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RUN/11/2018

Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens fattade beslut
Här redovisas bara beslut som leder till åtgärd och där förvaltningschef eller utskott getts särskilda uppdrag, dvs ingen formalia, projekt- eller
företagsstöd, yttrande på remisser eller informationsärenden.
Numrering

Beslut

Ansvarig

RUN
2017-05-09
§ 91

Framtagande av kunskapssammanställning vid Förvaltningschef
bearbetningskoncession vid Storsjön – uppdrag
förvaltningschef
Beslut
Förvaltningschef får i uppdrag att bevaka eventuell
till Bergstaten inlämnande av
bearbetningskoncession kopplat till effekt på
Storsjöns vattenmiljö för att regionala
utvecklingsförvaltningen i sådant fall i samråd med
övriga kommuner och Länsstyrelsen gör en
fördjupad kunskapssammanställning kring tänkbara
effekter på Storsjöns vattenmiljö.

RUN
2017-06-13
§ 107

Uppdatering av regional bredbandsstrategi
Beslut
1. Godkänna uppdrag att ta fram en ny regional
bredbandsstrategi som kan antas av
regionfullmäktige senast under våren 2018
2. Utöver en bredbandsstrategi ska en

Uppföljning
(hur, när)

Ärende

När det blir
aktuellt

RUN/323/201 Protokollsutdrag
7

Förvaltningschef

Hänvisning

RUN/321/201 Protokollsutdrag
7
RF juni
Information
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Numrering

Beslut

Ansvarig

handlingsplan för bredbandsutbyggnaden tas
fram i samverkan med Länsstyrelsen och
kommunernas bredbandssamordnare
RUN
2017-09-05
§ 131

Revidering av Regional utvecklingsstrategi
Jämtland Härjedalen 2014–2030
Beslut
1. Regionala utvecklingsstrategin 2014–2030 är
fortsatt aktuell och ej i behov av revidering
under 2017 - våren 2018.
2. Förvaltningschef får i uppdrag att under hösten
2017 föreslå regionala utvecklingsnämnden en
konkretisering av vissa av de övergripande
målen i strategin. Konkretiseringen ska utgöra
en intern bilaga till den befintliga strategin.

RUN
2017-11-14
§ 168

RUN
2018-02-20
§ 27

Uppföljning
(hur, när)

Ärende

Hänvisning

RUN 14/11

Förvaltningschef

Hösten 2017

RUN/460/201 Protokollsutdrag
7

Remiss: Statens energimyndighets och
Naturvårdsverkets rapport om kommunal
tillstyrkan av vindkraft
Beslut
Arbetsutskottet får i uppdrag att utarbeta ett nytt
förslag till remissvar till utskottets sammanträde den
5 december. I det nya förslaget ska hänsyn tas till
de synpunkter som Sveriges kommuner och
Landsting (SKL) framfört i sitt förslag till remissvar.

AU 5/12

RUN/513/201 Protokollsutdrag
7

Ramprogram inom insatsområde 4 i det
regionala strukturfondsprogrammet för
Mellersta Norrland – delegation till
arbetsutskottet
Beslut
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott får i
uppdrag att vid sitt sammanträde den 13 mars 2018
besluta om inlämnande av ansökan till Regionala
strukturfondsprogrammet för Mellersta Norrland,
insatsområde 4.

AU 13/3

AU 2017-12-05 §
144
Av AU antaget svar
RUN/73/2018 Protokollsutdrag
RUN
AU 2017-03-13 § 19
Protokollsutdrag AU
Ansökan
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