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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.
Följande förändringar görs:
1. Internkontroll 2016 (RUN/1397/2015) utgår
2. Trafikförsörjningsprogram 2016-2020 (RUN/1082/2015) läggs till
3. Finansiering av Projekt Zappa – Skol-IT (RUN/20/2016) läggs till
4. Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden (RUN/21/2016)
läggs till
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Preliminär föredragningslista fastställs, med ovanstående förändringar, som slutlig
föredragningslista.
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§ 2 Förvaltningschefens rapport (RUN/5/2016)
Information om:
 Lokalomflyttningar inom Region Jämtland Härjedalen
 Bokslut 2015
 Jämtland Härjedalen House 2016
 Vindkraftcentrum
 Almi-möte på Arlanda 22/2-16.
Politiker är inbjudna och Robert Uitto åker.
 Inför VM 2019 i Åre – ett bygge av ett mediahus är ute på anbud.
Region Jämtland Härjedalen hjälper till med att sköta anbudsförfarandet.
 Trönder-möte 14-15/1-16 i Vaernes som Anders Byström deltar på
 SKL:s avdelning för regional utveckling besöker under några dagar Trondheim,
Åre och Region Jämtland Härjedalen. Den 27:e januari 2016 kommer de till
regional utveckling för att höra vad man arbetar med och vad som är på gång
inom regionen.
 Inkubatorn vid Mid Sweden Science Park AB
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

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

§ 3 Regional biblioteksplan, 2016-2018 (RUN/686/2015)
Ärendebeskrivning
Den nya bibliotekslagen (SFS 2013:801), som trädde i kraft 1 januari 2014, har
tydliggjort att varje landsting eller motsvarande ska bedriva regional
biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och
kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Den regionala
biblioteksplanen ska vara styrande för den regionala verksamheten och för politiska
beslut som rör biblioteksverksamhet på regional nivå. Den ska också vara stödjande för
kommunala biblioteksplaner och inspirerande för andra aktörer som samverkar med den
regionala biblioteksverksamheten, exempelvis den ideella sektorn.
Uppdraget att ta fram en regional biblioteksplan har getts den regionala
biblioteksverksamheten via beslut i regionala utvecklingsnämnden i maj 2015. Arbetet
med att ta fram förslag till en regional plan har skett i nära samverkan med de
kommunala bibliotekscheferna under hösten 2015. Förslaget till regional biblioteksplan
för Region Jämtland Härjedalen har varit ute på remiss under perioden 2015-10-13 till
2015-12-18. Sex kommuner har inkommit med remissyttranden (se bilaga 2).
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Med hänsyn till inkomna remissyttranden så föreslås att förslaget till regional
biblioteksplan antas av regionala utvecklingsnämnden i enlighet med remissförslaget.

Beslutsunderlag
Förslag till regional biblioteksplan, bilaga 1.
Sammanfattning av inkomna remissyttranden samt analys av dessa, bilaga 2.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regional biblioteksplan 2016-2018 antas.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Regional biblioteksplan 2016-2018 antas
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§ 4 Uppdrag interna kulturverksamheter 2016
(RUN/1458/2015)
Ärendebeskrivning

Kultursamverkansmodellen innebär att regioner/län har övertagit ansvaret för
fördelningen av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet enligt (SFS 2010:2012).
Nationella kulturpolitiska målen och Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 20152018 är styrande för utformningen av verksamheten. Region Jämtland Härjedalen är
mottagare av statsbidraget och ansvarar för att bidragsgivningen främjar en god tillgång
för länets invånare till professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
museiverksamhet, biblioteksverksamhet, konst- och kulturfrämjande verksamhet,
regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet och främjande av hemslöjd.
Bidrag till regional museiverksamhet, arkivverksamhet samt kulturfrämjande
verksamhet-teaterkonsulent för barn och unga regleras genom externa avtal. Övriga
verksamheter är interna och regleras genom årliga uppdrag som behandlar verksamhet,
ekonomi och uppföljning. Återrapportering sker till regionen genom fastställd
verksamhetsberättelse samt genom uppföljning av kvantitativa och kvalitativa
resultatmått för kommande statlig återrapportering. Dialog sker löpande mellan
parterna.

Beslutsunderlag
Uppdrag Bildkonsten verksamhetsår 2016.
Uppdrag Designcentrum verksamhetsår 2016.
Uppdrag Estrad Norr verksamhetsår 2016.
Uppdrag Filmpool verksamhetsår 2016.
Uppdrag Hemslöjdskonsulenter verksamhetsår 2016.
Uppdrag Regional biblioteksverksamhet verksamhetsår 2016.
Riktlinjer för uppföljning Kultursamverkansmodellen 2016.
Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2018.
Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Uppdrag till interna regionala kulturverksamheter 2016 antas.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Uppdrag till interna regionala kulturverksamheter 2016 antas.
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§ 5 Organisationsbidrag Övriga organisationer 2016
(RUN/956/2015)
Ärendebeskrivning
Enligt beslut i Regionstyrelsen 2011-12-19 ska Arbetsutskottet årligen se över vilka
organisationer som ska ingå i gruppen Övriga organisationer. Då det är Regionala
utvecklingsnämnden som hanterar regionbidragen så är det nämndens arbetsutskott som
har denna uppgift. Enligt Regler och villkor för bidrag till externa organisationer kan
regionbidrag utgå till inom länet verksam organisation av regional karaktär samt
centrumbildningar inom olika konstområden med verksamhet i Jämtland Härjedalen.
Till organisationsgruppen Övriga organisationer har för 2016 avsatts 720 tkr att fördela
mellan samlingslokalsorganisationer, kulturorganisationer, centrumbildningar, miljö-,
natur- och friluftsorganisationer samt samhällsorganisationer enligt upprättad lista.
Bidrag fördelas genom delegationsbeslut. 26 organisationer anses vara berättigade
regionbidrag i enlighet med gällande bidragsregler eller med stöd i Kulturplan för
Region Jämtland Härjedalen 2015-2018. Samtliga organisationer får stöd för sin
regionala verksamhet i länet.

Beslutsunderlag
Övriga organisationer 2016 (RUN/956/2015).
Regler och villkor för bidrag till externa organisationer (LS/926/2014).
Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2018(LS/953/2014).
Protokollsutdrag (RS/2011-358).

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Övriga organisationer godkänns enligt upprättad lista.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Övriga organisationer godkänns enligt upprättad lista
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§ 6 Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan
2016 (RUN/874/2015)
Ärendebeskrivning
I 16-17 juni 2015, § 82, fastställde regionfullmäktige Regionplan 2016-2018. Regionens
finansiering har tidigare ingått i regionplanen men från 2016 återfinns nu det i en separat
Finansplan 2016-2018 (RS/822/2015) som också fastställdes på fullmäktige i juni.
Finansplanen utgår från regionplanen och innehåller planeringsförutsättningar utifrån
det ekonomiska läget, beskrivning av regionens finansiering, budgetramar för
regionstyrelsen och nämnder, investeringstak samt finansiella mål och i det inkluderas en
budget för det närmaste året.
De strategiska målen i regionplanen 2016-2018 visar regionens viljeinriktning och vilka
prioriteringar som ska göras de kommande tre åren. Den nya majoriteten med
socialdemokraterna och moderaterna har bearbetat den beslutade regionplanen och
funnit anledning till att göra revideringar för att markera den nya inriktningen och sänka
ambitionskraven så att målen står i paritet med den beslutade Finansplanen.
Revideringar har också gjorts av planeringsförutsättningar utifrån Region Jämtland
Härjedalens ekonomiska aktuella läge hösten 2015. Slutligen har regionplanen reviderats
när det gäller beskrivningen av regionens visioner, uppdrag och värdegrund utifrån det
varumärkesarbete som genomförts under 2015.
Ny regionplan för 2016 antogs av regionfullmäktige 2016-11-24--25, vilket medför att
regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan för 2016 också behöver revideras.

Beslutsunderlag
Reviderad verksamhetsplan 2016-2018 för regionala utvecklingsnämnden.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

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

§ 7 Delegationsbestämmelser för regionala
utvecklingsnämnden (RUN/21/2016)
Ärendebeskrivning
Nya regler för investeringar har tagits fram, vilket påverkar delegationsbestämmelserna.
Bestämmelserna har i helhet också setts över och några övriga förändringar och
förtydliganden har gjorts, bland annat:
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 2.4 Arbetsutskottet – delegation från nämnden att besluta i vissa frågor.
 2.5.2.1 Projekt – Förvaltningschefen: Medfinansiering inom fastställd
målsättning upp till 400 000 kronor (ändrat från 300 000 kr till 400 000 kr)
 2.5.9 Förvaltningschefen - Upphandling av varor och tjänster med undantag
av sådana tjänster som ska vara föremål för politiska beslut. Investeringar, det
vill säga varaktiga varor vars värde uppgår till minst ett halvt basbelopp, ska föreläggas
investeringsråd, enligt inrättat reglemente (NY MENING). Inventarieinvesteringar
över 20 prisbasbelopp ska, enligt investeringsstrategin, godkännas av
förvaltningschef.
 2.6.4 – Områdeschefer:
20. Direktupphandling av varor och tjänster där upphandlingens/inköp
värde < 1 prisbasbelopp för varor och < 2 prisbasbelopp för enstaka
konsulttjänster. Upphandling därutöver, upp till tröskelvärdet för direktupphandling,
efter samråd med upphandlingsavdelningen (NY MENING).
21. Kostnader i upphandling/inköp som understiger gräns för direkt, upphandling.
Tröskelvärdet är 505 800 kr.
22. Upphandling/inköp av inventarier upp till 50 000 kr
32. Begäran om utbetalningar till och redovisning av projekt med bidrag från
Tillväxtverket, ESF-rådet, andra myndigheter och bidragsgivare redovisning av projekt
(NY MENING).

Beslutsunderlag
Reviderade delegationsbestämmelser för regional utveckling, 2015-11-25.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Reviderade delegationsbestämmelser antas.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Reviderade delegationsbestämmelser antas.
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§ 8 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
Utskottet för infrastruktur och kommunikationer 2015-10-15, § 33.
Regionala utvecklingsnämnden 2015-12-15, § 191.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
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.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
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.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10(22)

Protokoll
Regionala utvecklingsnämndens
arbetsutskott

2016-01-12

§ 9 Medborgarförslag om busskort för personer med
aktivitetsersättning eller permanent sjukersättning
(RUN/1317/2015)
Ärendebeskrivning
Gode män/förvaltare och medlemmar i FFS i Jämtlands län Carin Burman och Matz
Lindman har i ett medborgarförslag väckt fråga om människor med aktivitetsersättning
eller permanent sjukersättning ska få köpa länskort till samma pris som seniorkortet.
Argumentet är att dessa grupper har en svag ekonomi och inte har möjlighet att köpa
länskortet för 1300 kr/månad.
Ett Länskort vuxen kostar i dag 1300 kr och gäller för obegränsat resande med
regionaltåget Norrtåg och Länstrafikens trafik och tätortstrafiken i Östersund under 30
dagar. Ett seniorkort kostar 252 kr/månad under minst 12 månader och gäller för
obegränsat resande Länstrafikens trafik i hela länet, Tätortstrafiken i Östersund, men ej
på Norrtåg. Seniorkortet får köpas av personer som har fyllt 65 år. Ett seniorkort ger ca
80 % rabatt av ett länskort vuxen.
Nya taxor och produkter ska införas fr.o.m. juni 2016, under förutsättning av att
regionfullmäktige beslutar enligt beslut i Regional utvecklingsnämnden 2015-12-12 §
190. Taxan ska harmoniseras med Norrlandsresan, som är den taxa som gäller för resa
över länsgräns, beslut i regionfullmäktige 2015-06-16--17 § 70. Principen är att rabatt ges
i olika åldersgrupper, och att priset är avståndsrelaterat.
Från juni 2017 införs en ny kategori - ungdom/unga vuxna 20-25 år. Ungdom/unga
vuxna ska ges 25 % rabatt på Periodkort, Länskort och 20-resor rabattkort jämfört med
vuxenpriset. Det innebär att alla i ålderskategorin 20-25 år får möjlighet att köpa
rabatterade färdbevis, vilket även gynnar personer med aktivitetsersättning eller
permanent sjukersättning i åldern 20-25 år.
Biljettintäkterna står för ca 38 % av den totala intäkten i kollektivtrafiken (budget 2015).
En målsättning är att den andelen ska öka. Biljettintäkten beräknas minska med 700 000
- 1 000 000 kr om gruppen med permanent sjuk- och aktivitetsersättning ges möjlighet
att köpa seniorkort i stället för länskort. För personer med låga inkomster är naturligtvis
varje möjlighet till rabatt viktig. Ska rabatt ges utifrån olika gruppers betalförmåga
uppstår sannolikt fler anspråk från andra grupper som har låga inkomster.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag angående busskort för människor med aktivitetsersättning eller
permanent sjukersättning 2015-10-15
PM medborgarförslag om busskort 201-12-22.
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Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Utdrag till
Regionfullmäktige; Länstrafiken i Jämtlands län AB; Förslagsställarna

§ 10 Medborgarförslag om region Jämtland Härjedalens
kollektivtrafik (RUN/1357/2015)
Ärendebeskrivning
PRO:s höstmöte har lämnat ett förslag att personer med permanent sjuk- och
aktivitetsersättning (sjukpensionärer) ska få samma rabatt som seniorer +65 år, samt att
samordning önskas för kollektivtrafik mellan de 8 kommunerna och även över
länsgränserna.
Länstrafikens taxor och produkter är harmoniserad med Norrlandsresan. Principen är
att rabatt ges i olika åldersgrupper, och att priset är avståndsrelaterat. Högre rabatt ges
till frekventa resenärer i form av period- och länskort. 20-resorskortet eller BestPricekortet ger rabatt och passar även för sällanresenären.
Biljettintäkterna står för ca 38 % av den totala intäkten i kollektivtrafiken (budget 2015).
En målsättning är att den andelen ska öka. Biljettintäkten beräknas minska med 700 000
-1 000 000 kr/år om gruppen med permanent sjuk- och aktivitetsersättning ges
möjlighet att köpa seniorkort i stället för länskort. Ska rabatt ges utifrån olika gruppers
betalförmåga uppstår sannolikt fler anspråk från andra grupper som av olika anledningar
har låga inkomster.
Samordning önskas för kollektivtrafik mellan de 8 kommunerna och även över
länsgränserna. Samtlig kort och biljetter, med undantag för tätortstrafiken i Östersund,
gäller för resor över kommungräns. Det går t.ex. att köpa biljett Svenstavik-Bräcke, eller
med Norrlandsresan Svenstavik - Dorotea. Trafikutbudet följer de stora stråken i länet
och sammanstrålar i Östersund. För resor mellan olika delar av länet kan byte i
Östersund vara nödvändigt. Den interregionala trafiken med tåg och buss är samordnad
Justerandes sign
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så till vida att resor kan göras både lokalt och interregionalt med de turer som finns.
Länskort gäller på tåg för resor inom länet.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag regionens kollektivtrafik (PRO:s höstmöte 2015-11-05).
PM Medborgarförslag om kollektivtrafikkort, 2015-12-22.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.

Utdrag till
Regionfullmäktige; Länstrafiken i Jämtlands län AB; Förslagsställarna

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Regionala utvecklingsnämndens
arbetsutskott

2016-01-12

§ 11 Inbjudan till att utse representant i styrgruppen för
infrastrukturprojektet Funktionella Mittstråket
(RUN/12/2016)
Ärendebeskrivning
Projektet Funktionella Mittstråket omfattar investeringar i järnväg, väg och gång- och
cykelvägar längs stråket mellan Sundsvall och Storlien. Projektet omfattar åtgärder för
totalt 320 miljoner kronor under fem år. Uppemot häften av denna summa har beviljats
som EU-stöd ur den regionala fonden.
Projektägare är Länsstyrelsen Västernorrland. En styrgrupp ska utses med företrädare
för Länsstyrelsen Västernorrland, Trafikverket, Region Jämtland Härjedalen, Krokoms
kommun, Östersunds kommun, Ånge kommun och Sundsvalls kommun.
Region Jämtland Härjedalen ska utse en ordinarie representant till styrgruppen.
Styrgruppen kommer att ha det övergripande ansvaret för projektets styrning under hela
projektperioden. Det är därför önskvärt att de som utses att ingå i styrgruppen har
mandat att företräda sin organisation. Styrgruppen bedöms komma att ha två till tre
sammanträden per år.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Länsstyrelsen Västernorrland, daterad 2015-12-28.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Arbetsutskottet skickar ärendet vidare till regionala utvecklingsnämnden.

§ 12 Förfrågan om att vara med i Partnerskapet
Atlantbanan (RUN/1446/2015)
Ärendebeskrivning
Projektet ”Atlantbanan” upphörde 2015-12-31. Alla medverkande parter (regioner,
länsstyrelse och kommuner) är dock överens om att samarbetet för fortsatt utveckling
av Norra Stambanan och Mittbanan och trafiken på dessa banor bör fortsätta. Därför
föreslås ett ”partnerskap” bildas för detta fortsatta samarbete.
Skrivelse, daterad 2015-12-11, med förfrågan om regionala utvecklingsnämnden vill
delta i föreslaget ”Partnerskapet Atlantbanan” och önskemål om att en representant
utses till detta partnerskaps ”Rådslag”.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Regionala utvecklingsnämndens
arbetsutskott

2016-01-12

Beslutsunderlag
Förfrågan om att vara med i Partnerskapet Atlantbanan.
PM, daterad 2015-12-11, med beskrivning av det föreslagna partnerskapets uppgift och
organisation etc.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Arbetsutskottet skickar ärendet vidare till regionala utvecklingsnämnden

§ 13 Remiss av utredning om införlivande av EU:s
besiktningspaket (RUN/1395/2015)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har fått utredningen ”Införlivande av besiktningspaketet”
på remiss från Näringsdepartementet. Myndigheter under regeringen är skyldiga att
svara på remissen. För andra remissinstanser, såsom Region Jämtland Härjedalen,
innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.
Utredningen innehåller förslag till förordningsändringar för att genomföra
Europaparlamentets och rådets direktiv om periodisk provning av motorfordons och
tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet med mera.

Beslutsunderlag
Transportstyrelsens utredning ”Införlivande av besiktningspaketet”.
Remisskrivelse från Näringsdepartementet, daterad 2015-11-16.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår
Regionala utvecklingsnämnden avstår att yttra sig över Transportstyrelsens utredning
om ”Införlivande av besiktningspaketet”.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden avstår att yttra sig över Transportstyrelsens utredning
om ”Införlivande av besiktningspaketet”.

Utdrag till
Näringsdepartementet

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Regionala utvecklingsnämndens
arbetsutskott

2016-01-12

§ 14 Motion från Susanné Wallner (M) och Mona-Lisa
Norrman (V) om Arena Region Jämtland Härjedalen
(RUN/933/2015)
Ärendebeskrivning
I en motion (dnr RS/917/2015) ser Susanné Wallner (M) och Mona-Lisa Norrman (V)
ett behov av att skapa en arena för demokrati i Jämtland Härjedalen, ett ”regionalt
Almedalen”. Vid regionfullmäktiges möte 2015-10-20--21 fick regionala
utvecklingsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna och intresset för ett sådant
arrangemang.
Därför genomfördes ett utskick den 10 november, som gick ut till näringslivet i
Jämtland Härjedalen genom Svenskt Näringsliv, Handelskammaren Mitt, Företagarna,
Z-Group, Jämtland Härjedalen Turism och Coompanion. Det gick dessutom ut till de
politiska partierna inom Region Jämtland Härjedalen, samt till länets åtta kommuner. En
påminnelse skickades ut den 19 november.
Totalt inkom endast 6 respondenter med enkätsvar, 4 positiva, 1 negativt och 1 vet ej.
Dessutom inkom 1 respondent med återkoppling på telefon, där andemeningen var att
det inte finns behov av ytterligare ett arrangemang i regionen, utan att man i så fall
skulle undersöka möjligheterna att koppla på ett redan befintligt arrangemang, till
exempel Åre kapitalmarknadsdagar.
Bedömningen är därför att intresset är för svagt för att genomföra Arena Region
Jämtland Härjedalen enligt förslaget i motionen.

Beslutsunderlag
Motion kring Arena Region Jämtland Härjedalen.
Motionssvar: Förutsättningar för Arena Region Jämtland Härjedalen, Anders Rubensson
2015-08-06.
Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2015-08-18, § 142.
Regionala utvecklingsnämnden 2015-09-01, § 106.
Regionstyrelsen 2015-09-29--30, § 214.
Regionfullmäktige 2015-10-20--21, § 117.
Utskick och enkät angående intresset kring Arena Region Jämtland Härjedalen.
Enkätsvar angående intresset kring Arena Region Jämtland Härjedalen.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Nämnden har tagit del av utredningen, ställt frågor och fått svar
2. Utredningen läggs till handlingarna utan vidare åtgärd.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Regionala utvecklingsnämndens
arbetsutskott

2016-01-12

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

1. Nämnden har tagit del av utredningen, ställt frågor och fått svar
2. Utredningen läggs till handlingarna utan vidare åtgärd.

Utdrag till
Regionfullmäktige; Förslagsställare

§ 15 Motion från Lennart Ledin (L) om "Återställ
Långforsen för regional tillväxt!" (RUN/1384/2015)
Ärendebeskrivning
Lennart Ledin (L) har i en motion föreslagit regionfullmäktige att besluta följande:
1. Region Jämtland Härjedalen hos Östersunds kommun, som majoritetsägare, och
hos Krokoms och Åre kommuner, som minoritetsägare i Jämtkraft AB, begära
att ett gemensamt ägardirektiv ges till bolaget om att avstå från renovering och
utbyggnad av Långforsens kraftverk och i stället omedelbart påbörja ett arbete
med att återställa forsen så nära ursprungligt skick som möjligt
2. Motionen ska beredas så att den kan behandlas på fullmäktige i februari 2016
och att därmed regionen ska kunna ge underlag till ägarkommunerna inför deras
årliga direktiv till Jämtkraft AB
Jämtkraft AB ägs av Östersunds kommun (98 %), Krokoms kommun (1 %) och Åre
kommun (1 %). Som ägarkommuner utfärdar de ägardirektiv för bolaget. Den aktuella
frågan rör bolagets kraftproduktion. Frågor om tillåtligheten av kraftproduktion är en
fråga som faller utanför Region Jämtland Härjedalens kompetens. Frågor om bolagets
produktion och hantering av rättigheter är en fråga för bolaget och ägarna till bolaget.
Region Jämtland Härjedalen har inte lagliga möjligheter att gentemot bolaget eller ägarna
ha synpunkter på dessa frågor.
Det innebär att region Jämtland Härjedalen inte kan, som motionären föreslår, begära
att ägarkommunernas ägardirektiv ska ha ett visst innehåll eller ens försöka påverka
dessa. Motionen ska därför avslås.

Beslutsunderlag
Motion från Lennart Ledin (L) om "Återställ Långforsen för regional tillväxt!".

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Regionala utvecklingsnämndens
arbetsutskott

2016-01-12

Förvaltningschefens förslag

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Motionen avslås.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Motionen avslås.

§ 16 Diskussion kring plan för regionens arbete inom
miljöområdet ur ett regionalt perspektiv (RUN/862/2015)
Ärendebeskrivning
Den 16 april 2015 lämnade den regionala utvecklingsnämnden ärende dnr
(RUN/473/2015) till utskottet för hållbar omställning för beredning.
Långsiktig utvecklingsplan (LUP) Miljö omfattar primärt Region Jämtland Härjedalens
egna verksamheter och anställda varför nämnden ser behov av att ta fram en plan även
för organisationens arbete inom miljöområdet ur ett regionalt perspektiv och med de
länsövergripande miljömålen som grund.
Arbetsutskottet för en diskussion kring hur arbetet med detta ska fortsätta i och med att
utskottet för hållbar omställning inte längre finns. Man ser ett fortsatt behov av att
sammanställa/kartlägga det arbete som görs inom miljöområdet.

Beslutsunderlag
Regionala utvecklingsnämnden 2015-04-16, § 52.
Utskottet för hållbar omställning, 2015-05-21, § 22.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Förvaltningschefen får i uppdrag att sammanställa/kartlägga Region Jämtland
Härjedalens arbete inom miljöområdet i ett dokument.
Återrapport ska ske vid arbetsutskottet den 16 februari 2016.

Utdrag till
Förvaltningschef; Områdeschef Attraktion och livsmiljö

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18(22)

Protokoll
Regionala utvecklingsnämndens
arbetsutskott

2016-01-12

§ 17 Information om planeringsförutsättningar 20172019 (RUN/1442/2015)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalens styrelse och nämnder, med förvaltningarnas hjälp, håller
på att arbeta med att ta fram planeringsförutsättningar för 2017-2019.
Planeringsförutsättningarna för åren 2017-2019 ger underlag för regionens övergripande
mål som ska fastställas i regionplanen, finansplanen och regionstyrelsens och
nämndernas verksamhetsplaner. De är också utgångspunkter för mål och resultatmått i
regiondirektörens och förvaltningschefernas verksamhetsplaner.
Syftet med planeringsförutsättningarna är att redogöra för kända faktorer som är viktiga
att ta hänsyn till när Region Jämtland Härjedalens verksamheter ska planeras. Faktorerna
finns beskrivna under olika områden. Områdena tar sin utgångspunkt från Region
Jämtland Härjedalens verksamheter samt regionens vision, värdegrund och
verksamhetsidé och de nuvarande mål som finns (se regionplan 2016-2018).
Vid Framtidsdagen den 13 januari 2016 kommer politiker och tjänstemän att mötas för
att diskutera kring detta.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

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

§ 18 Valärenden 2016 (RUN/4/2016)
Information om valärenden inför nämnden den 26 januari 2016.
Återstående ärenden från senaste nämnden:

Förening för elektrifiering av Meråkerbana/Elbanen STS: Val av 1 ersättare för tiden
t.o.m. 2018-12-31.
Ersättare
NN NN (MP) Miljöpartiet lämnar sitt namn vid nämnden i januari.
Föreningsarkivet Jämtland: Val av 1 ombudsersättare för tiden t.o.m. 2018-12-31.
Ombudsersättare
NN NN (MP) Miljöpartiet lämnar sitt namn vid nämnden i januari.
Mid Sweden European Office Ägarråd: Val av 1 ersättare för tiden t.o.m. 2018-12-31.
Ersättare
NN NN (MP) Miljöpartiet lämnar sitt namn vid nämnden i januari.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Regionala utvecklingsnämndens
arbetsutskott

2016-01-12

Övrigt

Styrgrupp för Energikontoret: Val av X antal ledamöter för tiden t.o.m. 2018-12-31.
Kommentar - 2015-10-13 utsågs utskottet för hållbar omställning till styrgrupp.
Jämtlandsstråket – styrgrupp
I styrgruppen förutsätts en ledande kommunstyrelsepolitiker från respektive kommun
ingå, liksom en representant från länsledningen vid länsstyrelsen Jämtlands län.
Därutöver förutsätts Region Jämtland Härjedalen ha minst en representant som tillika
har rollen som ordförande i styrgruppen.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

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

§ 19 Information om återrapport av villkor m m för
budgetåret 2015 (RUN/187/2015)
Ärendebeskrivning
Återrapporten för villkor m m för budgetåret 2015 ska lämnas in senast 26 februari 2016
till näringsdepartementet. Då den tidpunkten inte stämmer med möteskalendern för
regionala utvecklingsnämnden så kommer förvaltningen att föreslå regionala
utvecklingsnämnden att delegera godkännandet av återrapporten till presidiet.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

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

§ 20 Finansiering av Projekt Zappa – skol IT
(RUN/20/2016)
Ärendebeskrivning
Vid primärkommunala samverkansrådets senaste möte 30 november 2015 bordlades
frågan om beslut av finansieringen för projektet Zappa till 11 januari 2016.
Projektledarnas dokumentation av projektets genomförande 2008-2015 bifogas.
Sammanfattningsvis visar den att projektet haft brister i organisation och
kommunikation. Förutom beslut om finansiering behövs därför också riktlinjer om den
fortsatta organisationen av denna infrastruktur.
Efter utredningen och beslut om nedläggningen av AV-media 2012 beslutade dåvarande
regionstyrelsen i samråd med kommunerna att Zonline skulle finnas kvar och
moderniseras vilket har skett genom utveckling och uppbyggnad av IT-plattformen
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20(22)

Protokoll
Regionala utvecklingsnämndens
arbetsutskott

2016-01-12

Zappa. Denna infrastruktur kommer förutom e-postsystem och databaser med
elevuppgifter m.m. att innehålla många möjligheter till pedagogiska e-tjänster bl.a.
genom skolfederationen. För att klara detta kommande utvecklingsarbete behövs en
tydlig organisation och engagemang från skolhuvudmän och IT-ansvariga.
I dagsläget finns ett gemensamt avtal mellan kommunerna och Region Jämtland
Härjedalen vad avser förvaltning och samordning av plattformen Zappa, se bilaga. Ett
driftsavtal med leverantören behöver också skrivas inom kort.
Primärkommunala samverkansrådet och regionens samverkansråd tillstyrkte den 11
januari 2016 till förvaltningschefens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Dokumentation Zonline-Zappa 2008-2015.
Zappa Projektutvärdering Tieto (v.1.1 2).
Samarbetsavtal systemförvaltning Zonline och Zappa, 2014-10-21.
Primärkommunala samverkansrådet 2016-01-11.
Regionens samverkansråd 2016-01-11.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. De återstående kostnaderna för uppbyggnad och utveckling av IT-plattformen
Zappa, 1 056 000 kr, täcks av medel från den så kallade primärkommunala
potten där bl.a. överskott från avvecklingen av AV-media ingår.
2. Förvaltningschefen för regional utveckling får i uppdrag att i samråd med
kommunerna organisera det fortsatta arbetet med Zappa på ett adekvat och
fungerande sätt.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

1. De återstående kostnaderna för uppbyggnad och utveckling av IT-plattformen
Zappa, 1 056 000 kr, täcks av medel från den så kallade primärkommunala
potten där bl.a. överskott från avvecklingen av AV-media ingår.
2. Förvaltningschefen för regional utveckling får i uppdrag att i samråd med
kommunerna organisera det fortsatta arbetet med Zappa på ett adekvat och
fungerande sätt.
s

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Regionala utvecklingsnämndens
arbetsutskott

2016-01-12

§ 21 Information om: Socialfonden - ny utlysning
Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet tar del av information från område Kompetens och utbildning. De får
en beskrivning av pågående arbeten/projekt inom sina områden integration,
kompetensförsörjning samt barn och utbildning.
Ny utlysning i socialfonden är på gång. Ser man behovet av att ”uppgradera” pågående
projekt så söks nya pengar ut fonden. Ärendet Återkommer då till nämnden.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

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

§ 22 Information om ansökan om medfinansiering: Export
3.0 - Fler flyglinjer till JH!
Ärendebeskrivning
Område Näringsliv informerar om det arbete som pågår med en ansökan om
medfinansiering av projektet ”Export 3.0 - Fler flyglinjer till JH!”.
Arbetsutskottet önskar mer information och det bestäms att kalla till ett nytt
informationsmöte inom en snar framtid.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

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

§ 23 Övrigt



Justerandes sign

Förtroendemannautbildning 26 januari 2016, kl. 8.00–9.00:
Information om projekt-/företagsstöd
Information på regionala utvecklingsnämnden 26 januari 2016, kl. 9.00–9.45:
Bjuda in VM-arrangörerna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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