra till de regionala
miljömålen avseende antal elfordon respektive solcellsyta. Projektet ligger helt i linje
med den regionala utvecklingsstrategin varför projektet prioriteras.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20(28)

Protokoll
Regionala utvecklingsnämndens
arbetsutskott

2015-12-01

§ 18 Arbetet med ny läns- och landstingsindelning
(RUN/1359/2015)
Ärendebeskrivning
Indelningskommittén ska på regeringens uppdrag föreslå en ny läns- och
landstingsindelning. Förslaget ska vara förankrat med berörda parter, bl.a. SKL,
landsting, kommunala samverkansorgan och kommuner. Ett första möte mellan
kommittén och den samrådsgrupp som alla landsting har utsett kontaktpersoner till
hölls den 21 oktober. Region Jämtland Härjedalens kontaktpersoner är Ann-Marie
Johansson (s), AnnSofie Andersson (s) och Eva Hellstrand (c). På mötet hölls en
inledande diskussion kring arbetet. Inför detta möte fick samrådsgruppen ett brev med
frågor som kommittén önskade synpunkter kring. Indelningskommittén önskar nu, efter
denna inledande diskussion, ha skriftliga svar på de frågor som ställdes i brevet.
I detta hänvisas bland annat till Ansvarskommitténs (SOU 2007:10) slutsatser och
förslag. Ansvarskommittén ställde i sitt slutbetänkande upp ett antal kriterier för en
framtida regionindelning och vad en ny region ska kunna ansvara för. Dessa kan i
korthet beskrivas omfatta folkmängd, regionsjukhus, forskningsmiljöer, sammanhållna
arbetsmarknadsregioner samt regional identitet.
Indelningskommittén begär att två frågor ska besvaras:



Är Ansvarskommitténs kriterier alltjämt relevanta?
Vilka myndigheter är i detta sammanhang relevanta utifrån ett landstings,
regions- och kommunperspektiv?

Indelningskommittén har begärt svar från region Jämtland Härjedalen, men vill att
regionen samverkar med länets kommuner i besvarandet. Därför ges Regionens
samverkansråd möjlighet att yttra sig över utarbetat förslag till svar.

Beslutsunderlag
Förlag till svar på Indelningskommitténs frågor, 2015-11-23.
Protokollsutdrag från Regionens samverkansråd 2015-11-30.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att tillsammans med Regionala
utvecklingsnämndens ordförande slutligt utforma svaret till
Indelningskommittén
2. Ta regionens samverkansråds synpunkter i beaktande

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att tillsammans med Regionala
utvecklingsnämndens ordförande slutligt utforma svaret till
Indelningskommittén
2. Ta regionens samverkansråds synpunkter i beaktande

Utdrag till
Planeringschef

§ 19 Motion från Kia Carlsson och Mats El Kott (FP) om att
motverka våldsbejakande extremism (RUN/1003/2015)
Ärendebeskrivning
Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är avgörande betydelse för att
förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att göra detta krävs ett väl
fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av
frågan.
Det handlar om både offentliga verksamheter såsom kommun, skola, fritidsverksamhet,
socialtjänst, polis och säkerhetspolis samt civilsamhällesaktörer såsom idrottsföreningar,
ungdomsorganisationer och religiösa samfund. Det är av yttersta vikt att en regional och
kommunal handlingsplan innehåller förslag på hur kopplingen till polisen och åklagaren
och andra stärks och hur regionen kan arbeta för att motverka stöd till miljöer där
extremism kan få fäste.
I juni 2014 utsågs Mona Sahlin till Nationell samordnare för att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism. Nu är det hög tid att även Region Jämtland Härjedalen tar
tag i frågan. Det förebyggande arbetet är extremt viktigt vilket samordnaren mot
våldsbejakande extremism beskriver på sin hemsida.
Mot den bakgrunden yrkar motionären;
 Att en regional handlingsplan utarbetas för regionen på kort och lång sikt skall
arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism.


Att arbetet i största möjliga mån ska ske i samarbete med regionens kommuner,
samt aktörer ur civilsamhället för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism.

Överväganden
Mot bakgrund av motionsställarnas intention föreslås att det fortsatta arbetet genomförs
inom ramen för Mobilisering mot droger som är en bred samverkan mellan Region
Jämtland Härjedalen, Polisen, Länsstyrelsen, kommunerna, frivilliga och idéburna
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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organisationer, samfund och arbetsmarknadens parter. Syftet är att arbeta för en trygg
och attraktiv region.
Som en del i denna samverkansform föreslås, i samråd med Polisområde Jämtland, att
polisen tar det inledande samordningsansvaret för arbetet mot våldsbejakande
extremism. Polisen kommer inom kort att få sina kommunpoliser på plats. Den
funktionen kommer att ansvara för arbetet och samverkan med kommunerna och
Region Jämtland Härjedalen i den här frågan.
Det förebyggande arbetet för att hindra den våldsbejakande extremismen, bör därför
ligga inom den samverkansform som redan finns upparbetad kring brottsförebyggande
arbete.

Beslutsunderlag
Motion från Kia Carlsson och Mats El Kott (FP) om att motverka våldsbejakande
extremism.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Motionen anses besvarad
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Motionen anses besvarad

Utdrag till
Regionfullmäktige

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 20 Initiativärende från Eva Hellstrand (C) om
förändringarna i polisens organisation (RUN/1362/2015)
Ärendebeskrivning
I den nya polisorganisationen ingår Jämtland Härjedalen i Region Norr tillsammans med
Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Huvudsätet ligger i Umeå. Detta skapar
oro bland de som jobbar i verksamheterna men också i befolkningen. Framför allt är
oron för den bristande lokalkännedomen stor. Eva Hellstrand undrar om Region
Jämtland Härjedalen har agerat i frågan, om inte vad kan göras?
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Presidiet får i uppdrag att se över vad som hänt i frågan om polisens nya organisation
och vad som eventuellt kan behöva göras.

§ 21 Information om internkontrollplan 2016
(RUN/1397/2015)
Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet får information om att arbetet med att ta fram ett förslag på
internkontrollplan för regionala utvecklingsnämndens verksamheter pågår. Planen
kommer upp för beslut i nämnden i januari 2016.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

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

§ 22 Återkallelse av uppdrag med anledning av ändrad
politisk majoritet (RUN/1385/2015)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade i november 2014 om ändringar i fullmäktiges
arbetsordning, reglementen för styrelsen och nämnderna. Det har nu uppkommit en ny
politisk majoritet i regionfullmäktige och med anledning av det har regionfullmäktige
beslutat om ändring i den politiska organisationen. Med hänsyn till den nya politiska
majoriteten bör representationen på de uppdrag regionala utvecklingsnämnden valt till
besättas med hänsyn till den nya sammansättningen i fullmäktige.
Uppdragen för ombud och ersättare för ombud, styrelseledamöter och ersättare i
föreningar, kommittéer och råd som regionala utvecklingsnämnden utser bör återkallas
omgående och nya representanter väljas.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Berörda organ är Energikommittén, Energikontoret, Europaforum Norra Sverige,
Flygrådet, Förening för elektrifiering av Meråkerbana/Elbanen STS, Föreningsarkivet
Jämtland, Intresseföreningen Norrtåg, Kultur Z, Mid Sweden European Office Ägarråd,
Norra Periferiprogrammet NNP regionala beslutsgruppen, Styrgrupp Atlantbaneprojekt,
och Valgamaa-Jämtlands län ekonomisk förening.

Ordförandens förslag
Energikommittén, Energikontoret
Uppdragen som ledamöter i Energikommittén, Energikontoret återkallas.
Europaforum Norra Sverige
Uppdragen som ledamöter och ersättare i Europaforum Norra Sverige återkallas.
Flygrådet
Uppdragen som ledamöter och ersättare i Flygrådet återkallas.
Förening för elektrifiering av Meråkerbana/Elbanen STS
Uppdragen som ombud, ledamöter och ersättare i Föreningen för elektrifiering av
Meråkerbana/Elbanen STS återkallas.
Föreningsarkivet Jämtland
Uppdragen som ombud, ombudsersättare, ledamöter och ersättare i Föreningsarkivet
Jämtland återkallas.
Intresseföreningen Norrtåg
Uppdragen som ombud, ombudsersättare, ledamöter och ersättare i Intresseföreningen
Norrtåg återkallas.
Kultur Z
Uppdragen som ledamöter och ersättare i Kultur Z återkallas.
Mid Sweden European Office Ägarråd
Uppdragen som ledamöter i Mid Sweden European Office Ägarråd återkallas.
Norra Periferiprogrammet NNP regionala beslutsgruppen
Uppdraget som ledamot i regionala beslutsgruppen i Norra Periferiprogrammet NNP
återkallas.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Styrgrupp Atlantbaneprojekt
Uppdragen som ledamöter i Styrgrupp Atlantbaneprojekt återkallas.
Valgamaa-Jämtlands län ekonomisk förening
Uppdragen som ombud, ombudsersättare och ledamot i Valgamaa-Jämtlands län
ekonomisk förening återkallas.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden föreslås att besluta i enlighet med ordförandens förslag

Utdrag till
Berörda personer
Samordningskansliet

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 23 Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts
sammanträdestider för 2016 (RUN/870/2015)
Ärendebeskrivning
Enligt punkt 4 i arbetsutskottets reglemente ska utskottet för varje kalenderår upprätta
en plan över sina sammanträden.

Förvaltningschefens förslag
Följande sammanträdesdagar fastställs för arbetsutskottet 2016:
12 januari
16 februari
15 mars
19 april
17 maj
16 augusti
20 september
25 oktober
29 november
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Följande sammanträdesdagar fastställs för arbetsutskottet 2016:
12 januari
16 februari
15 mars
19 april
17 maj
16 augusti
20 september
25 oktober
29 november

Utdrag till
Samordningskansliet

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 24 Information - Uppföljning av nämndens beslut under
2015 (RUN/1332/2015)
Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet tar del av uppföljning av nämndens beslut under 2015.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Uppföljningen går vidare till nämnden den 15 december 2015.

§ 25 Övrigt


Justerandes sign

Planering av regionala utvecklingsnämnden 15 december 2015

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

28(28)

