PROTOKOLL
Mötesdatum

Arbetsutskottet

2017-08-22

Plats och tid

Lilla konferensrummet hus 3 kl. 09:00-14:00

Beslutande ledamöter

Robert Uitto (S) (Ordförande)
Susanné Wallner (M) (Vice ordförande)
Eva Hellstrand (C) (2:e vice ordförande)
Thomas Hägg (S)
Maria Nerpin (S)

Övriga närvarande

Anders Byström (Förvaltningschef)
Emma Borg (Sekreterare)
Martina Lundholm (Chef Näringsliv)
Ruth Eriksson (Chef Infrastruktur)
Maria Kumpula (Handläggare Näringsliv)
Berit Fält (Handläggare Näringsliv)
Shahram Blomqvist (Kommunikatör Regional utveckling)
Sven Winemark (Handläggare Näringsliv)

Utses att justera

Eva Hellstrand (C)

Justeringens plats och tid

Regionens hus , 2017-08-29 10:00
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§117

Uppföljning av regional verksamhet som bedrivs i företag
(RUN/388/2017)
Sammanfattning
Regionala utvecklingsnämnden följer upp verksamheten i delägda bolag. Nämnden har
begränsat uppföljningen till de bolag där Region Jämtland Härjedalen äger 20 % eller mer.
Uppföljningen bygger på de ekonomiska uppgifterna från föregående års bokslut 2016, den
halvårsrapportering som skett för verksamhetsåret 2017 och de senaste ekonomiska
uppgifterna delårsbokslut eller tertialbokslut januari – augusti 2017.
I årets arbete med uppsiktsplikten kan konstateras att berörda bolag genomför sitt arbete
utifrån de uppdrag de har. Företagens ekonomiska situation följer också de intentioner och
riktlinjer som har lagts fast av ägarna och styrelserna. Inom respektive företags
verksamhetsområden kan också konstateras att företagsledningarna söker utveckla företagens
verksamhet genom ett utökat samarbeten via projektverksamhet/företagssamverkan
och därmed bidrar till att företagen får en större affärsverksamhet. Den allmänna bilden av
våra delägda företag bedöms därför vara positiv och bidrar till företagens tillväxt.
Länstrafiken har ett underskott beroende på dels felaktig kostnadsöverföring från grannlänen
samt underskott i Bussgods. Länstrafikens övriga verksamhet följer dock uppdraget.
Följande bolag tas upp i uppföljningen:
Länstrafiken i Jämtlands län AB, Norrtåg AB, Transitio AB, Torsta AB, Almi Företagspartner
Mitt AB, Vattenbrukscentrum Norr AB.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Uppföljningen av bolagen godkänns.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Uppföljningen av bolagen godkänns.

Expedieras till
Chef Näringsliv, Chef Infrastruktur och kommunikation, Sven Winemark

Beslutsunderlag
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