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1. Vårt övergripande uppdrag och dess finansiering
1.1. Vi har regionfullmäktiges och regionala utvecklingsnämndens uppdrag…
Regionfullmäktige fastställer
Region Jämtland Härjedalens
vision och strategiskt övergripande
mål. Regionfullmäktige beslutar
också om ekonomiska ramar för
verksamheten och fastställer
budget för Region Jämtland
Härjedalen. Det är också regionfullmäktige som beslutar hur hög
skattesatsen ska vara och vilka
avgifter och taxor organisationen
ska ta ut.
Regionstyrelsen och de olika
nämnderna har tillsammans
uppdrag att verkställa regionfullmäktiges beslut. Styrelse och nämnderna fastställer
verksamhetsplaner som utgår från de strategiska målen kopplat till deras olika
verksamhetsområden.
Regionstyrelsen är det ledande politiska förvaltningsorganet med ansvar för hela Region
Jämtland Härjedalens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska också se till att
organisationen uppfyller kraven på produktivitet, effektivitet och kvalitet.
Regionala utvecklingsnämnden har hand om de regionala utvecklingsfrågorna och ansvarar för
de regionala utvecklingsuppgifterna som följer av lagen (2017:583) om regionalt
utvecklingsansvar. Nämnden ansvarar också för kulturverksamhet, fattar beslut om regionala
utvecklingsmedel och fullgör uppgiften som regional kollektivtrafikmyndighet. Nämnden ska
också arbeta med internationella frågor, frågor om folkhälsa, utom hälso- och sjukvårdsrelaterad
folkhälsa. Andra uppgifter är klimat, energi och miljö, ur ett regionalt perspektiv, jämställdhetoch mångfald ur ett regionalt perspektiv enligt uppdrag från staten.
Nämnden är också styrelse för folkhögskolorna. Utifrån sina uppgifter har nämnden både en
beställar- och en utförarroll med fokus på medborgarnas behov, till exempel vad gäller
infrastruktur, samt fokus på verksamheten utifrån nämndens utvecklingsansvar.
Regionala utvecklingsnämnden har två utskott: arbetsutskottet och utskottet för infrastruktur.
Utskotten har bland annat som uppgift att arbeta med fördjupning inom fokusområden och
strategiska utvecklingsområden.
Nämnden har också ett uppdrag att arbeta för Europas sammanhållningspolitik och att utnyttja de
möjligheter som de europeiska strukturfonderna ger.
Regiondirektören har lagt fast ett direktiv i fyra delar för att ge ledning och styrning i
förvaltningens verksamhetsplanering. De fyra delarna är:
‒
‒
‒
‒

Prioriterad inriktning
Planeringsdirektiv
Budgetdirektiv
Uppföljningsplan
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De prioriterade inriktningarna är i sin tur fyra: Tillgänglighet, Effektivitet, Attraktiv arbetsgivare
samt Mer invånare. Syftet med prioriteringen är att samla regionens gemensamma krafter där de
verkligen behövs. Prioriteringen är också nödvändig för att göra det konkret och tydligt för
regionens medarbetare vad de i sitt dagliga arbete ska fokusera på.

1.2. ….men vi har också regeringens uppdrag…
Regeringen har tilldelat Region Jämtland Härjedalen det regionala tillväxtansvaret för Jämtlands
län vilket innebär att vi ska bidra till ett effektivt och resultatinriktat genomförande av den
regionala tillväxtpolitiken utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart perspektiv. I
uppdraget ligger att genomföra och följa upp den regionala utvecklingsstrategin samt att arbeta
med integration / mångfald och utgå från ett jämställdhetsperspektiv i regionala tillväxtpolitiken.
Från regeringen har vi också uppdraget att handha och fördela regionala tillväxtmedel – 1:1 – till
företags- och projektstöd, samordna bredbandsutbyggnaden, ansvara för infrastrukturplanering
liksom att ansvara för det regionala programmet gällande kommersiell service på landsbygd samt
arbeta med kompetensförsörjning. Framtaget handlingsprogram för miljö, klimat och energi ska
implementeras. Vi har också uppdraget att vara sekretariat för Socialfonden och Europeiska
regionala utvecklingsfonden för tiden 2014 – 2020 för Jämtlands och Västernorrlands län.
Detta uppdrag regleras i ett årligt villkorsbeslut och skall återrapporteras till regeringen enligt en
särskild modell.

1.3 Vi styrs av budgetdirektiv…
Budgetdirektivet innehåller en beskrivning av de ekonomiska ramar som vår förvaltning har att
förhålla oss till. Utrymme för utökning av budgetramar finns således inte. Förändring kräver
omfördelning inom given ram. Stor återhållsamhet och fortsatt fokus på resultatförbättrande
åtgärder kommer således fortsatt prägla det ekonomiska arbetet. Ekonomin beskrivs närmare i
kapitel 5.
Budgetram enligt RF juni
Miljoner kronor
Regionala utvecklingsnämnden

Budget
2017
311,6

Budget
2018
321,2

Plan
2019
328,5

Plan
2020
336,7

1.4. ……och vårt uppdrag basfinansieras via skatter…..
Regionala utvecklingsförvaltningens verksamhet finansieras till 80% via skatter, vilket uppgår till
321 miljoner 2018. Av detta belopp finansieras Länstrafiken AB med 183,8 miljoner och Norrtåg
AB med 20 miljoner. Den stora andelen skattefinansierad verksamhet ställer stora krav på
kundcentrering, transparens och ständiga ansträngningar till hög kostnadseffektivitet.
Skatteintäkterna har sitt huvudsakliga ursprung i medborgarnas löneskatter – ”landstingsskatt”.

1.5 …men har också extern finansiering
Den totala budgetomslutningen är 404,3 miljoner och budgetens övriga 83 miljoner härrör till stor
del från projektverksamhet via statliga regionala tillväxtmedel (1:1) och EU´s olika
strukturfonder liksom finansiering från Energimyndigheten för verksamhet som utförs inom bl a
energieffektivisering samt via den statliga kultursamverkansmodellen.

1.6 Vi utför dessutom finansierade uppdrag åt länets kommuner
Det tidigare kommunförbundet Jämtlands län upplöstes i samband med bildandet av
Regionförbundet 2011. Ett flertal av effektivitetshöjande tvärkommunala verksamheter av
utvecklingskaraktär fortsatte att drivas i Regionförbundets regi. Inför övergången till Region
Jämtland Härjedalen samlades dessa kommunala samverkansuppdrag i ett avtal med tillhörande
kommunal finansiering. Återrapportering sker via olika samverkansarenor men även i regionens
samverkansråd samt via en skriftlig årsrapport där avtalet kontinuerligt utvärderas.
5

6

2. Vår modell för att lösa uppdraget
2.1 Vi har organiserat oss så här…
Regionala utvecklingsförvaltningen är organiserad med ett
Närstöd underställt förvaltningschefen med funktionerna förvaltningscontroller, regional
utvecklingsstrateg och internationell strateg. Strategiskt
utvecklingsarbete diskuteras i
ledningsgruppen. Operativt
arbete sker via fyra områden
som leds av respektive områdeschef. Genomförandet av de
politiska målen bygger på av
förvaltnings- och områdeschefs
givna skriftliga uppdrag där
också samverkan mellan
uppdragen är centralt.

2.2 Organisation vs. uppdragets genomförande
Förvaltningens organisation som den visas i organigrammet ovan har som primär uppgift att vara
en administrativ indelning och klargöra medarbetares tillhörighet när det gäller arbetsmiljö,
anställningsförhållanden mm. Det faktiska arbetets genomförande sker utifrån olika sakfrågor där
en samverkan över dessa organisationsgränser är avgörande. Detta klargörs närmare i kapitel fyra,
Insatsområden.

2.3 …och dessutom har vi många nätverk inom och utom regionen…
Vår samverkan med kommunerna är tät och nära, delvis uppfångad i ett samverkansavtal. I övrigt
träffar vi regelbundet förvaltnings- och kommuncheferna i olika grupperingar – och förkortningar
– såsom FoU Jämt, SVOM, SOSAM, ”Fredagsgruppen”, BUZ, inflyttningsgruppen, Klimatråd
Jämtlands län m fl. Utöver detta finns nätverk där både näringsliv och offentlighet ingår
Region Jämtland Härjedalen representerar knappt 1,3 % av Sveriges befolkning i en omvärld där
samhällsomvandlingen sker snabbt och ibland oförutsett. Det är då nödvändigt att undvika ett
protektionistiskt arbetssätt utan att i stället ha en stor grad av nyfikenhet och omvärldsspaning.
Av den anledningen lierar vi oss med andra regioner, och ibland länsstyrelser, för höjd
effektivitet. Vi är aktiva inom Reglab – nationellt medlemsstyrt forum för lärande om regional
utveckling – och de många nätverk och lärprojekt som drivs i dess regi, t ex gällande integration,
kompetensförsörjning, översiktsplanering och för ett bredare sätt att mäta regional utveckling.
Vi samverkar mellan de nordliga länen inom Analyssamverkan Norr för att utveckla likvärdiga
uppföljningsmetoder för regional utveckling.
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Tillsammans med de övriga energikontoren i Sverige utvecklar vi rådgivningsmodellerna och vi
samverkar med andra regioner gällande metodutveckling för att hantera den demografiska
utmaningen och nå högre inflyttning.

2.5 …men även internationellt samverkar vi
Den regionala utvecklingsförvaltningens olika verksamheter har på många sätt internationella
kontakter och frågor som en naturlig del i det dagliga arbetet. Det internationella arbetet ska gå
hand i hand med det regionala utvecklingsansvaret, internationellt arbete är inte ett mål i sig utan
ett verktyg för att utveckla verksamhet och för förbättrad måluppfyllnad. Vi delar upp frågorna i
två kategorier: strategiska internationella frågor och operativa internationella frågor.
Vårt samverkans- och påverkansarbete gentemot EU drivs av politiska representanter med hjälp av
sakkunniga tjänstemän. Arbetet utgår från vår politiska påverkansplattform Europaforum Norra
Sveriges (EFNS:s) arbetsprogram och sker genom det nätverket och våra andra politiska
påverkansplattformer: Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) miljönätverket Encore och
Assembly of European Regions (AER). Tillsammans med våra partnerregioner blir vår röst i EU
starkare. En viktig del i samverkans- och påverkansarbetet är vårt och Västernorrlands
gemensamma representationskontor i Bryssel, Mid Sweden European Office (MSEO).
Av tradition – och goda skäl – samverkar Region Jämtland Härjedalen västerut med Tröndelag
och även med Österbotten i Finland via Mittnordensamarbetet. Fonderna för europeiskt
territoriellt samarbete skapar goda förutsättningar för ett bredare internationellt arbete med andra
europeiska regioner och ett antal sådana projekt drivs där de bidrar till uppfyllelse av de politiska
målen för Region Jämtland Härjedalen.

2.8 För oss är resultat- och effektuppföljning viktigt
Årligen anordnas Regiondagarna där den årligen
utgivna Läget i länet-rapporten presenteras för
alla intresserade parter, det är en öppen konferens
där de regionala tillväxtfrågorna i länet står i centrum.
Det är en mycket viktig arena för att kunna presentera
det arbete som görs utifrån politikens prioriteringar
och i förhållande till de samhällsutmaningar som vi
måste förhålla oss till.

Rapporten finns dels nedladdningsbar i pdf-format från Region Jämtland Härjedalens respektive
Länsstyrelsens hemsidor men finns också på en egen sida http://lagetilanet.regionjh.se/ från
vilken de olika figurerna kan laddas ned för fri användning, källan ska anges vid
vidareanvändning. 2018 års upplaga avseende Läget i länet 2017 presenteras den 1 mars 2018.
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3. 2018 års uppdrag
3.1 Fullmäktiges mål
För verksamhetsåret 2018 har regionfullmäktige lagt fast följande strategiska mål inom området
samhälle vilka regionala utvecklingsnämnden sedan formulerar i framgångsfaktorer, se kapitel 6.
De strategiska målen är:
− Fler arbetstillfällen för män och kvinnor i privat och offentlig sektor
− Fler invånare i regionen
− Bättre infrastruktur
− Fossilbränslefri region år 2030
− Ökat digitalt användande
− Kultur i hela regionen
− Jämlik och jämställd region
− Bättre folkhälsa
− Minskade sjukskrivningstal
− Tillgänglig och samordnad hälso- och sjukvård
Utöver dessa finns mål inom områdena Medarbetare och Verksamhetsresultat.
Nämnden har för 2018 beslutat om att ha ett särskilt fokus på att främja fler arbetstillfällen och en
ökad befolkning, för att därmed nå ökade skatteintäkter. För att uppnå goda resultat krävs en nära
samverkan mellan nämnden, regionens kommuner, näringslivet och övriga samhällsaktörer.

3.2

Villkorsbeslutet

För verksamhetsåret 2018 har regeringens Villkorsbeslut angivit följande uppdrag vilka ska
återrapporteras (listan är preliminär 2017-12-12 från Näringsdepartementet.):
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

nå målen i den regionala utvecklingsstrategin, strukturfondsprogrammet och de
territoriella samarbetsprogrammen.
strategiskt och långsiktigt arbete för en jämställd regional tillväxt, integration och
mångfald
analysera, följa upp och utvärdera det regionala tillväxtarbetet
främja bredbandsutbyggnad
främja näringslivets digitalisering
tillgång till kommersiell service
samordna och fastställa målsättningar för regionalt kompetensförsörjningsarbete
kartlägga, prognostisera och synliggöra privat och offentlig sektors behov av kompetens
på kort och lång sikt.
medverka i planeringen av utbud och inriktning för regionalt yrkesinriktad
vuxenutbildning. Bidra till etableringen av lärcentra.
utveckla de selektiva regionala företagsstöden avseende jämställdhet, integration och
miljö, inklusive klimat
implementera regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och
miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet; framtagen via 2017 års uppdrag

3.3 Uppdrag från regionens åtta kommuner
I det avtal som är upprättat mellan Region Jämtland Härjedalen och de åtta kommunerna
genomför regionen uppdrag inom fyra områden:
‒ Kompetens och utbildning
‒ Social inkluderande och ett sunt liv
‒ Resurssnålare och effektivare
‒ Övergripande regional utveckling
Arbetet följs upp via Regionens samverkansråd och återrapporteras årligen
8
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4. Insatsområden
För att Regionala utvecklingsförvaltningen på ett optimerat sätt ska kunna nå de olika mål och
uppdrag som är givna har vi valt att strukturera verksamhetsplanen utifrån insatsområden, dessa är:
Företagande Kompetensförsörjning Integration Välfärd Fossilbränslefritt Kultur
Tillgänglighet och Attraktivitet. Alla de aktiviteter som sker inom områdena Kultur och
Tillgänglighet har som sitt syfte att skapa en grund för de fem förstas framgångar. Sammantaget så
skapar allt detta det åttonde insatsområdet Attraktivitet vilket är den konkreta uttydningen av region
Jämtland Härjedalens vision En region att längta till och växa i. Det är på så sätt Regionala
utvecklingsförvaltningen bidrar till bättre förutsättningar för ett stärkt företagande och en
samhällsnytta så att medborgarna kan leva ett gott liv och att besökare finner våra uttryck och vår
geografi lockande. De åttonde insatsområdet Attraktion är också ett uttryck för det horisontella arbetet
som berör samtliga insatsområden, nämligen Inflyttning och vår gemensamma strävan att få fler
människor att välja Jämtlands län som en livsplats för sin försörjning och sitt välmående.
Ingen av dessa insatsområden kan stå för sig själv utan det är genom ett samspel mellan dessa
insatsområden som regional utveckling åstadkoms. Regionala utvecklingsförvaltningens organisation,
enligt organigrammet i avsnitt 2.1, är en administrativ struktur för att skapa bra arbetsmiljö,
medarbetarutveckling och ett effektivt resursutnyttjande av tilldelade regionala medel samt externa
medel som är till vårt förfogande.
Genomförandet av uppdragen från de tre olika beställarna – Regionfullmäktige, regeringen via
Villkorsbeslutet och det kommunala avtalet – samlas i Insatsområden enligt nedan.
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4.1 Insatsområde Företagande
Jämtlands län har den näst högsta
nyföretagsamheten i befolkningen av
samtliga län. Hela 72 procent av de
jämtländska småföretagen vill växa,
vilket är klart över genomsnittet för
Sverige. Arbetslösheten ligger under
rikssnittet och antalet lediga platser
ökar starkt.

Vi koncentrerar vårt arbete på att:
FÖ 1

‒

Utifrån förordningen och regionala prioriteringar handlägga och besluta om regionalpolitiska
medel om114 miljoner kr/år

FÖ 2

‒

Utnyttja medel från Socialfonden och den regionala fonden genom mera riktade utlysningar

FÖ 3

‒

Aktivt söka och finna möjligheter för de sökbara EU-medel som står till länets förfogande

FÖ 4

‒

genomföra aktiviteter för att informera företag och organisationer om våra möjligheter till
medfinansiering avseende projekt- och företagsstöd

FÖ 5

‒

Aktivt stödja industri- och industrinäratjänsteföretag i deras strävan att utvecklas och växa

FÖ 6

‒

Via serviceprogrammet ge stöd för att stärka servicen på landsbygden

FÖ 7

‒

Skapa förutsättningar för etablering av nya företag tillsammans med länets kommuner

FÖ 8

‒

Implementera regionens innovationsstrategi och dess handlingsprogram

FÖ 9

‒

Via delägande i företag och ekonomiska underlätta och stimulera företagande, se kapitel 8

FÖ 10

‒

Skapa förutsättningar så att FoU-innovationer kan avknoppas till kommersiella produkter.

FÖ 11

‒

Stärka företagandet inom Social ekonomi

FÖ 12

‒

Utveckla KKN-näringarna inom t ex gastronomi, musik, design, litterär, artistisk och
konstnärlig verksamhet.

FÖ 13

‒

Insatser för kompetensutveckling för verksamma inom KKN-näringarna gällande
affärsmodeller mm. Matchning och internationella praktikplatser vid Designcentrum

FÖ 14

‒

Erbjuda designmetodik för hållbar samhällsutveckling

FÖ 15

‒

Systematiskt och strukturerat kvalitetshöja företagens energieffektiviseringar med
målsättningen att de ska stärka sin position på en konkurrensutsatt marknad.

FÖ 16

‒

Driva nätverk inom fastighetsbranschen för att genom kunskap, inspiration och stöd stimulera
energieffektivisering

Numreringen FÖ 1-16 innebär ingen prioritering. Benämningen kopplar till Fullmäktiges
samhällsmål, Regionala utvecklingsnämndens Framgångsfaktorer och Indikatorer i kapitel 6
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4.2 Insatsområde Kompetensförsörjning
Bristen på arbetskraft ökar och
matchningsläget blir allt svårare.
Samtidigt har vi stora pensionsavgångar som behöver ersättas.
Avgångarna kommer att fortgå
framöver medan påfyllnaden av
arbetskraft avtar. Bristen på utbildad
arbetskraft är utspridd men de stora
volymerna finns inom vård och
omsorg.
Vi koncentrerar vårt arbete på att:
KO 1

‒

Utveckla det regionala kompetensförsörjningsarbetet för bättre matchning mellan tillgång och efterfrågan.

KO 2

‒

Ta fram ett regionalt kunskapsunderlag och utveckla en process för presentation och dialog utifrån
underlaget.

KO 3

‒

Utveckla förutsättningarna för fler näringslivsanpassade utbildningar t ex yrkesvux, yrkeshögskolan,
kommunal vuxenutbildning, folkhögskoleutbildning och lärlingsutbildning

KO 4

‒

Samordna och utveckla samverkansgrupperna BuZ, L-ifo och Barnarenan

KO 5

‒

Samordna, driva utveckling och skapa samverkan för kommunernas Lärcentran.

KO 6

‒

Ansvara för förvaltning, tjänstedrift, serverdrift samt utifrån kommunernas behov genomföra
utvecklingsinsatser för Zappa-plattformen.

KO 7

‒

Vidareutveckla folkhögskolornas roll och verksamhet i det livslånga lärandet

KO 8

‒

Öka kunskap om uppföljning och utvärdering inom organisationen, samt sprida statistiska underlag och
kunskap kring dess användning till interna och externa parter

KO 9

‒

Erbjuda samordning av kurs- och konferensverksamhet för regionens kommuner

KO 10

‒

Utveckla kvaliteten på yrkesutbildningar för att fler ska bli behöriga, söka och påbörja en yrkesutbildning
samt att fler ska slutföra gymnasieskolans yrkesprogram.

KO 11

‒

Jobba för att utrikes födda kommer in tidigare på arbetsmarknaden. Erbjuda utbildningsinsatser i språkutvecklande arbetssätt, studiebesök, möten SFI- och yrkeslärare och ansvariga inom vuxenutbildningen.

KO 12

‒

Stödja och stärka befintlig verksamhet i kommunerna som syftar till att få unga som varken arbetar eller
studerar att komma närmare eller etablera sig på arbetsmarknaden

KO 13

‒

Underlätta för personer i arbetslöshet och med låg utbildningsnivå att genom lågtröskelaktiviteter träda in på
arbetsmarknaden.

KO 14

‒

Öka kunskapen om vägen till studier och arbete och förbättrad samverkan mellan arbetsliv och utbildning,
samt testa modeller för studie- och yrkesvägledning för att öka elevers valkompetens.

KO 15

‒

Utveckla nya former för lärande i arbetslivet för att underlätta rekrytering av kompetens arbetskraft

KO 16

‒

Utveckla kulturens pedagogiska arbete för det informella lärandet

Numreringen KO 1-16 innebär ingen prioritering. Benämningen kopplar till Fullmäktiges
samhällsmål, Regionala utvecklingsnämndens Framgångsfaktorer och Indikatorer i kapitel 6
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4.3 Insatsområde Integration
Integration handlar om att olika delar
går samman till en helhet. Integration
är en förutsättning för utveckling och
tillväxt och är allas ansvar. För att
uppnå integration mellan personer
födda i Sverige och andra länder krävs
en ömsesidig respekt och en förståelse
för att människor är olika. Flera av
kommunerna i Jämtlands län ligger i
topp i Sverige gällande nyanlända i
arbete

Vi koncentrerar vårt arbete på att:
IN 1

‒

Följa upp den regionala strategin för ökad inflyttning och förbättrad integration

IN 2

‒

Samordna och driva kommunernas integrationschefsnätverk

IN 3

‒

Omvärldsbevaka, samverka och informera internt och externt gällande vad som händer inom
området integration

IN 4

‒

Jobba för att utrikes födda kommer in tidigare på arbetsmarknaden genom att erbjuda
utbildningsinsatser i språkutvecklande arbetssätt, studiebesök och möten för SFI- och
yrkeslärare och verksamhetsansvariga inom vuxenutbildningen.

IN 5

‒

Underlätta för personer i arbetslöshet och med låg utbildningsnivå att genom
lågtröskelaktiviteter träda in på arbetsmarknaden.

IN 6

‒

Bidra till integrationsfrämjande insatser genom kultur.

Numreringen IN 1-6 innebär ingen prioritering. Benämningen kopplar till Fullmäktiges
samhällsmål, Regionala utvecklingsnämndens Framgångsfaktorer och Indikatorer i kapitel 6
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4.4 Insatsområde Välfärd
Stark social sammanhållning är en viktig
utvecklingsfaktor. För detta behövs väl
fungerande samverkansarenor och insatser
måste baseras på evidensbaserad kunskap.
Likväl är jämställdhet och jämlikhet viktiga
utvecklingsfaktorer. Ohälsotalet i Jämtlands
län är högt för både kvinnor och män och
den psykiska ohälsan är ökande i hela länet.

Vi koncentrerar vårt arbete på att:
VÄ 1

‒

Via kunskapscentrat FoU Jämt vara en öppen och inkluderande mötesplats, där olika aktörer
kan utbyta erfarenheter, lära av varandra och utveckla processer som kan göra socialtjänsten
och den kommunala hälso- och sjukvården mer kunskapsorienterad och kunskapsbaserad.

VÄ 2

‒

Genom strukturerad och regional samordning samt gemensamma aktiviteter verka för en
förbättrad psykisk hälsa i länet

VÄ 3

‒

Genom samordning och drivande av utvecklingsarbeten i etablerade samverkansarenor bidra
till kvalitet, förändringsarbete och kontaktskapande. Arbetet utgår från av grupperna
prioriterade områden.

VÄ 4

‒

Inom ramen för arbetet med handlingsplanen för psykisk hälsa, bevaka att brukare finns med i
de sammanhang de ska finnas med, samt bjuda in och erbjuda deltagande i konferenser och
utbildning.

VÄ 5

‒

Främja hälsa genom konst och kultur där kultur och upplevelser av konst ska erbjudas i vården

VÄ 6

‒

Strukturera regionala och lokala träffar för Vård- och omsorgscollege, jobba med viktiga
strategiska frågor för att kvalitetssäkra utbildningen samt under 2018 driva omcertifiering av
VoC

Numreringen VÄ 1-6 innebär ingen prioritering. Benämningen kopplar till Fullmäktiges
samhällsmål, Regionala utvecklingsnämndens Framgångsfaktorer och Indikatorer i kapitel 6

13

14

4.5 Insatsområde Fossilbränslefritt
Temperaturen i Jämtlands län beräknas öka
med upp till 6 grader vintertid till år 2100
enligt SMHIs klimatscenario hög.
Utvecklingen är helt avhängig hur
användningen av fossila bränslen blir i
framtiden. För Jämtland är utmaningen
transportsektorn. En sådan temperaturökning blir förödande för vinterturismen

Vi koncentrerar vårt arbete på att:
FO 1

‒

Via kunskapsförmedling till olika aktörer öka produktionen av förnybar energi samt underlätta
övergången till elmobilitet

FO 2

‒

Tillsammans med länsstyrelsen driva processer för medvetandegörande, klimatanpassning och
utsläppsreduktioner i bred samverkan med näringsliv, myndigheter och civilsamhället via
Klimatrådet

FO 3

‒

Via nätverket VA-Z öka kunskapen om energieffektivisering inom VA-verksamhet, samt att bidra
till att åtgärder inom energieffektivisering genomförs

FO 4

‒

Informera små och medelstora företag i regionen om möjligheten för stöd till att göra
energikartläggningar

FO 5

‒

Delta i utvecklingen av energi- och klimatrådgivningen så att den blir mer samhällsekonomiskt
effektiv, bland annat genom kompetensutveckling, samordning och stöttning till länets rådgivare.

FO 6

‒

samordnande och kompetensutvecklande verksamhet av den kommunala energi- och
klimatrådgivningen.

FO 7

‒

Genom energi- och klimatrådgivningen verka för effektivare energianvändning och minskade
utsläpp av växthusgaser

FO 8

‒

Motivera företag till att genomföra energieffektiviseringsåtgärder och därmed bidra till att öka
takten för energieffektivisering i små företag.

FO 9

‒

Genom att skapa och driva företagsnätverk öka graden av genomförda
energieffektiviseringsåtgärder.

FO 10

‒

Minska CO2 utsläppen i kollektivtrafiken genom övergång till fossilfria bränslen som HVO och el.

FO 11

‒

Hålla hög medvetandegrad för energieffektiva transporter vid turnerandet av scenkonst

FO 12

‒

Genom representation och regionala prioriteringar påverka EU-kommissionen i miljö och
hållbarhetsfrågor

Numreringen FO 1-12 innebär ingen prioritering. Benämningen kopplar till Fullmäktiges
samhällsmål, Regionala utvecklingsnämndens Framgångsfaktorer och Indikatorer i kapitel 6
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4.6 Insatsområde Kultur
Kultur kan ses ur olika perspektiv där kulturens
egenvärde är en aspekt. Med en stark kulturpolitisk
infrastruktur som erbjuder ett kvalitativt och rikt
kulturutbud kan kulturen på olika sätt bidra till att
utveckla länet. Enligt Tillväxtverkets rapport
”Kreametern” finns 1 259 företagare (2015) inom
de kulturella och kreativa näringarna i regionen..I
regionen är största bransch företagare inom
restaurang/måltid, varefter företagare inom
litterär, artistisk och konstnärlig och närliggande
verksamhet är den näst största gruppen företagare.

Vi koncentrerar vårt arbete på att:
KU 1

‒

främja de nationella kulturpolitiska målen

KU 2

‒

besluta, förvalta och redovisa om statliga medel till kultur om totalt ca 30 miljoner kr/år

KU 3

‒

i samverkan med kommunerna och civilsamhället komplettera, stödja utveckling och bidra
till ett dynamiskt utbud av konst och kultur i hela regionen som en integrerad del i det
regionala utvecklingsarbetet bl a genom att erbjuda stöd/bidrag till kulturaktiviteter.

KU 4

‒

KU 5

‒

KU 6

‒

KU 7

‒

KU 8

‒

KU 9
KU 10
KU 11
KU 12

‒
‒
‒
‒

KU 13

‒

Samverka med civilsamhället genom befintliga samverkansarenor och genom att erbjuda
stöd/bidrag till kulturaktiviteter
löpande genomföra uppföljningsdialoger med kulturverksamheter, kommuner och inom
ramen för KulturZ
erbjuda ett tillgängligt, professionellt kulturutbud och demokratifrämjande kulturutbud i
hela regionen
via verksamhetsområdets egna verksamheter Scenkonst(Estrad Norr), Bildkonst, Design,
Film, Hemslöjd samt Regional biblioteksverksamhet bidra till övriga insatsområden
samverka med huvudmännen för de statsbidragsberättigade verksamheterna; Stiftelsen
Jamtli, Föreningsarkivet J/H och Riksteatern J/H
samverka med Gaaltije för att synliggöra samisk kultur, konst och språk
samverka med norrlandslänen för turnésamverkan och metodutveckling
verka för ett jämställdhets-, HBTQ- och normkritiskt perspektiv i kultursammanhang
Samverka med akademin för kunskapsutveckling kring kulturens och kreativitetens roll i
regional utveckling, genom tematisk samverkan med Lunds Universitet, Miun m.fl.aktörer
Insatser för att öka andel kvinnliga musiker på scen vid Estrad norrs skolkonserter

Numreringen KU 1-13 innebär ingen prioritering. Benämningen kopplar till Fullmäktiges samhällsmål,
Regionala utvecklingsnämndens Framgångsfaktorer och Indikatorer i kapitel 6
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4.7 Insatsområde Tillgänglighet

Jämtlands län tillhör ett av Europas glesast befolkade med en statlig väglängd om ca 600 mil och en
total väglängd om 4100 mil. Stambanan Sundsvall – Storlien inom länet är ca 23 mil och den
korsande Inlandsbanan är ca drygt 30 mil. Den spårbundna trafikens utveckling är viktig för att
avlasta vägnäten, minska växthusgasutsläppen och öka transportsäkerheten.
Vi koncentrerar vårt arbete på att:
TI 1

‒

TI 2

‒

TI 3
TI 4

‒
‒

TI 5

‒

TI 6

‒

TI 7

‒

TI 8

‒

TI 9

‒

Följa upp att åtgärder i Länstransportplan 2018-2029 genomförs samt medverka och initiera till
samverkan, projekt, nätverk och påverkansarbete som syftar till utveckling och förbättringar av
infrastrukturen och tillgängligheten i och till och från länet.
Fungera som regional kollektivtrafikmyndighet, där Länstrafiken i Jämtlands län AB och Norrtåg
AB verkar på regionens uppdrag.
Verka för bättre fjärrtågsanslutningar och tillgänglighet, framför allt nattåg.
underlätta elektrifieringen av transportsektorn genom att verka för ökad laddinfrastruktur för
laddfordon.
leda arbetet med en uppdaterad digital agenda för regionen samt att ta fram handlingsplaner för
utvecklade digitala tjänster och dess användning.
verka för att det regionala och nationella bredbandsmålen nås. Detta bland annat genom
samverkan, samordning och samarbete och med de aktörer som berörs av detta.
Följa upp Trafikförsörjningsprogrammet och utreda och fatta beslut om allmän trafikplikt inför
trafikupphandlingar.
Prioritera investeringar i gång-och cykelvägar som kan bidra till minskat bilåkande på korta
avstånd
Genom folkbiblioteken verka för ökad digital kunskap

Numreringen TI 1-9 innebär ingen prioritering. Benämningen kopplar till Fullmäktiges samhällsmål,
Regionala utvecklingsnämndens Framgångsfaktorer och Indikatorer i kapitel 6
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4.8 Insatsområde Attraktion
Turismen i Jämtlands län omsatte nästan 5 miljarder kr år
2016. Attraktion är dock inte
bara turism; befolkningen i
Jämtlands län är lika få som
för 100 år sedan, samtidigt
har riket ökat med 4,3 miljoner personer. Slutsatsen av
det är att länets attraktionskraft behöver öka för att få
fler företagsetableringar och
fler innevånare.
Ett attraktivt och framgångsrikt sport- och kulturutbud
skapar ortsstolthet.

Vi koncentrerar vårt arbete på att:
AT 1

‒

systematiskt arbeta med jämställdhetsintegrering gällande alla samhällsområden.

AT 2

‒

erbjuda ett kvalitativt utbud av kultur

AT 3

‒

främja ett starkt förenings- och organisationsliv

AT 4

‒

Fortsätta arrangörsutvecklingsarbetet med inriktning mot alla arrangörer

AT 5

‒

I samarbete med privata och offentliga organisationer, fortsatt arbete på temat mat/gastronomi,
kultur och turism för att öka lönsamheten och konkurrenskraften och som en attraktion för
turism och inflyttare till regionen

AT 6

‒

Utifrån Programmet för långsiktig befolkningsutveckling forma en handlingsplan för
genomförande av aktiviteter samt påbörja genomförandet tillsammans med kommuner mfl

AT 7

‒

Utifrån handlingsplanen för Jämställd regional tillväxt tex jobba med att öka kompetensen
bland förvaltningens medarbetare och politiker samt öka antal ärenden som beretts utifrån
framtagen rutin för jämställdhet och jämlikhet.

Numreringen AT 1-7 innebär ingen prioritering. Benämningen kopplar till Fullmäktiges samhällsmål,
Regionala utvecklingsnämndens Framgångsfaktorer och Indikatorer i kapitel 6
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5. Ekonomi
5.1 Förutsättningar
Inför 2018 har Region Jämtland Härjedalen räknat upp regionbidrag / nettobudget med 2,7 % genom
beslut i regionfullmäktige i juni 2017.
För de delar av förvaltningens verksamheter som är primärkommunala uppdrag tecknades ett särskilt
avtal för 2015 och framåt. Avtalet innebär att ersättningen från och med 2016 räknas upp på samma
sätt som regionbidraget, det vill säga 2,7 % år 2018. I enlighet med nämndens
delegationsbestämmelser har förvaltningschefen beslutat att innehålla delar av uppräkningen för att
bidra till finansieringen av inprioriteringar. Uppräkning fördelas ut för lönerörelse 2018 med 2 %, för
interna kostnader med 2,7 % samt för verksamheter inom kultursamverkansmodellen med 2,4 %.
En stor del av regionala utvecklingsförvaltningens finansiering kommer från andra källor än
regionbidrag. I planen beräknas dessa inflationskompenserats med 1%. För de statliga kulturbidragen i
den så kallade samverkansmodellen väntas inte beslut förrän i januari 2018. För lönerörelsen har
avsatts 2,0 % löneökning från april 2018 i denna plan.
Förutom de intäkter som redovisas i förvaltningens resultatbudget ansvarar förvaltningen för
fördelning till andra aktörer av statliga projektmedel och företagsstöd uppgående till cirka 114 Mkr
samt statliga kulturmedel i den så kallade samverkansmodellen uppgående till cirka 30 Mkr.

5.2 Inprioriteringar med finansiering enligt särskilt beslut
Inför 2018 har ett antal inprioriteringar som bedömts viktiga för måluppfyllnad i förhållande till
regionala utvecklingsstrategin (RUS) och politiska prioriteringar enligt tidigare planer, beslutats via
primärkommunala samverkansrådet och Regionala utvecklingsnämnden. Det gäller fyra tjänster totalt
och berör områdena integration, kompetensförsörjning, demografi samt statistik/analys, totalt
maximalt 1,5 Mkr. Beslutet avser perioden fram till 2018-06-30.

5.3 Inprioritering med finansiering inom tilldelad ram
Till 2018 har förvaltningen haft stora utmaningar för att klara framför allt ökade kostnader inom
kollektivtrafikområdet och övergången till ett modernt kontorsadministrativt dataprogram. Samtliga
inprioriteringar har finansierats genom omfördelning inom förvaltningens tilldelade ram.
För det delägda bolaget Torsta AB har Regionala utvecklingsnämnden beslutat om en reducering av
uppdraget motsvarande 2 Mkr. Organisationsbidragen har reducerats med 1,5 Mkr och bidraget till
folkhögskolorna Birka och Bäckedal med 0,8 Mkr. Budgeten för verksamhetsområde Infrastruktur och
kommunikationer reduceras med 0,7 Mkr och förvaltningschefens fria medel med 0,4 Mkr. Vidare har
övriga delägda bolag och ekonomiska föreningar fått vidkännas utebliven uppräkning för
kostnadsökningar. Slutligen sker en reducering av förvaltningens budget för resor med 10 %, jämfört
med tidigare år.

5.4 Koncernbudget 2018
I en sammanställd budget ska förvaltningsorganisationen och de aktiebolag och föreningar där
regionen har ett väsentligt inflytande redovisas. Med väsentligt inflytande menas i regel de aktiebolag
där regionen har minst 20 procent av aktiekapitalet eller röstetalet. Undantag kan göras för bolag vars
omslutning är så liten att den endast obetydligt påverkar koncernens resultat och ställning. Den
sammanställda budgeten 2018 omfattar endast Länstrafiken Jämtlands län AB, av de bolag som har
koppling till Regionala utvecklingsförvaltningen.

18

19
Följande aktiebolag, med koppling Regionala utvecklingsförvaltningen, ägs till minst 20%.
Företag

Budgeterat resultat totalt

Ägd andel

Länstrafiken i Jämtland AB

+ 600 tkr

100 %

Torsta AB

+ 598 tkr

40 %

+/- 0

25%

Almi Företagspartner Mitt AB

- 990 tkr

24,5 %

Vattenbrukscentrum Norr AB

+ 200 tkr

20 %

Norrtåg AB

5.5 Ekonomisk plan 2018-2020
Enligt kommunallagen skall varje år upprättas en budget för nästa kalenderår och en plan för
verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande
treårsperioden. För 2018, 2019 och 2020 har regionbidraget, med vissa justeringar, räknats upp med
2,7%, 3,5% respektive 3,0%, vilket är i nivå med prognosen för landstingsprisindex (LPIK).
Verksamhetens intäkter har räknats upp med 1% årligen, med undantag för ersättningen från
kommunerna som i gällande avtal ska följa regionens uppräkning. För personalkostnaderna räknas
med årliga lönerörelser på i genomsnitt 2,0%. Regionbidraget från och med 2019 har räknats ner med
1700 tkr på grund av att byggdelen av projektet Nationalmuseum Jamtli avslutats.
Balansbudgeten redovisas ej separat för Regionala utvecklingsförvaltningen. Region Jämtland
Härjedalen har en gemensam balansräkning som redovisas i finansplanen.
Resultatbudget
(tkr)

2018

2019

2020

Verksamhetens intäkter

101 765

102 783

103 810

Personalkostnader

- 83 838

-85 515

- 87 225

- 338 005

- 346 798

- 356 036

- 1 072

- 1 100

- 1 100

- 67

- 70

- 70

321 217

330 700

340 621

Verksamhetens övriga kostnader
Avskrivningar
Finansnetto
Verksamhetens nettokostnad (Regionbidrag)

5.6 Budget 2018 per verksamhetsområde
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6. Mål och resultatmått
Regionala utvecklingsnämnden har för 2018 beslutat om totalt 25 framgångsfaktorer inom
området Samhälle, 7 inom område Medarbetare samt 7 inom område Verksamhetsresultat. Till
dessa finns kopplade indikatorer 36 st för Samhälle, 7 st för Medarbetare och 8 st för
Verksamhetsresultat. Totalt är det alltså 51 st indikatorer som ska följas upp i delårsbokslut och
årsbokslut. För att få en bild hur förvaltningen arbetar mot dessa framgångsfaktorer / indikatorer
är de aktiviteter som görs inom de olika Insatsområdena förtecknade nedan.
Framgångsfaktorernas måluppfyllelse redovisas genom en kortfattad beskrivning av aktiviteter
som genomförts och en bedömning om aktuellt läge. Måluppfyllelsen bedöms efter följande
skala.
Framgångsfaktorn är uppfylld. Rätt åtgärder är utförda. Inga ytterligare
åtgärder behöver göras under 2018.
Rätt åtgärder för att framgångsfaktorn ska bli uppfylld till årets slut är
planerade och/eller påbörjade.
Framgångsfaktorn är inte uppfylld.

För att bedöma måluppfyllelsen nyttjas indikatorn, där flera indikatorer finns per framgångsfaktor
görs en sammanvägning av dessa. Region Jämtland Härjedalens revisionskontor har påtalat
betydelsen av att förvaltningens genomförda arbete redovisat tydligt i förhållande till fullmäktiges
fastställda mål och nämndens framgångsfaktorer.
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6.1 Framgångsfaktorer inom samhälle
Inom perspektivet samhälle återfinns mål som ska spegla befolkningsaspekter där Region
Jämtland Härjedalen kan bidra. De strategiska målen inom område samhälle verkställs av
både regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och vårdvalsnämnden. Nedan
redovisas vilka framgångsfaktorer i form av utvecklingsområden som regionala
utvecklingsnämnden ska fokusera på 2018 samt indikatorer och koppling till aktiviteter.
Varje aktivitet inom insatsområdena i kapiel 4 är numrerad enligt följande modell:.
Inom Företagande
Inom Kompetensförsörjning
Inom Välfärd
Inom Fossilbränslefritt
STRATEGISKT
MÅL REG.PLAN

FÖ 1 – 16
KO 1 – 16
VÄ 1 – 6
FO 1 – 12

Inom Kultur
KU 1 – 13
Inom Tillgänglighet TI 1 – 9
Inom Attraktion
AT 1 – 7

FRAMGÅNGSFAKTOR

INDIKATOR

AKTIVITETER
KOPPLAD TILL
INDIKATOR

Nära samverkan med
övriga aktörer gällande
behov och efterfrågan på
regionens arbetsmarknad

Ta fram kunskapsunderlag och
processbeskrivning om regionens
arbetsmarknad och utbildningsbehov tillsammans med lämpliga
aktörer

KO 1-3, KO 10, VÄ 6

GENERELLA
AKTIVITETER
Fler arbetstillfällen
för män och
kvinnor i privat och
offentlig sektor

FÖ 1,2,4,6,8,10,11,
15.
Validering av nyanländas
kompetenser behöver
KO 5,7
skyndas på

Fler invånare i
regionen

FÖ 12-14, KU 12, IN 5

Andel öppet arbetslösa
KO 11-13, IN 4
utrikesfödda inskrivna vid
Arbetsförmedlingen och i program
i aktivitetsstöd ska vara max 30 %

Verka för fortsatt utveckling inom näringslivet i
regionen

Antal arbetsställen med anställda
ska öka med 1,5 %

FÖ 5, FÖ 7

Kartlägga finansieringsmöjligheter för offentlig
och privat sektor i dialog
med EIB

Genomförd kartläggning

Nyttja skogens och
lantbrukets resurser för
fler jobb och hållbar
tillväxt
Nära
samverkan med
kommuner, näringsliv och
andra aktörer gällande
inflyttning och rekrytering

Process för att ta fram regionalt
skogsprogram har påbörjats
I Programmet för långsiktig
befolkningstillväxt deltar samtliga
kommuner samt länets
näringslivsorganisationer

AT 6

Nyanlända medborgare
väljer Jämtland som sin
permanenta bostadsort

Andelen utrikesfödda uppgår till
minst 7,9 %

IN 1-3,

Fem företag har erhållit
FÖ 3
finansiering genom EIB-instrument
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Bättre
infrastruktur

Det ska vara attraktivt för
unga vuxna att bosätta sig
i länet

Ett långsiktigt samarbete med
länets gymnasieskolor har
etablerats för att fånga upp ungas
framtidsbilder

Verka för ett ökat
kollektivt resande

Restideskvoten tåg/bil ska uppgå
till högst 0,8 år 2020

KO 14-15

TI 3, 7

Fossilbränslefri
region år 2030
FO 11

Antal resor med länstrafikens och
tätortstrafikens färdbevis ska öka
till 2 458 900

Ti 2

Verka för fortsatt
bredbandsutbyggnad

70
% av alla3 hushåll
respektive
489 000och företag
ska ha tillgång till bredband om
minst 100 Mbit/s år 2018

TI 6

Fastställelse av ny
länstransportplan för en
bättre infrastruktur

De planerade åtgärderna för 2018
genomförs

TI 1, TI 8

Stärka kopplingen mellan
kommunal fysisk planering, regionala utvecklingsfrågor och regional
infrastrukturplanering

Påbörja arbetet med att ge
regionala utvecklingsstrategin en
rumslig dimension, ”Struktur-bild
Jämtland Härjedalen”

Verka för omställning till
fossilbränslefria
transporter

160 st. publika laddstationer,
varav 40 st. snabbladdstationer i
regionen
CO2 utsläpp i den allmänna
kollektivtrafiken ska vara högst
0,65 kg per km
Leveranserna av fossila bränslen,
alla kategorier, är mindre än 70 %
av 1990-års oljeleverans

Verka för
energieffektivitet inom
byggande och boende

Ökat digitalt
användande
KO 6

FO 1-2

FO 10, TI 4

FO 7, FO 2

Kommunernas fastighetsansvariga FO 2-6, FO 8, FÖ 16
får ökade kunskaper, inspiration
samt stöd för att uppnå den egna
kommunens uppsatta energi- och
klimatmål för de egna
fastighetsbestånden
Verka för att besparingspotential
om 20 % i det kommunala
fastighetsbeståndet uppnås inom
respektive kommun, basår 1990

FO 2, FO 8-9

Verka för ökad produktion
av förnybar energi

0,5 m2 solcell per invånare är
installerat år 2018

FO 1,

Uppdatering av den
regionala digitala agendan

Uppdaterad regional digital
agenda och framtagen
handlingsplan i samverkan med
samhällets övriga aktörer

TI 5
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Nyttja distansoberoende
Distansdeltagande är möjligt vid
teknik för
samtliga regionens samverkansråd
regionövergripande möten och kommunchefsmöten

Kultur i hela
regionen
KO 16
KU
1-10, 12

Alla folkbibliotek ska verka
för ökat användande av
digital teknik
Spridning av
kulturaktiviteter i hela
regionen

KO 16, AT 2,3,4

Jämlik och
jämställd region

Utveckla KKN-näringarna i
regionen i samverkan med
privata- och offentliga
aktörer
Jämställdhetsintegrera
regionens tillväxtarbete
med ett intersektionellt
perspektiv

Fortbildningstillfällen inom digital TI 9
kompetens ska ges på
folkbiblioteken
Scenkonstföreställningar utanför
KU 6, KO 16, IN 6
Östersunds kommun ska vara
minst 50 %
Scenkonstföreställningar riktade
till barn och unga (t.o.m. 25 år) ska
vara minst 50 %
Andel kvinnliga musiker på scen
vid Estrad norrs skolkonserter
uppgår till 50 %
Antal företagare inom litterär,
artistisk och konstnärlig
verksamhet ska uppgå till 430 st.

KU 11

AT 5, FÖ 12

För förvaltningens medarbetare
och politiker ska det genomföras
15 utbildningstillfällen 2018
Genomförda kvantitativa
mätningar visar på en ökad
kunskap i jämställdhet hos
medarbetare och politiska
representanter

AT 7, KU 11

Framtagen rutin för jämställdhets- AT 1
, jämlikhets- och
barnrättsperspektiv ska nyttjas vid
100 % av beslutsärenden. Mätning
görs av ärenden vid två slumpvis
valda månader

Bättre folkhälsa
VÄ 6

Minskade
sjukskrivningstal

Främja psykisk hälsa samt
förebygga psykisk ohälsa
hos unga

Regionstyrelsen och vårdvalsnämnden verkställer
det strategiskt målet

Samtliga reviderade och
nyproducerade policys ska vara
jämställdhets-, jämlikhets- och
barnrättsintegrerade

AT 1

Samtliga bolag/medlemsorganisationer ska ha ägardirektiv som
beaktar jämställdhet ur ett
intersektionellt perspektiv

AT 1, FÖ 9

Andelen suicid per 100 000 inv. i
VÄ 2
länet har minskat till hälften
(ungdomar/unga vuxna 15-24 år)
jämfört med 2016.Nollvision råder
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Tillgänglig och
samordnad hälsooch sjukvård

Bidra till en långsiktig
evidensbaserad kunskapsuppbyggnad inom socialtjänst samt kommunal
hälso- och sjukvård

Enkäten "Hälsa på lika villkor
VÄ 3, VÄ 1
2018” visar på minskad andel som
upplever nedsatt psykiskt
välbefinnande samt minskad andel
som har funderat på självmord

VÄ 7

Öka individens inflytande
Antalet SIP ska öka
över sina insatser genom
utvecklat användande av
SIP (Samordnad individuell
plan) i riktning mot delat
beslutsfattande
Öka brukarrepresentation Årlig rapport från JLB (Jämtlands
lokalt och regionalt. Invol- läns brukarråd) indikerar ökad
vera brukarrepresentanter brukarrepresentation
i arbeten där brukarperspektivet behöver
synliggöras

VÄ 4

6.2 Framgångsfaktorer inom Medarbetare
Perspektivet medarbetare ska fånga medarbetarenas uppfattning om sin arbetsplats, men
även deltagande och engagemang samt arbetsmiljöfrågor. Här samlas också mål med fokus
på lärande och förnyelse. De strategiska målen inom område medarbetare verkställs av
regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämden. Nedan redovisas vilka framgångsfaktorer
i form av utvecklingsområden som regionala utvecklingsnämnden ska fokusera på 2018
samt indikatorer för mätning av uppfyllelse.
STRATEGISKT MÅL I
REGIONPLANEN

FRAMGÅNGSFAKTOR

INDIKATOR

Tydligt och lyhört ledarskap

Utveckling av chefsrollen för ett
effektivare och tydligare ledarskap

Handlingsplan för chefer
genomförs och följs upp

Ökad delaktighet

Medarbetarutbildningen ska
genomföras av samtliga medarbetare,
särskilt fokus på nyanställda

100 % av medarbetarna har
genomfört utbildningen

Öka förståelsen för vikten av ett bra
bemötande på arbetet och gentemot
externa aktörer
Regionen ska ha nolltolerans mot
sexuell kränkning

Alla enheter ska arbeta med
värdegrundsarbetet på APT

Antalet medarbetare som har en
individuell kompetensutvecklingsplan
ska öka
Låg sjukfrånvaro inom regionala
utvecklingsförvaltningen ska
vidmakthållas och ligga på max 3 %
Verksamheterna ska genomföra
kompetenskartläggning och analys

75 % av medarbetarna har
en individuell
kompetensutvecklingsplan
Totalt max: 3 %

Kompetensutveckling och
karriärvägar för alla yrkesgrupper
Sänkta sjuktal

Kompetensförsörjning utifrån behov

Andel medarbetare som i
medarbetarenkät anger att
de varit utsatta för sexuella
trakasserier ska vara 0 %

Kvinnor max: 3 %
Genomförd
Män max: 3 %
kompetenskartläggning
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6.3 Framgångsfaktorer inom Verksamhetsresultat
Område Verksamhetsresultat visar strategiska områden för organisationens arbete och innefattar såväl
finansiella som icke finansiella resultat. Bland icke finansiella resultat ingår utfall för ”stora”
processer. De strategiska målen inom verksamhetsresultat verkställs av regionstyrelsen,
vårdvalsnämden och regionala utvecklingsnämnden. Nedan redovisas vilka framgångsfaktorer i form
av utvecklingsområden som regionala utvecklingsnämnden ska fokusera på 2018 samt indikatorer för
mätning av uppfyllelse.
STRATEGISKT MÅL I
REGIONPLANEN

FRAMGÅNGSFAKTOR

INDIKATOR

Högre medvetenhet och ökad
samverkan i hela koncernen

Genomföra en översyn av ägardirektiv
för helägda bolag och bolag med en
ägandeandel på mer än 30 %

Genomförd översyn

Lägre kostnadsutveckling än
2017

Nettokostnadsutveckling i enlighet med
den löne- och prisförändring som
fullmäktige beslutat om i Finansplan
2018–2020

Nettokostnadsutveckling

Ökade intäkter

Nämndens arbete med att få fler att bli
skattebetalare i regionen, och därmed
öka intäkterna, hanteras genom
framgångsfaktorerna under strategiska
mål för samhälle

Ökad produktionskapacitet

Utveckla processerna för bidragsgivning
inom 1:1-anslaget

Minskad miljö-och
klimatpåverkan

De åtgärder som initierats för att minska Koldioxidutsläppen ska minska
klimatpåverkan från resor och
med 14 % jämfört med år 2016
transporter ska ha fortsatt kontinuitet

Ansökan av företagsstöd och
projektstöd ska vara digitaliserad
under 2018

Resfria möten skapar tidseffektivitet och Distansdeltagande är möjligt vid
minskar transportutsläppen
samtliga RUNs utskotts-/AUmöten
2018

Fler arbetstillfällen utanför
Östersund

Vid inköp, inklusive upphandling, ska
miljökrav ställas där så är relevant

Andelen ekologiska råvaror inom
våra folkhögskolor ska vara 30 %
av det totala livsmedelsinköpen

Stärka den regionala närvaron genom
att flytta del av arbetstid alt verksamhet
till samtliga regionens kommuner

Schema för förläggning av medarbetares arbetstid i regionens
kommuner upprättas och följs
Hur stor andel av totalt arbetade
timmar i % genereras i regionens
kommuner exkl. Östersund
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7. Program för genomförande
Den regionala utvecklingsstrategin lägger fast sju prioriteringar avsedda att verka under lång tid.
Dessa har sin bakgrund i de samhällsutmaningar som möter oss, vilka inte är unika för Jämtland. Det
finns tydliga kopplingar till såväl Europa 2020 och den Nationella strategin för hållbarhet regional
tillväxt och attraktionskraft. Den territoriella utvärderingen Nordliga glesbefolkade områden utförd av
OECD, bekräftar prioriteringarnas betydelse för hållbar tillväxt.
De samhällsmål som fullmäktige årligen lägger fast är också kopplade till dessa utmaningar. För att nå
god effekt i genomförandet av de aktiviteter som redovisas i form av strecksatser under
insatsområdena i denna verksamhetsplan krävs samverkan mellan dels tjänstepersoner inom regionala
utvecklingsförvaltningen men också med andra aktörer i samhället såsom kommuner, näringsliv och
ideell sektor.
För att nå detta samlas aktiviteterna i ett antal program som beskrivs enligt modellen effektkedja:

Under första kvartalet 2018 avses två program att tas fram genom att vissa av de planerade
aktiviteterna enligt denna verksamhetsplan samlas i program.
I en dialog under 2017 har länets kommuner samt ekonomiska föreningen Samling näringsliv
Jämtlands län enats om betydelsen av en gemensam kraftsamling för att möta den demografiska
utmaningen med höjd försörjningskvot och kompetensförsörjningsproblematiken inom såväl
offentlig sektor samt näringslivet. För detta kommer ett Program för långsiktig befolkningsökning att
utarbetas respektive ett Program för en öppen, växande och inbjudande arbetsmarknad. Dessa båda
program kommer att samverka nära och mellan sig och mellan de olika aktörerna i samhället för vilka
dessa frågor är viktiga.
Båda dessa områden är prioriterade av såväl fullmäktige som Regionala utvecklingsnämnden.
Övrig verksamhet avses att successivt flyttas in i flera program. Regionala utvecklingsförvaltningens
samtliga aktiviteter redovisats i form av projekt- och aktivitetsblad vilka finns redovisade på
www.regionjh.se/projektblad
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8. Koncernbolagen och finansiering till ekonomiska föreningar och
stiftelser
Länstrafiken i Jämtland AB (ägd andel 100%)
Länstrafikens uppdrag är att operativt svara för de uppgifter som krävs för att upprätthålla en allmän
kollektivtrafik i länet och till angränsande län ex vis upphandling, avtalsuppföljning, framtagning av
tidtabeller, hantering av biljettintäkter, biljettmaskiner, hållplatser, marknadsföring statistik och
bussgods.
Trafikutbudet är stabilt. Bolagets affärsidé är Länstrafiken erbjuder sina kunder tid till annat genom
smarta, smidiga och snabba resor.
Mål för verksamheten finns angivna i Trafikförsörjningsprogrammet. Självfinansieringsgraden ska
öka, antalet resor ska öka, kundnöjdheten ska öka, andel fordon med låggolv eller hiss ska öka,
nöjdhet med färdtjänstresa ska uppgå till minst 90 % under programperioden, kollektivtrafikens
marknadsandel ska öka och utsläppen av CO2 ska minska. Internt har bolaget mål för personalens
arbetsmiljö, bussgods utveckling m m.
För 2018 avsätts 183,8 mkr i ägarbidrag.
Norrtåg AB (ägd andel 25 %)
Region Jämtland Härjedalen har uppdragit åt bolaget att bedriva persontågtrafik på dagtid i respektive
län samt mellan länen och angränsade län enligt överenskommelse med staten/Trafikverket
tillsammans med kollektivtrafikmyndigheterna i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.
I samverkan med ägarna ska bolaget planera, upphandla och samordna persontrafik med hög
kundtillfredsställelse. Arbetet ska ske i enlighet med avtalet med Trafikverket om utveckling av
regiontågtrafiken i länen. Trafik för arbetspendling är viktigt att tillgodose.
De två större linjerna Umeå-Sundsvall och Sundsvall-Östersund-Storlien har ett stabilt trafikutbud, bra
resande, bra turtäthet och hög regularitet och punktlighet som bidrar till en positiv utveckling.
För 2018 budgeteras 23,6 mkr i ägarbidrag för Region Jämtland Härjedalens andel.
Transitio AB (ägd andel 5 %)
Bolaget ägs av landets RKM som har tågtrafik.
Transitio AB ska anskaffa och förvalta tågfordon för uthyrning till de regionala tågtrafikbolagen.
Transitio AB tillhandahåller även s k tungt underhåll för tågfordonen. Norrtåg AB hyr tåg genom
bolaget.
Bolaget är stabilt och sköter sina åtaganden. Bolaget har verksamhetsmål inom följande områden för
2018
 Fordon
 Juridik
 Högvärdeskomponenter
 Medarbetare
 Projekt
 Bolaget - administration
 Finansiering/ekonomi
Bolagets totala nettoomsättning 2018 budgeteras till 482 mkr. Bolaget finansieras genom uthyrning av
spårfordon och regionens delfinansiering täcks av budgeterade medel för Norrtåg AB
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Torsta AB - ett kunskapscentrum för de gröna näringarna (ägd andel 40%)
Torsta AB ägs av Region Jämtland Härjedalen (40 %), Jämtlands Gymnasieförbund (20 %), SCA
Skog AB, Sveaskog Förvaltnings AB, AB Persson Invest, Skogsägarna Norrskog Ekonomisk
Förening, (vardera 5 %), Lantbrukarnas Ekonomi AB (15 %) samt Träutveckling i Jämtland AB (5 %).
Bolaget är ett kunskapscentrum som ska tillgodose och utveckla de gröna näringarnas behov av ny
kunskap, nya idéer och nya kontakter. Torsta ligger i Ås, men finns till för och är aktiva i hela
regionen. Verksamheten erbjuder utbildningar och kurser för både unga och vuxna som leder till jobb
och arbetar med företags- och landsbygdsutveckling samt erbjuder god mat och konferensmöjligheter i
lantlig miljö. Torsta AB vill bidra till ökad lönsamhet i branschen och vara de gröna näringarnas
självklara källa till kunskap.
Almi Företagspartner Mitt AB (ägd andel 24,5%)
Almi Företagspartner Mitt AB ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), Region Jämtland Härjedalen
(24,5 %) samt Landstinget i Västernorrland (24,5 %)
Almi skall bidra till hållbar tillväxt och innovation genom att förbättra möjligheterna att utveckla
konkurrenskraftiga företag såväl nationellt som globalt. Bolaget ska erbjuda tjänster inom rådgivning
och utlåning i huvudsak riktat till företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. Verksamheten ska
medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och
blir fler. Med hållbar tillväxt avses tillväxt i bolag som bedöms vara ekonomiskt, socialt och
miljömässigt hållbara över tid.
Bolaget ska aktivt söka nya kunder och verksamheten ska utgå från behoven hos företagen regionalt.
Bolaget ska arbeta mot alla kunder i målgruppen men ha ett särskilt fokus på tidiga skeden i termer av
livscykel eller i termer av expansionsfaser såsom produkt- och tjänste- eller marknadsutveckling, samt
kvinnor och personer med utländsk bakgrund.
Almis verksamhet ska vara marknadskompletterande och riktas mot företag som inte får sitt behov av
finansiering eller rådgivning tillgodosett av marknadens privata aktörer.
Bolaget ska samverka med privata och offentliga aktörer vars syfte är att finansiera och på andra sätt
stödja företagsutveckling samt internationalisering av näringslivet.
Vattenbrukscentrum Norr AB (ägd andel 20%)
Vattenbrukscentrum Norr AB ägs av Fiskodlare i Norr Ek. för. (40 %), Region Jämtland Härjedalen
(20 %), Akvakulturforskare i Norr Ek. för. (20%) samt SLU Holding (20 %).
Företagets kärnverksamhet har varit och är att bedriva forskning och försök samt upplåta anläggningen
till externa forskare framförallt från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Det är forskarna från
universiteten som leder och ansvarar för de flesta försök och vi stödjer och ansvarar för den dagliga
driften. Anläggning som är unik i Sverige är byggd för försöksverksamhet. Försök har även utförts på
uppdrag av kommersiella aktörer.
Vattenbrukscentrum Norr har numer även konsultverksamhet i sin verksamhet. Bolaget har via utökad
kompetens skaffat sig möjligheter att göra ekonomiska beräkningar som är nödvändiga inför en
etablering och arbetar även som konsulter.
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Business Peak Region AB (f.d. Mid Sweden Science Park AB, ägarandel 15%)
Peak Region AB ägs av Samling Näringsliv Jämtlands län Ek. förening (55 %), Region Jämtland
Härjedalen (15 %), Östersunds kommun (15 %), Krokoms kommun (7,5 %) och Åre kommun (7,5 %).
En omstrukturering av företagets ägande är förestående. Tanken är att Mittuniversitetets holdingbolag
kommer att förvärva 55 % av aktier från övriga aktieägare.
I sin verksamhet hittills har bolagets inriktning varit att främja en hållbar tillväxt genom utveckling av
en kreativ och innovativ miljö för utveckling av människor och företag. Bolaget gör det genom att
stödja företag samt aktivt arbetar för nya etableringar inom regionen Jämtland – Härjedalen. Bolaget
ska verka för önskad kompetensförsörjning, en attraktiv bild av regionen som plats för att arbeta, bo
och besöka samt för utbyggd infrastruktur. Bolaget skall ha fokus på att främja utvecklingen i
Östersund-Krokom-Åre regionen samt övriga delar av Jämtlands län genom ett nära samarbete mellan
näringslivet, universitetet och offentlig sektor. Bolaget ska sälja tjänster och produkter som är
relevanta för regionens gemensamma innovationssystem där särskild fokus läggs på kunskaps och
forskningsbaserad verksamhet.
En eventuell förändring av företagets verksamhetsinriktning kommer att diskuteras med nya
huvudägaren om förändringar av ägandebilden genomförs.
Naboer AB (ägd andel 11,76%)
Naboer AB ägs av 3 svenska kommuner (Krokom, Åre och Östersund) och 8 norska kommuner samt
av Nord- och Sør-Trøndelags fylkeskommuner samt Region Jämtland Härjedalen, Totalt 14 ägare som
tillsammans äger 17 andelar, varav Region Jämtland Härjedalen äger 2 andelar.
Naboer ABs uppdrag är att verkar för att på ett operativt sätt, långsiktigt utveckla, vårda, förstärka och
belysa banden mellan Jämtland och Tröndelag. Det bör observeras att i det gränsöverskridande arbetet
som Naboer AB driver finns inget uttalat ekonomiskt vinstsyfte med sin verksamhet.
Syftet är att skapa gemensamma mervärden genom interregional utveckling.
Aktiviteterna formuleras ofta som projekt där möjligheten till finansiering från Interreg är en viktig
förutsättning. Det är ett anpassat program för gränsöverskridande utveckling. Bolagets roll kan vara
projektägare, projektledare, samverkanspart eller att bolaget skapar/initierar projekt åt andra
organisationer.
Stiftelsen Jamtli (regionen är en av fyra stiftare)
Jämtlands läns landsting, Östersunds kommun, Hembygdsförbundet Jämtlands län - Heimbygda, och
Jämtlands läns konstförening är bildare av Stiftelsen Jamtli. Enligt stiftelseurkund från den 6
september 1973 ska verksamheten bekostas av stiftarna enligt dem emellan överenskomna villkor.
Styrande för verksamheten är Museilagen (2017:563), Nationella kulturpolitiska målen, Uppdragsavtal
Stiftelsen Jamtli 2015-2018, som utgår från Regional kulturplan för Jämtlands län 2015-2018 och
Östersunds kommuns Plan för kultur. Planerna anger kulturpolitiska prioriteringar och
utvecklingsområden. Uppdraget är att verka för ett levande kulturarv i regionen, utveckla besöksmål
och upplevelseanläggning samt utveckla det regionala kulturlivet. Stiftelsen ska beakta kriterier för
social och ekonomisk hållbarhet och bidra till länets utveckling genom att vara en nationell, nordisk
och europeisk förebild där Jamtli strävar efter hållbar utveckling i enlighet med europeiska
utvecklingspolitiken agenda 2030 och genom att främja ett levande kulturarv som bevaras, används
och utvecklas.
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Den ekonomiska fördelningen enligt gällande ”Uppdragsavtal Stiftelsen Jamtli 2015 - 2018” är 65 %
regionen och 35 % kommunen. Uppdragsavtalet åtföljs av årsavtal från vardera regionen och
kommunen, som reglerar uppdrag, mål, uppföljning av resultat och årlig ersättning för uppdraget.
Planeringsdialoger mellan region, kommun och stiftelsen sker vår och höst genom Jamtlisamråd med
politisk- och tjänstemannarepresentation, samt tjänstemannadialoger. Dialogerna berör uppföljning av
verksamhet och ekonomi respektive dialog om kommande års budget och kommande årsavtal.
Coompanion Kooperativ utveckling, Jämtlands län
Coompanion skall arbeta för ett mer kooperativt och samhällsentreprenöriellt Jämtlands län. Detta
skall ske genom att tillhandahålla kvalificerad information, utbildning och rådgivning om kooperativ
idé, ekonomi och administrativ teknik.
Föreningen skall vidare aktivt verka för att skapa nya arbetstillfällen och i övrigt utveckla länet, aktivt
verka för utbildning om den kooperativa historien, idén, ekonomin och särarten kommer till stånd
inom grundskolan, gymnasieskolan, folkhögskolan, högskolan och studieförbund. På kooperativ grund
initiera och stödja forsknings- och utvecklingsverksamhet.
Jämtland Härjedalen Turism, ekonomisk förening (JHT)
I det uppdrag som framgår av vad som kallas ”ägardirektiv” för Jämtland Härjedalen ek. för. framgår
bland annat att föreningen skall 






Vara Jämtland Härjedalens professionella och affärsmässiga samverkansplattform för
utveckling av regionens besöksnäring
Vara en branschorganisation som samverkar med länets destinationer och turistföretag, med
företrädare för offentlig sektor, intresseorganisationer m fl.
Företräda regionens besöksnäring och vara aktiv i nationella och internationella sammanhang
Ansvara för att strategi- och måldokument på regional nivå avseende besöksnäringens
utveckling hålls aktuella
Ta initiativ till utvecklingsinsatser och driva strategiskt viktiga frågor med utgångspunkt från
dessa dokument samt vara aktiv i frågor kring genomförande och finansiering. Stöd till
destinationernas egen utveckling är ett prioriterat område
Arbeta för att skapa finansiering utöver basfinansiering och medlemsavgifter.

Styrelsen inom JHT har tagit ett inriktningsbeslut som omfattar den fortsatta inriktningen av
huvudområden för verksamheten 1. Strategi och process - Initiera och påverka i strategiska frågor.
2. Kompetens och lärande - Inspirera, samordna och genomföra.
3. PR och lobbying - Kommunicera, påverka och bygga relationer.
•

Förse branschföreträdare som media, turoperatörer och transportörer med relevant material.

