PROTOKOLL
Mötesdatum
2017-12-04

Regionens samverkansråd
Plats och tid

Styrelserummet, Regionens hus Östersund, den 4 december kl. 13:00-16:00

Beslutande ledamöter

Maria Söderberg (C), ordf., Krokoms kommun
Therese Kärngard (S), Bergs kommun
Sven-Åke Draxten (S), Bräcke kommun
Susanne Hansson (S), Strömsunds kommun
Ann-Marie Johansson (S), Region Jämtland Härjedalen §§ 75–80
Eva Hellstrand, (C), Region Jämtland Härjedalen
Daniel Danielsson (C), Åre kommun
Gunilla Zetterström Bäcke (S), Härjedalens kommun §§ 75–80
Anders Edvinsson (S), Östersunds kommun

Övriga närvarande

Anders Byström, förvaltningschef regional utveckling
Hans Svensson, regiondirektör §§ 75–80
Mats Tinnsten, Mittuniversitetet §§75–78
Per Johansson, Östersunds kommun §§75–78
Ingrid Ahnlund Rode, Region Jämtland Härjedalen §§ 75–79
Peter Adolfsson, Region Jämtland Härjedalen
Emma Borg, sekreterare

Utses att justera

Anders Edvinsson (S)

Protokollet omfattar

§§ 75–84

Underskrifter

Sekreterare
Emma Borg
Ordförande
Maria Söderberg (C)
Justerande
Anders Edvinsson (S)
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ÄRENDELISTA
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78
§ 79
§ 80
§ 81
§ 82
§ 83
§ 84

Justerandes sign

Fastställande av föredragningslista
Val av justerare och tid för justering
Föregående protokoll
MIUN: information om lärarutbildningar
Möjligheter till finansiering av projekt för hållbar utveckling
Information från regionstyrelsen
Lägesrapport bredbandsutbyggnaden
Uppföljning från föregående möte: Regionalt projekt, finansiell infrastruktur
Information från regional utveckling
Ärenden till sammanträdet den 15 januari 2018
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§ 75

Fastställande av föredragningslista

Sammanfattning
Preliminär föredragningslista har skickats ut med kallelsen enligt reglementet. Information
från regionstyrelsen tidigareläggs.

Beslut
Preliminär föredragningslista, med förändringar enligt ovanstående förslag, fastställs som
slutlig föredragningslista

§ 76

Val av justerare och tid för justering

Sammanfattning
Protokollet sänds ut per e-post till ordförande och justerare, och godkänns denna väg. När
det är godkänt så sänds det ut till samverkansrådets ledamöter och ersättare, samt till
respektive kommunbrevlåda. Protokollet skrivs under vid nästa sammanträde.

Beslut
Anders Edvinsson utses att justera dagens protokoll.

§ 77

Föregående protokoll

Sammanfattning
Protokoll från regionens samverkansråds sammanträde den 6 november 2017 gås igenom.

Beslut
Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 78

MIUN: information om lärarutbildningar

Sammanfattning
Anders Byström, förvaltningschef regional utveckling, inleder med att berätta om de
diskussioner som förts mellan honom och företrädare för Mittuniversitetet (MIUN),
Länsstyrelsen och Östersunds kommun gällande lärarutbildning, vilket är bakgrunden till att
ärendet tas upp på dagens sammanträde. Mats Tinnsten, prorektor vid MIUN, berättar om
de lärarutbildningar som läses på distans mot universitetets campus i Sundsvall. Sedan i
höstas testats att ha förskollärarutbildning vid campus Östersund, och Mats berättar om
erfarenheterna från detta.
Anders kompletterar med information och frågor utifrån uppdraget att arbeta med
kompetensförsörjning i länet. Per Johansson, Östersunds kommun, berättar om den
samverkan som sker mellan kommunen och universitetet. Rådets ledamöter samt övriga
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3(6)

PROTOKOLL
Mötesdatum
2017-12-04

Regionens samverkansråd
närvarande diskuterar behov och förutsättningar i kommunerna och i regionen i stort
gällande framtidens kompetensförsörjning. Ledamöterna är överens om att frågan behöver
diskuteras vidare gemensamt.

Beslut
Samverkansrådet viker sammanträdet den 12 mars 2018 till att diskutera frågan om
framtidens kompetensförsörjning tillsammans med företrädare för Mittuniversitetet.
Företrädare för Buz och SocSam ska även bjudas in att delta.

§ 79
Möjligheter till finansiering av projekt för hållbar
utveckling
Sammanfattning
Ingrid Ahnlund Rode, Energikontoret Region Jämtland Härjedalen, ger en kort information
om Energikontoret lokal och nationellt. Ingrid berättar även om de projekt som bedrivs inom
Energikontoret just nu inom länet, och där flera kommuner deltar. Bland dessa nämns
Klimatråd Jämtland Härjedalen, SOLELBILAR, Energieffektivisering i Va-anläggningar och
Fastighetsnätverket.
Ingrid presenterar information om olika finansieringslösningar som finns för aktörer som
vill bedriva projekt inom hållbar utveckling. Här nämns Energimyndigheten, som oftast
beviljar 100 % finansiering, 1:1-medel (regionala tillväxtåtgärder), Strukturfonderna Norra
Mellansverige, Östersjöprogrammet och Klimatklivet.
Inom EU finns även ett program för forskning och innovation, Horizon 2020, som erbjuder
möjligheter till projektfinansiering. Målet för programmet är att förvandla vetenskapliga
genombrott till innovativa produkter och tjänster. Här prioriteras samhälleliga utmaningar,
och inom hållbar utveckling pekas tre huvudområden ut: Säker, ren och effektiv energi,
Smarta, gröna och effektiva transporter, Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror.
För att söka projektmedel inom Horizon 2020 krävs tre deltagande aktörer från minst tre
länder. Ingrid berättar att det även går att söka planeringsbidrag för att jobba med en
projektansökan, exempelvis från Vinnova eller Energimyndigheten.
Rådet diskuterar förutsättningarna för mindre kommuner att bedriva projekt, samt möjliga
fokusområden för projekt inom hållbar utveckling i länet.

Beslut
Regionala samverkansrådet har tagit del av informationen.
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§ 80

Information från regionstyrelsen

Sammanfattning
Regiondirektör Hans Svensson informerar om pågående arbete inom Region Jämtland
Härjedalen, med kostnadsutvecklingen i fokus. Hans berättar om de åtgärdsplaner och
handlingsplaner som funnits sedan tidigare, och vilka förstärkningar som gjorts kring dessa.
Ann-Marie Johansson, ordförande för regionstyrelsen, ger en kort rapport inför
regionstyrelsens nästa sammanträde. Tillsammans med rådets ledamöter diskuteras även
det nya hemsjukvårdsavtalet.

Beslut
Informationen läggs till handlingarna.

§ 81

Lägesrapport bredbandsutbyggnaden

Sammanfattning
Peter Adolfsson, bredbandssamordnare Region Jämtland Härjedalen, informerar om
bredbandsutbyggnaden i länet. Peter visar statistik från de senaste åren, samt berättar om de
stöd som betalas ut till bredbandsutbyggnaden (Bredbandsstöd via Landsbygdsprogrammet,
samt Ortsammanbindande fibernät via Regionala utvecklingsfonden).
Peter berättar även om de nya nationella målen för bredbandsutbyggnaden, samt den nya
regionala bredbandsstrategin som ska antas av regionfullmäktige under våren 2018. Rådet
diskuterar förutsättningar för bredbandsutbyggnaden runt om i länet, samt kommunernas
roll i bredbandsutbyggnaden.

Beslut
Informationen läggs till handlingarna.

§ 82

Uppföljning från föregående möte: Regionalt
projekt, finansiell infrastruktur

Sammanfattning
Sven-Åke Draxten ger en kort information om arbetet som sker i efterdyningarna av
projektet. Ett nätverk har bildats som träffas kontinuerligt där fler kommuner ingår, och där
fler ansluter sig.

Beslut
Sven-Åke Draxten får i uppdrag att återkoppla till regionens samverkansråd i detta ärende.
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§ 83

Information från regionala utvecklingsnämnden

Sammanfattning
Anders Byström, förvaltningschef regionala utvecklingsförvaltningen informerar om aktuella
ärenden inför morgondagens sammanträde med nämndens arbetsutskott. Bland annat
nämns den remiss om kommunal tillstyrkan av vindkraft som även diskuterades under
förmiddagens primärkommunala samverkansråd.

Beslut
Informationen läggs till handlingarna.

§ 84

Ärenden till sammanträdet den 15 januari 2018

Beslut
Ärenden som ska behandlas är OECD-rapporten, samt Lägesrapport avtal Gaaltije.
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