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Översyn av regional verksamhet som bedrivs i annan verksamhetsform Jämtlandsgården AB & Folkets hus ekonomisk förening (RS/869/2020)
Sammanfattning
Regionala utvecklingsnämnden fastställde den 17 december 2019, § 193, en verksamhetsplan
och uppföljningsplan för 2020. I uppföljningsplanen anges vilka områden inom nämndens
verksamhetsområde som särskilt följs upp under året. Enligt fastställd plan ska regionala
utvecklingsnämnden vid sitt sammanträde i maj och i oktober göra en uppföljning av regional
verksamhet som bedrivs i annan verksamhetsform. Vid sammanträdet den 13 oktober, § 133,
gjordes en uppföljning av nämndens engagemang i aktiebolag och ekonomiska föreningar.
Uppföljningen resulterade i följande uppdrag:
Regiondirektören får i uppdrag att utreda regional verksamhet som bedrivs i annan
verksamhetsform och återredovisa detsamma vid regionala utvecklingsnämndens
sammanträde i december 2020.
Översynen har utgått från tidigare uppföljningsrapporter och dialog med berörda aktörer, och
resulterat i förslag som berör regionens engagemang i följande verksamheter:
Vattenbrukscentrum Norr AB, Jämtlandsgården AB samt Folkets hus ekonomisk förening.
Vattenbrukscentrum Norr AB
I Kälarne har sedan 1909 bedrivits försöksverksamhet, forskning, avel och uppfödning av
sättfisk för svenskt vattenbruk och sportfiske, med särskilt fokus på den för Jämtlands län
karaktäristiska arten röding (Arctic superior). Fiskeriverket var huvudman 1931–2009, då
verksamheten efter hot om nedläggning, ombildades till Vattenbrukscentrum Norr AB (svb)
bestående av fyra ägare: Bräcke kommun (20%), Jämtlands läns landsting (20%), SLU
Holding AB (20%) och Fiskodlare i Norr ekonomisk förening (40%). Efter något år sålde
Bräcke kommun sin andel till Aquakulturforskare i Norr ekonomisk förening som är en
sammanslutning av enskilda forskare. Region Jämtland Härjedalen övertog landstingets
ägarandel vid regionbildningen. Inga ägardirektiv finns idag beslutade för bolaget.
För att säkerställa att regionens resurser till bolaget driver på en hållbar omställning av
branschen som leder till etableringar, jobb och skattekraft i Jämtlands län krävs fortsatt analys
och utredning. Arbetet ska utgå från den regionala utvecklingsstrategin och strategi för smart
specialisering och utifrån länets goda tillgång på mark, vatten och förnyelsebar el.
Jämtlandsgården AB
Bolaget utför slakt och styckning av nötboskap, får, lamm och hästar. Region Jämtland
Härjedalens aktiepost uppgår till 10 500 kronor av totala aktiekapitalet på 7 713 000 kronor,
motsvarande 0,14 %. Utifrån storleken på aktieinnehavet samt den otydliga kopplingen till
regionens huvuduppdrag föreslås att innehavet avyttras. Dialog har förts med Torsta AB om
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intresse finns för att överta regionens aktiepost i bolaget.
Folkets hus ekonomisk förening
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i egna
eller förhyrda fastigheter tillhandahålla samlingslokaler, bedriva restaurangverksamhet,
anordna dans, konserter och andra kulturella evenemang, uthyrning av lokaler samt annan
därmed förenlig verksamhet. Region Jämtland Härjedalens insats i föreningen uppgår till 2
500 kronor, vilket utgör 0,253% av föreningens totala andelskapital om 987 000 kronor.
Medlemskapet tecknades av Kommunförbundet i Jämtlands län och övertogs därefter av
Regionförbundet Jämtlands län. I samband med regionbildningen 2015 övergick
medlemskapet till Region Jämtland Härjedalen. Det finns i dagsläget inga ekonomiska skäl till
medlemskapet, därför föreslås att medlemskapet avslutas.
Regionstyrelsen behandlade ärendet 2021-01-26 § 21 och tillstyrker nämndens förslag men
föreslår också ett tillägg i nämndens förslag punkt 1.
Gällande Vattenbrukscentrum Norr AB beslutade regionala utvecklingsnämnden att ge
regiondirektören i uppdrag att under 2021 utreda förutsättningarna för ett fortsatt delägande i
Vattenbrukscentrum Norr AB, med fokus på möjligheterna att utifrån en hållbar omställning
skapa företagsamhet, jobb och skattekraft i hela länet.

Förslag till beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
a. Regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att avyttra Region Jämtland Härjedalens aktier
i Jämtlandsgården AB.
b. Region Jämtland Härjedalen avslutar sitt medlemskap i Folkets hus ekonomisk förening.
2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att följande tillägg görs i nämndens förslag
punkt 1:
"I första hand ska aktierna erbjudas Torsta AB."
--------

Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionala utvecklingsnämndens förslag och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner det antaget.

Beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att avyttra Region Jämtland Härjedalens
aktier i Jämtlandsgården AB. I första hand ska aktierna erbjudas Torsta AB.
2. Region Jämtland Härjedalen avslutar sitt medlemskap i Folkets hus ekonomisk förening.
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Expedieras till
Regionala utvecklingsnämnden

Beslutsunderlag



§213 Regionala utvecklingsnämnden Översyn av regional verksamhet som bedrivs i
annan verksamhetsform
§21 Regionstyrelsen Översyn av regional verksamhet som bedrivs i annan
verksamhetsform - Jämtlandsgården AB & Folkets hus ekonomisk förening
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