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Revidering av delegationsbestämmelser för regionala
utvecklingsnämnden i Region Jämtland Härjedalen 2019–
2022
Ärendebeskrivning
Regionala utvecklingsnämnden har den 15 januari 2019, § 6 (reviderade den 27
mars 2019, § 47, den 17 december 2019, §194, den 9 juni 2020, § 74 och den 15
december 2020, § 186), antagit delegationsbestämmelser för nämnden. I
bestämmelserna anges att beslut i ett antal ärendetyper delegeras till förtroendevald
eller regiondirektör.
Utifrån den omorganisation inom förvaltningsområde regional utveckling som
trädde i kraft den 1 januari 2021 har ett arbete påbörjats med att se över ett antal
olika processer. Den nya enheten Finansiering och stöd har bland annat gått igenom
beslutsprocesser och beslutsnivåer kopplat till de stödtyper som regionen beslutar
om utifrån förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar och
förordning (2015:210) om stöd för att regionalt främja små och medelstora företag.
Det har då framkommit behov av att definiera hur ändringsbeslut gällande beviljade
stöd ska hanteras, vilket föreslås läggas till i bestämmelserna. Detsamma gäller
återkrav av beviljade stöd upp till en viss beloppsnivå.
Enheten har även sett över processer kopplade till hanteringen av de stöd som ges
utifrån förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service. I översynen har
stödtypen särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen
identifierats som en stödtyp som skulle kunna delegeras till en annan funktion än
övriga stöd enligt samma förordning. Med anledning av ovanstående föreslås därför
att beslut om särskilt driftstöd särskiljs som en egen ärendetyp i nämndens
delegationsbestämmelser.

Regiondirektörens förslag
Följande ärendetyper läggs till i regionala utvecklingsnämndens
delegationsbestämmelser under avsnitt 11 Hållbar tillväxt, och delegeras till
regiondirektör:

Tjänsteskrivelse

1. Ändringsbeslut avseende beviljade företagsstöd från anslag 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder, med kommentar: Beslut om mindre ändringar, så som
beslut om ägarförändringar och säkerhetsändringar, som inte innebär
förändrad stödnivå för Region Jämtland Härjedalen, är att betrakta som
verkställighet för ansvarig enhetschef och behöver inte anmälas till
nämnden
2. Beslut om återkrav av beviljade företagsstöd från anslag 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder där återkravet uppgår till högst 100 000 kronor
3. Beslut om särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen

I tjänsten
Hans Svensson
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