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Arbetsutskottet

§ 56 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

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 57 Information om ärendet "Superpark"
Ärendebeskrivning
Örjan Berglund informerar om planerna på en aktivitetsarena i Åre. En ansökan om
medel till detta är inlämnad till Tillväxtverket för bedömning. En viss osäkerhet råder
kring vilka bedömningar Tillväxtverket gör. Arbetsutskottet vill därför träffa verkets
generaldirektör för en diskussion kring detta.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Tillväxtverkets generaldirektör bjuds in till diskussion med arbetsutskottet.

Utdrag till
Områdeschef näringsliv; Förvaltningschef

§ 58 Information om ärendet "Storhogna Timmerhus"
(RUN/1363/2015)
Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet får ta del av en kort lägesbeskrivning av ärendet.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

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

§ 59 Ansökan om medfinansiering av projekt
Informationsteknisk infrastruktur till nytta för näringsliv
och samhälle (RUN/317/2015)
Ärendebeskrivning
När arbetsutskottet fattade beslut, 2015-03-05 § 50, att medfinansiera
strukturfondsprojektet "Informationsteknisk infrastruktur till nytta för näringsliv och
samhälle" uppgick Region Jämtland Härjedalens stöd till 10,38 % av redovisade och
godkända, dock med maximalt 10 000 000 kr.
I den process som därefter följde i handläggningen av denna stödansökan hos
Tillväxtverket med bl.a. förseningar p.g.a. oklarheter i förordningar och också kontroller
av redan existerande bredbandsnätverk har kostnaderna för projektet justerats.
I det beslut som Tillväxtverket fattade 20 15-12-17 framgår det att kostnaderna för hela
projektet har sänkts från 96,3 mnkr till 78 570 800 kr.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Detta beroende på att vissa planerade investeringar inte kan godkännas som underlag i
ett beslut då annan nätägare redan har bredbandskabel/fiber nerlagd i aktuella områden.
I den finansiering som har lagts fast i Tillväxtverkets beslut kvarstår Region Jämtland
Härjedalens finansiering till 10 mnkr, vilket innebär att procentsatsen höjt till 12,73 %.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Tidigare beslutsprocentsats för Region Jämtland Härjedalens medfinansiering av
projektet ändras från 10,38 % till 12,73 % av godkända och redovisade utgifter, dock
med maximalt 10 000 000 kr.

Utdrag till
Regionala utvecklingsnämnden

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 60 Remiss Strategi för besöksnäringen i Jämtland
Härjedalen (RUN/125/2016)
Ärendebeskrivning
Jämtland Härjedalen Turism bjuder in Region Jämtland Härjedalen att komma med
synpunkter på den reviderade strategin för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen.
En regelbunden översyn av den regionala besöksnäringsstrategin är en del av det
kontinuerliga utvecklingsarbetet hos Jämtland Härjedalen Turism och bidrar till ökad
spänst i utvecklingsarbetet. Den första versionen av strategi för Jämtland Härjedalen i
den här formen togs fram 2009. Den version som mani nu vill ha synpunkter på blir den
fjärde och en anledning till revideringarna är arbetet med revideringen av den nationella
besöksnäringsstrategin från 2010.

Beslutsunderlag
Remis – Strategi för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till yttrande till den 24 mars
2016.
2. Nämndens presidium får i uppdrag att besluta om yttrandet och ordförande
skriver under

Utdrag till
Områdeschef näringsliv; Förvaltningschef; Regionala utvecklingsnämnden

§ 61 Diskussion kring Peak Innovation
Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet diskuterar kring Region Jämtland Härjedalens finansiering av Peak
Innovation. De behöver snarast få ett besked från regionen om vilka medel de kommer
att få för perioden 2017-2019. Då budget för 2017 inte blir klar förrän i juni vid
fullmäktiges beslut så föreslås att ett ”letter of intent” skrivs.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på ”letter of intent” där
intentionen är att Region Jämtland Härjedalen stödjer Peak Innovation med
ekonomiska medel om så ekonomin tillåter.
2. Nämndens presidium får i uppdrag att besluta om förslaget och ordförande
skriver under

Utdrag till
Områdeschef näringsliv; Förvaltningschef
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 62 Projekt Egen Regi - Länstrafiken (RUN/1053/2015)
Ärendebeskrivning
Ruth Eriksson föredrog ärendet i utskottet för infrastruktur med utgångspunkt från
Swecos rapport ”Trafik i egen regi - ett alternativ för Länstrafiken i Jämtland?” De
senaste trafikupphandlingarna för landsbygdstrafik har blivit väsentligt dyrare än tidigare
upphandlingar och konkurrensen har varit svag. Av den anledningen har Länstrafiken i
Jämtlands län uppdragit åt Sweco att ta fram en förstudie i syfte att undersöka
möjligheten att driva trafiken i hela eller delar av länet i egen regi.
Länstrafikens styrelse har i beslut 2016-02-15 rekommenderat Region Jämtland
Härjedalen att ramavtalsupphandling görs avseende skoltrafik och kompletterande
linjetrafik i landsbygd och att Länstrafiken bedriver stombusstrafik i egen regi. I
förstudien konstateras att om dagens Buss 2010-avtal skulle bedrivas i egen regi så skulle
trafiken vara dyrare ca 10 %. Diskussion kring varför ökad kostnad, flexibilitet i olika
lösningar, planering av fordon, tjänster, ramavtal för den lokala trafiken, depåer m.m.
Tomas Byberg ger en kort historik kring det tidigare Ragundaavtalet som innehades av
KR-trafik. Björks & Byberg AB köpte företaget som då gick då med underskott. Det
nuvarande avtalet innebar en 28 % kostnadsökning. Delar av detta kan förklaras med att
index inte har kompenserat för arbetskostnadsutvecklingen under den aktuella perioden,
ökade miljökrav på fordonen och att grundanbudet var för lågt. Thomas Byberg
diskuterar begreppet kartell och varför småbolag går i hop i ”paraplyorganisationer”
som Centrala Buss, Mittbuss, Taxiservice i Bergs kommun etc.
Utskottet diskuterar möjlighet att lämna egenregi anbud för att kunna bedöma prisnivån
vid upphandling.
Utskottet anser inte att Swecos förstudie ger tillräckligt underlag för att kunna bedöma
om alternativet att dela upp trafiken i stomlinjetrafik i egen regi och handla upp den
lokala trafiken skulle ge en lägre kostnad. Av den anledningen förordar utskottet att en
utredning görs för att kvalitetssäkra Swecos framtagna beräkningar.

Beslutsunderlag
”Trafik i egen regi - ett alternativ för Länstrafiken i Jämtland?”.
Protokollsutdrag Utskottet för infrastruktur 2016-02-29, § 10.
UTSKOTTET FÖR INFRASTRUKTURS BESLUT

Utskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Förnyad upphandling av hela Buss 2010 avtalet.
- Det kräver en översyn av nuvarande upphandlingsstrategi
- Identifierade kostnadsdrivande faktorer bör revideras
- Länstrafiken bör inleda bilaterala samtal med nuvarande operatörer och ett
Justerandes sign
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-

fortsatt projekt tillsammans med representanter från ytterligare operatörer
(Västtrafikmodellen)
Länstrafiken bör tillsätta en extern processledare

2. Utskottet förordar också att en utredning tas fram som kvalitetssäkrar Swecos
beräkningar för trafik i egen regi, för att eventuellt kunna avbryta upphandlingen
om inkomna anbud visar sig bli allt för höga.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

1. Arbetsutskottet har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.
2. Ärendet läggs till regionala utvecklingsnämnden den 5 april 2016 som en
informationspunkt.
3. Ärendet kommer upp för beslut vid regionala utvecklingsnämnden den 3 maj

Utdrag till
Områdeschef Infrastruktur och kommunikationer

Justerandes sign
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§ 63 Ansökan om medfinansiering till Ramprogram
företagsstöd Jämtland Härjedalen (RUN/160/2016) ()
Ärendebeskrivning
I det förarbete som föregått skrivandet av gällande strukturfondsprogram har man bl.a.
betonat näringslivets betydelse för regionens utveckling. Bland annat betonas att ökad
konkurrenskraft hos små och medelstora företag är avgörande för hållbar tillväxt. Vidare
framgår att entreprenörskapet behöver stärkas genom riktade aktiviteter för att skapa
fler nya och växande företag.
Region Jämtland Härjedalen har ansvaret för de regionalekonomiska medlen som erhålls
från näringsdepartementet. Genom att förmera de regionalpolitiska medlen, där
företagsstödet utgör en del, kan fler företag komma i fråga för regionalpolitiskt stöd,
vilket utökar möjligheten för fler företag att investera i utveckling. De regionalpolitiska
medlen används bl.a. till att stödja stödberättigade företags investeringar vad gäller
produkt-, produktions- och marknadsutveckling. Stödmöjligheterna är idag ett viktigt
instrument, som kompenserar brister i den finansiella infrastrukturen. Dessa
stödmöjligheter möjliggör därmed utvecklingsinsatser i regionens företag som annars
inte skulle ha existerat vilket i sin tur skapar hållbara företag och säkrare arbetstillfällen.
I föreliggande projekt skall Region Jämtland Härjedalen öka de medel som finns
tillgängliga så att fler investeringar alternativt större investeringar kan genomföras
utifrån att tillgängliga medel förmeras.
Genom projektet skall regionen via de ekonomiska stöden stärka företagens långsiktiga
hållbarhet och utveckling samt deras konkurrenskraft. Genom projektets genomförande
skall vi ha tillfört 50 mnkr ytterligare/extra till företagens utveckling genom olika typer
av investeringar i produkt-, produktions- och marknadsutveckling. Vilket i sin tur leder
till att företagen stärker sin konkurrenskraft.
Företag som har erhållit stöd skall ha ökat sin omsättning, fått högre vinstmarginal och
ökat antalet anställd personal i företaget.

Beslutsunderlag
Utkast till projektansökan för ” Ramprogram företagsstöd Jämtland Härjedalen”.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Projektansökan för ” Ramprogram företagsstöd Jämtland Härjedalen” godkänns

Utdrag till
Regionala utvecklingsnämnden; Områdeschef Näringsliv

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 64 Överföring av Länstrafiken i Jämtlands län AB till
regional utveckling inom Region Jämtland Härjedalen
(RUN/166/2015)
Ärendebeskrivning
Det finns både för- och nackdelar med att bedriva länstrafiken i bolag eller förvaltning.
Som 100 % ägare har Region Jämtland Härjedalen styrningen oavsett vilken
organisationsform som väljs. Dock finns det effektiviseringsvinster som talar för att
lyfta in verksamheten i förvaltningsorganisationen.
Eventuellt ny regionindelning från 2019 behöver diskuteras eftersom organisationen av
kollektivtrafiken har olika modeller i de fyra nordligaste länen och en ny organisation är
att vänta. Jämtland är av dessa det enda län som har skatteväxlat kollektivtrafiken.
Konsekvenser av en större regionindelning håller på att utredas inom Region Jämtland
Härjedalen.
Vid en inflyttning i förvaltningsorganisationen är det rimligt att bolaget behålls under en
tid för att hantera pågående avtal m.m..

Beslutsunderlag
Bilaga 1; Länstrafiken i bolag eller förvaltning.
Bilaga 2; Politisk organisation för förvaltningen Länstrafiken.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Länstrafiken Jämtlands län AB verksamhet inordnas i förvaltningen för regional
utveckling från och med 2017-01-01.
2. Regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att organisera verksamheten.
3. Bolaget Länstrafiken Jämtlands län behålls.
4. Arbetet påbörjas efter dialog med de övriga norrlandslänen utifrån perspektivet
om en ny regionindelning.

Förslag till beslut på mötet
Robert Uitto (S) föreslår att ärendet kompletteras med en fördjupning kring hur de två
varianterna av Länstrafikens organisation, egen förvaltning eller bolag, påverkas av en
eventuell framtida regionbildningsprocess. Ärendet återkommer för beslut i regionala
utvecklingsnämnden den 3 maj 2016. Ärendet läggs som en informationspunkt vid
nämnden den 5 april 2016.

Beslutsgång
Ordförande ställer fråga på sitt förslag och finner det antaget.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

1. Ärendet kompletteras med en fördjupning kring hur de två varianterna av
Länstrafikens organisation, egen förvaltning eller bolag, påverkas av en
eventuell framtida regionbildningsprocess. Ärendet återkommer för beslut i
regionala utvecklingsnämnden den 3 maj 2016.
2. Ärendet läggs som en informationspunkt vid nämnden den 5 april 2016.

Utdrag till
Utskottet för infrastruktur; Områdeschef Infrastruktur och kommunikationer;
Infrastrukturstrateg

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 65 Remiss gällande delrapport från
Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens
finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU
2016:3) (RUN/42/2016)
Ärendebeskrivning
Utredningen handlar om finansieringen av de diskuterade höghastighetsjärnvägarna
mellan Stockholm och Göteborg och Stockholm och Malmö.
Region Jämtland Härjedalen är inte remissinstans men har förstås möjlighet att yttra sig
ändå. Remissvar ska vara Näringsdepartementet tillhanda senast den 31 mars 2016.
Av utredningen framgår att merparten av investeringen föreslås finansieras med lån.
Räntorna för dessa lån föreslås dock finansieras inom ramen för den nationella
planen för transportinfrastruktur. Vidare förs ett resonemang om möjligheterna att sälja
ut statliga bolag för att minska lånebehovet. I utredningen redovisas vilka bolag som
vore olämpliga att sälja ut och vilka som kan övervägas att sälja ut för att finansiera
banorna.

Beslutsunderlag
Remiss gällande delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens
finansiering och kommersiella förutsättningar.
Förslag till yttrande.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Föreslaget yttrande antas
2. Paragrafen anses omedelbart justerad
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Föreslaget yttrande antas
2. Paragrafen anses omedelbart justera

Justerandes sign
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§ 66 Information om elbussar
Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet tar del av information kring ett eventuellt elbussprojekt inom
stadstrafiken i Östersund.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Arbetsutskottet har tagit del av informationen ställt frågor och fått svar

§ 67 Utvecklingsprojekt Inlandsbanan
Ärendebeskrivning
Inlandsbanans VD Peter Ekholm deltar och berättar om de utvecklingsplaner som finns
för Inlandsbanan.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Arbetsutskottet har tagit del av informationen ställt frågor och fått svar

§ 68 Årsmöte 2016 i Intresseföreningen Norrtåg
(RUN/140/2016)
Ärendebeskrivning
Instruktioner till ombud vid årsmöte Intresseföreningen Norrtåg, Stockholm 6 april.
Vid regionala utvecklingsnämnden 2016-03-01, § 51, utsågs Robert Uitto (S) som
ombud och Jörgen Larsson (C) som ombudsersättare i Intresseföreningen Norrtåg för
Region Jämtland Härjedalens räkning.

Förvaltningschefens förslag
Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämma för intresseföreningen Norrtågs
möte den 6 april 2016 bemyndigas rösta för att styrelsen i bolaget beviljas ansvarsfrihet
samt för på årsstämman i övrigt framlagda förslag.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämma för intresseföreningen Norrtågs
möte den 6 april 2016 bemyndigas rösta för att styrelsen i bolaget beviljas ansvarsfrihet
samt för på årsstämman i övrigt framlagda förslag.
Justerandes sign
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Utdrag till
Ombud och ombudsersättare. Områdeschef Infrastruktur och kommunikationer;
Regionala utvecklingsnämnden

§ 69 Planeringsförutsättningar 2017-2019
(RUN/1442/2015)
Ärendebeskrivning
Planeringsförutsättningarna utgör grunden för när regionens övergripande mål ska
fastställas i regionplanen och i regionstyrelsens och nämndernas verksamhetsplaner. De
är också utgångspunkter för mål och resultatmått i regiondirektörens och
förvaltningschefernas verksamhetsplaner. Förutsättningarna utgörs bland annat av
statistik, problembeskrivningar, nationella rapporter, lagförändringar och andra
sakförhållanden kopplade till regionens kärnverksamheter samt till prioriterade mål och
fokusområden i regionens övergripande styrdokument.
Innan arbetet med regionplanen påbörjas upprättas planeringsförutsättningar för
nästkommande år som fastställs av regionstyrelsen och meddelas regionfullmäktige som
information. Dokumentet redovisar de förutsättningar som är viktiga för regionen att
utgå ifrån när verksamheten för den kommande treårsperioden ska planeras.
Planeringsförutsättningarna utgör grunden för regionens mål i de olika
verksamhetsplanerna som tas fram inför nästkommande år.
Valet av vad som belyses i planeringsförutsättningarna utgår från att beskriva den
verklighet som råder i länet och som har betydelse för regionens verksamheter. I det
ingår att peka på aspekter som är viktiga att ta hänsyn till i planeringsarbetet, exempel
det som håller på att förändra sig, problem, statistik, framtidsanalyser,
personalstrategiska frågor, nyheter och krav som åläggs regionen. I det arbetet har också
viktiga perspektiv från de länsövergripande styrdokumenten beaktats.
Planeringsförutsättningar innehåller också inspel och underlag som inkommit från
nämnder, utskott och verksamheterna.
Det är regionstyrelsen som beslutar om planeringsförutsättningar för kommande
planperiod i början av varje år. Regionfullmäktige får sedan information om
planeringsförutsättningarna.
Arbetsutskottet diskutera kring planeringsförutsättningar och de prioriteringar nämnden
önskar göra under kommande planeringsperiod.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

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

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 70 Remiss - Vattenplan för Storsjön (RUN/1486/2015)
Ärendebeskrivning
Vattenplanen är ett styrdokument för kommunerna kring Storsjön, i arbetet med att nå
en hållbar vattenanvändning. Planen ska svara upp till de krav som ställs i EU:s
vattendirektiv, de nationella miljökvalitetsmålen och Vattenmyndigheternas
åtgärdsprogram, samt plan- och bygglagens och miljöbalkens regler.
Vattenplanen är tänkt att fungera som ett planeringsverktyg för kommunernas politiker
och tjänstemän, men kan även fungera som en kunskapskälla för andra aktörer som på
ett eller annat sätt nyttjar och påverkar Storsjön.
Under avsnitt 4 Mål och ställningstaganden anges ”ansvarig” det innebär inte att parten i
alla avseenden har beslutanderätt i frågan utan ska betraktas som en skyldighet att verka
för att ställningstagandet tillgodoses. För Region Jämtland Härjedalens del handlar det
om mellankommunal samverkan och utbildningsinsatser kring vattenplanering i den
fysiska planeringen, vissa vattenreningsinsatser kopplat till läkemedelsrester,
informations-och utbildningsinsatser om Storsjöns ekosystemtjänster samt att
tillsammans med kommunerna verka för att en gemensam destinationssatsning
(destination Storsjön) genomförs.

Beslutsunderlag
Remiss - Vattenplan för Storsjön.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Region Jämtland Härjedalen delar de prioriteringar som är gjorda och vill särskilt
betona vikten av samverkan kring en gemensam vattenanvändningsplan för
Storsjön som gemensam resurs
2. Paragrafen anses omedelbart justerad
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Region Jämtland Härjedalen delar de prioriteringar som är gjorda och vill
särskilt betona vikten av samverkan kring en gemensam vattenanvändningsplan
för Storsjön som gemensam resurs
2. Paragrafen anses omedelbart justerad

Utdrag till
Områdeschef Attraktion och livsmiljö; Länsstyrelsen i Jämtlands län
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 71 Uppföljning av folkhögskolorna Birka och Bäckedal
(RUN/152/2016)
Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet, tillika skolstyrelse för regionens folkhögskolor, tar del av information
om folkhögskolornas verksamhetsberättelser för 2015.
Birka folkhögskola

Skolan har under 2015 uppnått sina mål, både avseende deltagarveckor (7054) och
ekonomiskt utfall. Ekonomin visar för fjärde året ett plusresultat tack vare externa
intäkter, pensionsavgångar och en fortsatt optimering av tjänster och arbetstid.
Bäckedals folkhögskola

Enligt verksamhetsplanen 2015 ska skolan vara en skola för medborgarna i hela landet
och i vissa fall även vända sig till målgrupper i andra länder. Skolan ska också medverka
till att realisera statens syften med folkbildningen samt Region Jämtlands Härjedalens
vision, mål och aktiviteter på basis av allmänhetens krav och förväntningar.
Under verksamhetsåret 2015 har Bäckedals folkhögskola bedrivit
folkbildningsverksamhet samt därmed förenad kompletterande verksamhet i enlighet
med den upprättade planen för verksamhetsåret.
Verksamheten har uppnått målen vad gäller både kvalitet och volym och volymresultatet
blev högre än planen

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2015, Birka folkhögskola.
Verksamhetsberättelse 2015, Bäckedal folkhögskola.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Arbetsutskottet har tagit del av uppföljningarna och lägger dem till handlingarna.

Utdrag till
Områdeschef Kompetens och utbildning

§ 72 Projekt Yrkesspråk (RUN/151/2016)
Ärendebeskrivning
Ansökan i socialfonden PO 1 - projektet Yrkesspråk.
Dialog och gemensam planering har skett mellan länets kommuner och regional
utveckling inom Region Jämtland Härjedalen angående att utforma ett gemensamt
projekt för kompetensutveckling och samverkan mellan SFI och yrkesutbildningar i
länet. Dialogen har landat i ett förslag som innebär att Region Jämtland Härjedalen tar
rollen som projektägare och samordnare för projektet. Projektet beskrivs i bilaga.
Projektet avses pågå under perioden 1/10 2016–31/10 2018 och omsluter 5 915 726 kr
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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varav ESF-rådet ger stöd med 4 432 333 kr. Medfinansiering med 1 483 393 kr sker med
arbetstid hos kommunernas personal inom SFI och yrkesutbildningar. Cirka 50 lärare
omfattas samt rektorer och övrig arbetsledning.

Beslutsunderlag
Yrkesspråk, daterat 2016-03-08.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Inlämnad ansökan godkänns.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Inlämnad ansökan godkänns.

Utdrag till
Områdeschef Utbildning och kompetens

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 73 Utredning om förutsättningar att bli kulturfristad för
författare m.fl. som lever under hot i sina hemländer
(RUN/824/2015)
Ärendebeskrivning
I en motion inlämnad till landstinget (LS/715/2014) föreslog Liberalerna, dåvarande
Folkpartiet, att Region Jämtland Härjedalen, dåvarande Jämtlands läns landsting, ska
söka medlemskap i ICORN, ensamt eller tillsammans med Östersunds kommun, samt
utreda möjligheterna och förutsättningarna att bli en fristad för förföljda kulturskapare.
Landstingsfullmäktige beslutade att avslå den del som avser medlemskap i ICORN
utifrån Förvaltningsrättens dom gällande Gävle kommuns beslut om att bli fristad.
Landstingsfullmäktige biföll den del som avser utredning om förutsättningar att bli
fristad. Regionala utvecklingsnämnden fick i uppdrag att utreda frågan och en
gemensam utredning med Östersunds kommun har genomförts gällande förutsättningar
och möjligheter att bli fristad för förföljda konstnärer. Begreppet konstnär används
genomgående för fristadsstipendiater inom alla konstformer. Sammanfattningsvis så
bedömer utredningen att förutsättningar finns för att Region Jämtland Härjedalen och
Östersunds kommun skulle kunna delta i fristadsprogrammet genom ett delat
huvudmannaskap och delade kostnader. Total årsbudget beräknas för regionens till 225249 tkr beroende på om gästen kommer själv eller tillsammans med familj.
Kammarrätten fastslog i mars 2016 att fristadsarbete är förenligt med svensk lagstiftning
och i Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2018 framgår att regionen vill
öka kompetens och kunskap om fristadsprogrammet och långsiktigt verka för att ta
emot fristadsförfattare.

Beslutsunderlag
Motion från Mats El Kott, Finn Cromberger och Kia Carlsson (FP) om medlemskap i
ICORN (RUN/824/2015)
Avtal Östersunds kommun för fristadsutredning (RUN/1441/2015)
Trygg men inte tyst – utredning samt finansieringsförslag om hur Östersunds kommun
och Region JH kan bli fristad för förföljda konstnärer (RUN/824/2015)
Tjänstemannaförslag Utredning om att bli fristad för förföljda konstnärer
(RUN/824/2015)
Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2018 (RS/2013/133)

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Under förutsättning att nödvändiga och vederbörliga beslut fattas av Östersunds
kommun så föreslås att Region Jämtland Härjedalen beslutar följande:

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1. Gemensamt med Östersunds kommun arbeta för att en fristad i Jämtland
Härjedalen ska bli verklighet under 2016
2. Söka medlemskap i ICORN
3. Finansiera kostnader för koordinator 25 % samt koordinatorns resor till
ICORN:s konferenser m.m.
4. Instifta och finansiera ett stipendium till fristadsgästen
5. Gemensamt med Östersunds kommun inrätta en styrgrupp med två
representanter vardera från regionen och kommunen
6. Gemensamt med Östersunds kommun upprätta ett avtal som reglerar hur
ansvar och kostnader för fristadsarbetet ska fördelas samt att detta avtal gäller
under den första fristadsperioden, det vill säga två år, och därefter kan
omförhandlas.
7. Region Jämtland Härjedalen finansierar fristadsprogrammet med 300 000
kronor.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Under förutsättning att nödvändiga och vederbörliga beslut fattas av Östersunds
kommun så föreslås att Region Jämtland Härjedalen beslutar följande:
1. Gemensamt med Östersunds kommun arbeta för att en fristad i Jämtland
Härjedalen ska bli verklighet under 2016
2. Söka medlemskap i ICORN
3. Finansiera kostnader för koordinator 25 % samt koordinatorns resor till
ICORN:s konferenser m.m.
4. Instifta och finansiera ett stipendium till fristadsgästen
5. Gemensamt med Östersunds kommun inrätta en styrgrupp med två
representanter vardera från regionen och kommunen
6. Gemensamt med Östersunds kommun upprätta ett avtal som reglerar hur
ansvar och kostnader för fristadsarbetet ska fördelas samt att detta avtal gäller
under den första fristadsperioden, det vill säga två år, och därefter kan
omförhandlas.
7. Region Jämtland Härjedalen finansierar fristadsprogrammet med 300 000
kronor.

Utdrag till
Kultursamordnare; Områdeschef Kulturen

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 74 Ansökan om medfinansiering till projekt Design Strategi för smart och hållbar tillväxt (RUN/156/2016)
Ärendebeskrivning
Design är ett avgörande verktyg för företag och organisationer när det gäller att arbeta
utifrån användare och konsumenters behov/önskemål. Att arbeta med design och dess
metodiker leder till stärkt konkurrenskraft och ökad innovationsförmåga hos den
enskilda aktören något som krävs för överlevnad och framgång i en global kontext.
I Västernorrland och Jämtland Härjedalen behöver emellertid kunskapsnivån inom
design stärkas för att ge förmågan att nyttja detta verktyg effektivt. För i en värld i
konstant förändring behöver företag och organisationer i allt större utsträckning och i
vidare bemärkning än tidigare besitta, inhämta och transformera erforderlig kunskap och
kompetens för att utveckla sin verksamhet utifrån de nya krav, behov och önskemål
som användare ställer och vår miljö/planet kräver. Vare sig det rör sig om nya
produkter, tjänster, miljöer eller processer som efterfrågas eller som kan skönjas i ett
beteende, eller som vår miljö kräver, behöver företag och organisationer på ett snabbt
och effektivt sätt kunna ställa om och anpassa sig efter en omvärld i ständig utveckling.
Projektets mål är att öka designmognaden i regionerna Jämtland Härjedalen och
Västernorrland inom näringslivet och därmed bidra till ökad innovationsförmåga,
användarfokusering, ökat hållbarhetstänkande samt ökad lönsamhet och
konkurrenskraft hos näringslivet.
Projektet är finansierat inom Designcentrums verksamhetsbudget, varav hälften är
genom arbetsinsatser.

Beslutsunderlag
Ansökan om medfinansiering till projekt Design - Strategi för smart och hållbar tillväxt.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Ansökan om medfinansiering till projekt ”Design - Strategi för smart och hållbar
tillväxt” godkänns.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Ansökan om medfinansiering till projekt ”Design - Strategi för smart och hållbar
tillväxt” godkänns..

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 75 Deltagande i konferensen Regionbildning för
framtidens utmaningar (RUN/186/2016)
Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner och landsting, SKL, i samverkan med Indelningskommittén
arrangerar en konferens med rubriken Regionbildning för framtidens utmaningar på tre platser
i landet under april månad. Den 26 april arrangeras konferensen på Gamla Teatern i
Östersund.
Konferensen kommer att beröra såväl frågor som rör framtida utmaningar inom tillväxt
och sysselsättning och hälso- och sjukvård som utgångspunkterna för en ny regional
indelning.
Då frågorna kring en ny regional indelning är av stor vikt för Region Jämtland
Härjedalen bör ledamöterna i regionstyrelsen samt dess ersättare ges möjlighet att delta i
konferensen. För att möjliggöra detta föreslås att regionstyrelsens inplanerade
sammanträde den 26-27 april flyttas till den 27-28 april 2016.

Beslutsunderlag
Inbjudan från SKL till Regionbildning för framtidens utmaningar

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämndens ordinarie ledamöter och ersättare får på nämndens
bekostnad delta i konferensen Regionbildning för framtidens utmaningar den 26 april
2016.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämndens ordinarie ledamöter och ersättare får på nämndens
bekostnad delta i konferensen Regionbildning för framtidens utmaningar den 26 april
2016

Utdrag till
Ledamöter och ersättare i regionala utvecklingsnämnden

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 76 Uppföljning av Regiondagarna
Ärendebeskrivning
Anders Byström informerar om att en enkät ska skickas ut till deltagran vid
Regiondagarna. Några arbetsgrupper kommer sedan att bearbeta resultatet som sedan
återrapporteras till arbetsutskottet.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

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

§ 77 Förvaltningschefens rapport (RUN/5/2016)
Förvaltningschefen informerar om följande:
 Bussgods –
Förvaltningschefen får fortsatt uppdrag att följa den ekonomiska utvecklingen i
Bussgods.
 Dialogmöten med landsbygdskommittén under våren 2016
 OECD-rapporten
 Flytten/omorganisationen
 Extern rapport – granskning av regionala utvecklingsförvaltningen
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

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

§ 78 Övrigt



Justerandes sign

Planering av nämnden den 5 april 2016
Information om valärenden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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