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§ 105

Fastställande av föredragningslista

Enligt reglemente för arbetsutskottet har preliminär föredragningslista över de ärenden
som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.
Två ärenden: Export 3.0 - Flera internationella gäster till Jämtland Härjedalen
(RUN/314/2016) och En stark och förnyad regionalpolitik för alla regioner efter år
2020 (RUN/325/2016), läggs till som extra ärenden.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

1. Export 3.0 - Flera internationella gäster till Jämtland Härjedalen
(RUN/314/2016)
2. En stark och förnyad regionalpolitik för alla regioner efter år 2020
(RUN/325/2016)
3. Preliminär föredragningslista fastställs, med dessa två tillägg, som slutlig
föredragningslista.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 106 Förvaltningschefens rapport (RUN/5/2016)
Förvaltningschefen informerar om följande:
 SJ – arbetet fortsätter att söka påverka ledningen i rätt riktning när det gäller
nattågstrafiken till Jämtland.
 Organisationsutveckling – fokus på våra egna arbetsprocesser samt översyn av
områdesorganisationen.
 Lokaler – flytten fortsätter. Innan sommaren ska alla ha flyttat ut ur
Österängsskolan.
 Vindkraft – politiskt viktigt med omställningen till förnyelsebar energi.
 Skogens dag 13 juni – Anders tar kontakt med Torsta och ber att nämnden får
förlägga sammanträdet i augusti på Torsta istället för att delta i Skogens dag den
13 juni.
 Postutredningen – informeras om remissen på nämnden 31 maj
 Politikerforum 20 maj
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

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

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 107 Information om Timbanken - fri konsulthjälp
Ärendebeskrivning
Sven Winemark, områdeschef Näringsliv, informerar om projektet ”Timbanken” som
bedrivs i Region Halland. Med Timbanken får företagare i Halland tillgång till fem
kostnadsfria konsulttimmar. Denna konsulthjälp kan t ex utnyttjas för att stärka
företagets varumärke, marknadsföring eller annan affärsutveckling. Timbankens
konsulter ger även företagsstöd och rådgivning för dem som vill satsa på utlandsaffärer,
bättre lönsamhet och organisationsutveckling.
Målbilden är att liknande verksamhet ska kunna startas upp i Region Jämtland
Härjedalen.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

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

§ 108 Information om satsning på kvalificerad arbetskraft
i samarbete med SAAB
Ärendebeskrivning
Sven Winemark, områdeschef Näringsliv, informerar om att ett möte ska hållas för att
söka satsa på kvalificerad arbetskraft såsom ingenjörer, detta i samarbete med SAAB.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

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

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 109 Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens
internkontrollplan 2016 (RUN/323/2016)
Ärendebeskrivning
Enligt beslut ska Regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan följas upp, varav
två mål följas upp i december. Det gäller:



Grundfinansiering för uppdrag vilka startar som projekt
Samarbetet om regional utveckling med kommunerna

Övriga sex punkter i planen har redovisats för arbetsutskottet och sammanfattas i
dokumentet ” Internkontrollplan 2016 Regionala utvecklingsnämnden, uppföljning
2016-05-31”.

Beslutsunderlag
Internkontrollplan 2016 Regionala utvecklingsnämnden, uppföljning 2016-05-31

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Genomförda uppföljningar enligt internkontrollplan godkänns.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Genomförda uppföljningar enligt internkontrollplan godkänns.
.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 110 Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens
verksamhetsplan (RUN/303/2016)
Ärendebeskrivning
Enligt beslut i styrelsen ska Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan följas upp.
Uppföljning sker kontinuerligt i de månadsrapporter som sammanställs för alla områden
inom Region Jämtland Härjedalen. Dessa redovisas för nämnden och lämnas till
regionledningen.
Efter april månads utgång görs en något fördjupad månadsrapport – den så kallade
tertialrapporten. Den innehåller uppföljning av mål rörande medarbetare och
produktion.
Efter augusti görs ett mer omfattande delårsbokslut. Där kommer alla planens mål att
följas upp och kommenteras. Vissa mål kan endast följas upp på årsbas och för dessa
blir det årsbokslutet som gäller.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan följs upp i samband med
delårsbokslutet per 31 augusti 2016.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan följs upp i samband med
delårsbokslutet per 31 augusti 2016.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 111 Information om jämställdhetsuppdraget
Ärendebeskrivning
Marina Gregorsson, områdeschef Attraktion och livsmiljö, informerar om nämndens
jämställdhetsuppdrag. Tillväxtverket är motpart i detta arbete. Det har gjorts en ansökan
och förvaltningen har fått ett förskottsbeslut. Basfinansieringen för alla län är 400 000
kronor, sedan får vissa län mer. Just nu tar förvaltningen fram en nuläges- och
behovsanalys över det som förvaltningen har rådighet över. Det kommer att göras tre
extremt konkreta prioriteringar från fyra tänkbara områden. SWECO är upphandlat
och ger alla regioner/län metodstöd. Den 7 juni sker prioriteringarna i ledningsgruppen
och den 22 juni ska ansökan vara inlämnad.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

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

§ 112 Utskottsinitiativ gällande cirkulär ekonomi och
samordnade varutransporter (RUN/1319/2015)
Ärendebeskrivning
Marina Gregorsson, områdeschef Attraktion och livsmiljö, kommer att ge en
information om nuläget i ärendet för regionala utvecklingsnämnden den 31 maj 2016.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

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

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 113 Uppföljning regional kulturverksamhet 2015
(RUN/319/2016)
Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalen har övertagit ansvaret för fördelningen av vissa statsbidrag
till regional kulturverksamhet enligt (SFS 2010:2012).
Enligt förordningen har regionen ansvaret att årligen återrapportera till Statens kulturråd
att bidragsgivningen bidrar till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås och främjar
en god tillgång för länets invånare till professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
museiverksamhet, biblioteks-verksamhet inklusive läs- och litteraturfrämjande insatser,
konst- och kulturfrämjande verksamhet, regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell
verksamhet samt främjande av hemslöjd.
Statsbidraget ska även ge möjligheter till regionala prioriteringar och variationer vilka
föreskrivs i regionala utvecklingsstrategin och i Kulturplan för Region Jämtland
Härjedalen 2015-2018.

Beslutsunderlag
Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2018, Dnr, LS/953/2014
KUR-rapport 2015, RUN 319/2016
Uppföljning Kultur Region Jämtland Härjedalen 2015, RUN 319/2016

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Uppföljning av regional kulturverksamhet 2015 godkänns

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Uppföljning av regional kulturverksamhet 2015 godkänns

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 114 Förbifart Brunflo (RUN/304/2016)
Ärendebeskrivning
En ny sträckning av väg E14/E45 förbi Brunflo har diskuterats och planerats sedan
många år. Vägen genom Brunflo är tungt trafikerad och leder till brister och problem
inom Brunflo centrala delar i form av bristande framkomlighet för alla trafikslag,
bristande trafiksäkerhet och olika miljöstörningar.
Det övergripande målet med en förbifart är att öka framkomligheten och förbättra
tillgängligheten genom att leda E 14/E45 förbi Brunflo.
Trafikverket har nu tagit fram en samrådshandling, daterad 2016-03-14, med tre olika
alternativ till förbifarter öster om Brunflo. I samtliga tre förslag förutsätts vägen utföras
som en mötesfri landsväg med 14 meters bredd och skyltad hastighet om 100 km/tim.
Utöver de tre alternativen redovisas också ett så kallat ”0+alternativ” med mindre
åtgärder i nuvarande sträckning.
De tre alternativen har vardera sina olika för- och nackdelar., vilket översiktligt redovisas
i bifogad presentation.
Ärendet kommer att behandlas av Regionens utskott för infrastruktur och
kommunikationer 2016-05-16. Därefter kommer ett förslag till yttrande att föreligga för
regionala utvecklingsnämnden att ta ställning till.

Beslutsunderlag
Samrådshandlingen med kartor finns tillgänglig på Trafikverkets hemsida
http://www.trafikverket.se/nara-dig/Jamtland/projekt-i-jamtlands-lan/e14e45brunflo/e14e45-lockne-optand-forbi-brunflo/Dokument-for-/
Förslag till yttrande har ännu inte skrivits.

Förvaltningschefens förslag
Utskottet för infrastruktur föreslår
Regionala utvecklingsnämnden antar föreslaget yttrande

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden antar föreslaget yttrande

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 115 Svar på remiss "Åtgärder för systematisk
anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas
trafiksäkerhetsstandard" (RUN/135/2016)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har tagit del av rubricerad rapport från Trafikverket som är
föremål för remissbehandling fram till 2016-06-01.
Region Jämtland Härjedalen avvisar förslagen om generellt sänkta hastigheter på vägarna
i Jämtlands län. Region Jämtland Härjedalen präglas av långa avstånd. En av regionens
viktigaste och starkast växande näringar är besöksnäringen. God tillgänglighet med
rimliga restider är av avgörande betydelse för såväl de lokala arbetsmarknaderna i
regionen som för förutsättningarna för besöksnäringen att fortsätta att utvecklas och
bidra till landets samlade tillväxt. Förslagen i rapporten är inte grundade i de faktiska
förutsättningar som gäller för de berörda vägsträckorna utan i teoretiska schabloner och
beräkningar. Det finns istället fortsatt behov av investeringar för bibehållna eller höjda
hastigheter med hög säkerhet på andra delar av vägnätet i Jämtlands län. Rapporten kan
dessvärre inte ligga till grund för beslut om vare sig hastighetsförändringar eller framtida
investeringar i vår region. Region Jämtland Härjedalen anser dock att variabla
hastigheter bör kunna prövas i vår region.

Beslutsunderlag
Remiss Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas
trafiksäkerhetsstandard från Trafikverket 2016-03-01
Förslag till yttrande, 2016-05-02

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Regionala utvecklingsnämnden antar föreslaget remissvar.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Regionala utvecklingsnämnden antar föreslaget remissvar.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Utdrag till
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Trafikverket: hastighetsanpassning@trafikverket.se och områdeschef

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 116 Planering inför regionala utvecklingsnämnden den
31 maj 2016
Region Jämtland Härjedalen har tillsammans med analysföreget Bisnode studerat
utvecklingen i Regionens näringsliv. Deras rapport kommer att presenteras för länets
företagare på OSD den 31 maj. Regionala utvecklingsnämnden förlägger sitt
sammanträde den 31 maj till OSD och kommer att delta på förmiddagen när Håkan
Wolgast och Anna Löfmarck presenterar Bisnoderapporten i sin helhet.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Arbetsutskottet beslutar förlägga nämndens sammanträde 31 maj 2016 på OSD.

§ 117 Övrigt


Representanter för Jämtkraft i form av Tommy Borg, ansvarig för elproduktion,
och kommunikatör Karin Bodén informerade arbetsutskottet om Långforsens
kraftverk och processen kring detta.



Eva Hellstrand (C) tar upp en skrivelse där en medborgare är bekymrad över
konsekvenserna om flygledningen för Åre/Östersund flygplats flyttas till
Arlanda, såsom är föreslaget ska ske på försök. Regionen tappar i så fall
kvalificerade arbetstillfällen. Presidiet beslutar att skriva ett brev som går till det
primärkommunala rådet för att söka göra en gemensam skrivelse till de berörda
för att förhindra denna förflyttning.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

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

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 118 Export 3.0 - Flera internationella gäster till
Jämtland Härjedalen (RUN/314/2016)
Ärendebeskrivning

I gällande RUS är en av de prioriterade insatserna att öka antalet utländska gäster som
besöker vårt län. Speciellt intressant är det för näringen att få fler internationella gäster
som besöker vårt län under vintersäsong och bidrar till en tillväxt.
JHT har i föreliggande projekt blivit kontaktade av Swedavia med anledning av att en
internationell flygoperatör har ställt frågor, till Swedavia, rörande lämpliga
flygdestinationsorter som kan erbjuda deras gäster vinterupplevelse. Swedavia har i sin
tur kontaktat JHT då Åre Östersunds Airport och regionens utbud anses ha ett
tilltalande utbud av upplevelser.
I det fortsatta arbetet mellan JHT och flygoperatören, i ett joint venture projekt, har det
blivit möjligt att under kommande vintersäsong, med möjlighet till förlängning,
genomföra en inkommande charterliknande verksamhet med 14-15 turer mellan
England och Åre Östersund Airport. Antalet passagerarplatser uppgår till 156 st per
flyg.
I initiala uppbyggnadsskeden av verksamheter enligt ovan är det vanligt att en
riskdelning sker mellan parterna som verksamheten sker. I projektet beräknas den totala
kostnaden för den charterliknande trafiken uppgå till ca 5 000 000 kr. Mellan parterna
har en 50 % riskreducering diskuterats av icke sålda platser vilket medför en
riskreducering om maximalt 2,5 mnkr.
Att öka antalet utländska turister som besöker vårt län är en av de prioriterade insatserna
i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) som gäller för regionen. Detta projekts
intentioner ligger därför helt i linje med gällande RUS och prioriteras därför av Region
Jämtland Härjedalen.
I redovisningen av projektets aktiviteter skall JHT särredovisa varje flygning enskilt med
uppgifter om antal ankommande gäster per flyg och därmed ge underlag för beräkning
av riskreduceringens storlek.
Efter avslutat projekt skall en gemensam utvärdering av projektet ske som skall ligga till
grund för framtida ställningstagande för fortsatt verksamhet.
Projektet är kostnader är beräknade utifrån följande –







Flygets kapacitet 156 platser per tur.
Produktionskostnad per stol £ 87, en väg
Antal ToR 14
Totalt antalet platser 4 368 (156x2x14).
Kostnad per tur 156 x £ 87 x 2 = £ 27144 x 13,16 = 357 215 kr
Summa kostnader, avrundat, 14 (357 215 x 14) = 5 000 000 kr

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Finansieringen av projektet består i att flygoperatören svarar för 50 % av osålda platsers
produktionskostnad om £ 87 och detta projekt 50 %, dock max 2 500 000 kr.

Beslutsunderlag
Redovisningsplan för ansökningar om utbetalningar av projektstöd.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet beslutar
Region Jämtland Härjedalen beslutar inom den regionala utvecklingspolitiken, att till
rubricerat projekt bevilja finansiering med 50,00 % av projektets redovisade och
godkända totalkostnader, dock högst 2 500 000 kronor.
Projektet är prioriterat utifrån Regionalt Tillväxtprogramför Jämtlands län, insatsområde
Innovation och förnyelse. Projektet drivs av Jämtland Härjedalen Turism (JHT) med
org.nr. 769600-7686. Projektledare/kontaktperson är Karin Gydemo Grahnlöf
Beslutet gäller för tiden 2016-05-13 – 2017-05-30 och under förutsättning att övrig
finansiering ordnas i enlighet med ansökningshandlingarna samt att projektet genomförs
enligt ansökans angivna årstempo.
De sista 20 procenten av stödet betalas ut när slutrapporten och ekonomisk
slutredovisning har mottagits och godkänts av Regionförbundet. Redovisningen skall
vara Region Jämtland Härjedalen tillhanda senast 2017-06-30.
Om kostnaden för projektet blir lägre än vad som beräknats och som angivits i beslutet
skall Region Jämtland Härjedalen andel av finansieringen reduceras i motsvarande mån.
Region Jämtland Härjedalen beslut om användning av medel för projektverksamhet får
inte överklagas, SFS 2003:596, 14 §, Förordning om bidrag för projektverksamhet inom
den regionala utvecklingspolitiken
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Arbetsutskottet beslutar
Region Jämtland Härjedalen beslutar inom den regionala utvecklingspolitiken, att till
rubricerat projekt bevilja finansiering med 50,00 % av projektets redovisade och
godkända totalkostnader, dock högst 2 500 000 kronor.
Projektet är prioriterat utifrån Regionalt Tillväxtprogramför Jämtlands län,
insatsområde Innovation och förnyelse. Projektet drivs av Jämtland Härjedalen Turism
(JHT) med org.nr. 769600-7686. Projektledare/kontaktperson är Karin Gydemo
Grahnlöf
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet gäller för tiden 2016-05-13 – 2017-05-30 och under förutsättning att övrig
finansiering ordnas i enlighet med ansökningshandlingarna samt att projektet
genomförs enligt ansökans angivna årstempo.
De sista 20 procenten av stödet betalas ut när slutrapporten och ekonomisk
slutredovisning har mottagits och godkänts av Regionförbundet. Redovisningen skall
vara Region Jämtland Härjedalen tillhanda senast 2017-06-30.
Om kostnaden för projektet blir lägre än vad som beräknats och som angivits i beslutet
skall Region Jämtland Härjedalen andel av finansieringen reduceras i motsvarande mån.
Region Jämtland Härjedalen beslut om användning av medel för projektverksamhet får
inte överklagas, SFS 2003:596, 14 §, Förordning om bidrag för projektverksamhet inom
den regionala utvecklingspolitiken

§ 119 En stark och förnyad regionalpolitik för alla
regioner efter år 2020 (RUN/325/2016)
Ärendebeskrivning
Nästa programperiod i EU inleds år 2020. En stark och förnyad regionalpolitik, det vill
säga en sammanhållningspolitik för alla, är oerhört viktig.

Beslutsunderlag
Skrivelse ”En stark och förnyad regionalpolitik för alla regioner efter år 2020.”

Förvaltningschefens förslag
Ordförande, i samråd med vice ordförande, ges delegation att skriva under skrivelse om
EU:s sammanhållningspolitik.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Ordförande, i samråd med vice ordförande, ges delegation att skriva under skrivelse
om EU:s sammanhållningspolitik.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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