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§ 16

Justering av protokoll

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden utser Joakim Pohlman att jämte ordförande justera
protokollet.
Sammanfattning

Föreslås att utse Joakim Pohlman att jämte ordförande justera protokollet.
Justering sker 13 mars.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden utser Joakim Pohlman att jämte
ordförande justera protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 17

Fastställande av dagordning

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden fastställer dagordning i enlighet med utsänd
kallelse 2019-03-01.
Sammanfattning

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden fastställer dagordning i enlighet med
utsänd kallelse 2019-03-01.
Paragrafen är justerad
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§ 18

Introduktion för regionala
utvecklingsnämnden

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Presentation av dagens introduktion kring organisationen. En översikt kring
årshjul, budget och verksamhetplanering. Genomförande och uppföljning. Vad
återkommer varje år och vad återkommer under en mandatperiod. - Christel
Gustafsson regional utvecklingsdirektör
Fördjupad presentation av avdelningarna, deras uppdrag och verksamhet inom
Regional utveckling
Kompetens och lärande - Linda Vingren, verksamhetschef och Sofie Schentz
Magnusson
Folkhälsa och social utveckling - Annika Magnerot, verksamhetschef
Verksamhetsstöd/Miljö - Andreas Liljenrud, verksamhetschef
Kommunikation - Åsa Karlsson, kommunikationsstrateg
Administrativt stöd, Yrkeshögskola och Grimslövs Folkhögskola - Christel
Gustafsson regional utvecklingsdirektör
Offentlighet, sekretess och jäv - Anna Widströmer, regionjurist
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 19

Rapporter från externa uppdrag

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden noterar med godkännande informationen till
protokollet.
Sammanfattning

Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde rapporterar nämndens
ledamöter från externa uppdrag.
Ordförande Thomas Ragnarsson rapporterar från följande möten:
- Baltic Link - styrgruppsmöte
- Nätverk med näringslivscheferna i länets kommuner
Joakim Pohlman rapporterar från styrelsemöte för Grimslövs folkhögskola.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden med godkännande noterar
informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 20

Regionala utvecklingsdirektörens rapport

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionala utvecklingsdirektören lämnar en lägesrapport över Region Kronobergs
arbete inom området regional utveckling.
Vid dagens sammanträde redogörs för följande:
- Den nationella budgetprocessen för myndigheterna
- Nätverk för regionala utvecklingsdirektörer på SKL
- Personalfrågor på förvaltningen Regional utveckling
- Yrkeshögskoleutbildning - psykiatrisjuksköterska
- Analysenheten på Regional utveckling har ett utökat uppdrag att täcka hela
Region Kronobergs behov.
- FoUU (Forskning, Utveckling, Utbildning) - ny enhet inom Region Kronoberg
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 21

Verksamhetsberättelse med ekonomisk
redovisning helår 2018 (18RGK754)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden godkänner Verksamhetsberättelse med ekonomisk
redovisning helår 2018 samt överlämnar den till regionstyrelsen för information.
Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för 2018 uppgår till +6 192 tkr, vilket till största del
beror på att statliga medel har kommit regionen tillgodo med kort varsel i högre
utsträckning än budgeterat.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden godkänner Verksamhetsberättelse med
ekonomisk redovisning helår 2018 samt överlämnar den till regionstyrelsen för
information.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 2018
RUN
• Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 2018 RUN
Paragrafen är justerad
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§ 22

Återrapportering av mål för politikområdet
Regional tillväxt 2018 (17RK2472)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde lämnas information om
återrapportering av mål för politikområdet Regional tillväxt 2018.
I den efterföljande diskussionen lyfts fråga om projektet Hållbar mobilitet och
dess täckning över hela länet. Projektet kommer ge en tydlig återrapportering vid
regionala utvecklingsnämndens sammanträde i april.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Återrapportering av mål för politikområdet Regional tillväxt
2018
• Återrapportering av mål för politikområdet Regional tillväxt 2018
Paragrafen är justerad
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§ 23

Villkor för Region Kronoberg budgetåret
2019 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse,
19 Regional tillväxt och 22
Kommunikationer samt regleringsbrev för
budgetåret 2019 avseende anslag 1:1
(19RGK159)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Region Kronoberg får årligen regleringsbrev och villkorsbeslut från
Näringsdepartementet som sätter ramar för genomförande av den regionala
tillväxtpolitiken.
Information om regleringsbrev och villkorsbeslut lämnas vid regionala
utvecklingsnämndens sammanträde.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut Villkorsbeslut och regleringsbrev 1:1 2019
• Villkor för budgetåret 2019
Paragrafen är justerad
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§ 24

Budgetrevidering för regionala
utvecklingsnämnden (18RGK1314)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden godkänner budgetrevidering och avsätter medel
för insatser riktade mot näringslivsutveckling och besöksnäringen i enlighet med
upprättad skrivelse ”Budgetrevidering för regionala utvecklingsnämnden" och
Bengt Germundssons tilläggsyrkande i densamma.
Sammanfattning

Det nyvalda regionfullmäktige har antagit en ny budget för 2019-2021. Budgeten
innebär en förändrad ram för Regional utveckling. Regionala utvecklingsnämnden
fattade beslut kring verksamhetsplan och budget utifrån den tidigare ramen i
november 2018. En ny budget och verksamhetsplan behöver beslutas utifrån den
nya inriktningen.
I den nya budgeten lyfts behov av satsningar på nyföretagande, särskilt kvinnors
företagande. Man vill även se ökade satsningar generellt kopplat till näringslivsoch besöksnäringsområdet. För ändamålet finns en budgetförstärkning om 2,5
miljoner till näringslivssatsningar samt 1 miljon till besöksnäringssatsningar.
I liggande förslag finns förändringar jämfört med 2018 antagna i november samt
nya satsningar. Förslag som beslutades i november är särskilda satsningar på
ALMI genom förstärkt grundfinansiering samt övertagande av ”Kinasatsningen”
samt satsning på Ung Företagsamhet. Satsningarna innebär en minskning av
medel till förvaltning.
I tjänsteskrivelsen beskrivs ingående förslag till fördelning av nya budgetmedel
innevarande år, 2019. Beroende på resultaten av pågående exitprocesser av de
näringslivsprojekt som avslutas under 2019, ska förslaget betraktas som ett
inriktningsbeslut för 2020 och 2021. Fördelning inom ram inför 2020 respektive
2021 tas i vanlig ordning av nämnden.
I den efterföljande diskussionen lyfts fråga om det långsiktiga perspektivet med
tillgänglighet med kollektivtrafik till länets största besöksmål. En samordning
mellan regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden och projektet Hållbar
mobilitet framhålls.
Joakim Pohlman tilläggsyrkar att "Regionala utvecklingsnämnden ska under
budgetposten ”Besöksnäring i Småland” beakta hur de kan medverka till att
förverkliga motionen ”Besöksnäringen behöver kollektivtrafik” som
regionfullmäktige biföll 2019-02-27.
Bengt Germundsson tilläggsyrkar att texten på sidan två i tjänsteskrivelsen
kompletteras med kursiverade ord enligt följande: "Vad det gäller
infrastrukturfrågor kopplade till kompetensförsörjning och besöksnäringen föreslås
att ta fram förslag på hur representanter förnäringslivet under år 2019 kan
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medverka i arbetet med den för år 2019 aktuella revideringen av
Trafikförsörjningsprogrammet.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionala
utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag och Bengt
Germundssons tilläggsyrkande.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden godkänner budgetrevidering och
avsätter medel för insatser riktade mot näringslivsutveckling och besöksnäringen i
enlighet med upprättad skrivelse ” Näringslivssatsning 2019, 2020, 2021”, daterad
2019-02-20.

Beslutsunderlag

•
•
•
•

Förslag till beslut Budgetrevidering för regionala utvecklingsnämnden
Beslutsunderlag Budgetrevidering för regionala utvecklingsnämnden
Uppräkning driftstöd 2019 RUN
Ramblad 2019 RUN

Paragrafen är justerad
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§ 25

Svar på revisionsrapport – Granskning av
regionala utvecklingsnämnden: är
regionala utvecklingsnämndens roll,
ansvar och arbete ändamålsenligt?
(18RGK1877)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden godkänner svar på revisionsrapport ”Granskning
av regionala utvecklingsnämnden: är regionala utvecklingsnämndens roll, ansvar
och arbete ändamålsenligt?” med Bo Franks ändringsyrkanden samt överlämnar
svaret till regionstyrelsen.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
”Granskning av regionala utvecklingsnämnden: är regionala utvecklingsnämndens
roll, ansvar och arbete ändamålsenligt?” till regionala utvecklingsnämnden. Utifrån
granskningen rekommenderar revisorerna följande förbättringsområden:
Det behöver tydligare framgå vilka åtgärder som ska prioriteras utifrån den årliga
uppföljningen som görs av utvecklingsstrategin. De rekommendationer som
lämnas i insatsrapporten för högre måluppfyllelse bör återfinnas i
verksamhetsplanen för kommande år.
Nämnden behöver ta ett tydligare grepp om samordningen kring arbetet med
regionala utvecklingsstrategin. Detta gäller även för de verksamheter som lyder
under annan nämnd, exempelvis folkhälsofrågorna.
Det behöver klargöras vem/vilka som företräder Region Kronoberg
respektive regionala utvecklingsnämnden i olika frågor. Dels handlar det om
rollfördelning mellan nämnd och styrelse, dels rollfördelningen mellan politiker
och tjänstemän.
Åtgärder behövs för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö internt i nämnden samt
ett bättre samarbete och samtalston mellan politiker och tjänstemän.
Nämnden behöver se över gällande delegation och effektivisera handläggningen
genom att definiera ärenden som verkställighet istället för beslutsärenden. Vid
översyn bör risk för korruption och jäv beaktas.
Personalomsättning, personalmix samt en varierande arbetsbelastning är risker
som den regionala utvecklingsnämnden behöver förhålla sig till. Stabsfunktioner
är hårt belastade då den externa finansieringen (projektverksamheten) ökat. En
bedömning kring personalomsättning och dess orsaker samt andra risker på
personalsidan bör därför göras.
Nämndens arbete med intern kontroll behöver bli mer strukturerad och processen
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behöver dokumenteras.
Styrdokumenten kring ansvars- och rollfördelning mellan regionala
utvecklingsnämnden och styrelsen när det gäller bolagen behöver ses över och
revideras. I dagsläget är reglementet för nämnden inte överensstämmande med
den arbetsordning som finns i praktiken.
Vi vill uppmuntra den ambition som finns att i större utsträckning marknadsföra
den regionala utvecklingsverksamheten och göra den mer känd då en bedömning
görs att detta har stor betydelsen för förståelsen av regionala utvecklingsfrågor
och viljan att samhandla från andra aktörer. I sammanhanget vill vi framhålla
vikten av att tydliggöra roller och representantskap i olika sammanhang.
Framtida finansiering av regionens utvecklingsverksamhet är en risk för Region
Kronoberg än jämförbara och intilliggande regioner. Förklaringen till dessa stora
skillnader är en fråga som regionen rimligen bör driva och söka svaret på.
I rekommendationer och svar på revisionsrapport redogör regionala
utvecklingsnämnden för synpunkter på revisionens rekommendationer.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om otydlighet kring styrning av
bolagen.
Bo Frank yrkar, med instämmande av Soili Lång Söderberg, på följande ändringar:
- Under rubriken "Vem företräder Region Kronoberg respektive RUN i olika
frågor" ändras i tredje stycket i Regional utvecklings svar meningen "Vid
strategiska frågor är det regional utvecklingsdirektör och annars den handläggare som bäst
kan frågan som uttalar sig" det kursiverade till "regionala utvecklingsnämndens
ordförande".
- I det nästföljande stycket under samma rubrik som ovanstående stryks texten
som börjar med "Vid budgetfrågor eller strategiska frågor..." och resten av
stycket.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden godkänner svar på revisionsrapport
”Granskning av regionala utvecklingsnämnden: är regionala utvecklingsnämndens
roll, ansvar och arbete ändamålsenligt?” samt överlämnar svaret till
regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

• Förslag på svar på revisionsrapport
• Granskningsrapport - Granskning av regionala utvecklingsnämnden samt
bilaga.
Paragrafen är justerad
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§ 26

Slutrapport – Livsmedelsstrategins
genomförande på regional nivå
(17RK2008)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Under 2018 erbjöds två miljoner kronor, vardera, landets aktörer med regionalt
utvecklingsansvar. Erbjudandet syftade till att under 2018 genomföra samordnade
insatser för nationella livsmedelsstrategins genomförande på regional nivå. Medlen
ska bidra till samverkan mellan aktörer med regionalt utvecklingsansvar, och får
användas för utgifter och åtgärder i syfte att stärka konkurrenskraften i
livsmedelssektorn, främja export av svenska livsmedel, samt verka för utveckling
av livsmedelsförädling. Genom regeringens erbjudande, har sex projekt
genomförts för att intensifiera genomförandet av Kronobergs livsmedelsstrategi
vilket i sin tur bidrar till genomförandet av den nationella livsmedelsstrategin.
I slutrapporten beskrivs genomförda insatser samt hur dessa bidragit till nationelloch regional livsmedelsstrategi.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut Slutrapport Livsmedelsstrategins genomförande på regional
nivå
• Slutrapport - Erbjudande om att göra insatser för nationella
livsmedelsstrategins genomförande på regional nivå under 2018
Paragrafen är justerad
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§ 27

Medel till projektet FramInk (19RGK312)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att
- bevilja högst 6 395 038 kronor till rubricerat projekt med fördelningen 625 110
kronor för år 2019, 1 941 932 kronor för år 2020, 1 916 931 kronor för år 2021
och 1 911 065 för år 2022.
- anslå medlen ur anslaget 1:1.
- beslutet gäller under förutsättning att även Europeiska regionala
utvecklingsfonden (ERUF) beviljar medel enligt finansieringsplan.
Sammanfattning

Företagsfabriken i Kronoberg AB ansöker om medel till rubricerat projekt som
syftar till att fler potentiella innovativa entreprenörer får tillgång till företags- och
innovationsstödssystemet samt att en större andel av dessa företag etablerar sig på
den internationella marknaden och ökar sin årliga omsättning. Projektet syftar
även till att attrahera entreprenörer från alla åtta kommuner i Kronobergs län.
För att Företagsfabriken ska kunna bli en mer regional inkubator behöver man
genom projektet FramInk bli en närvarande aktör i hela länet, som kan
kommunicera sitt erbjudande som tillväxtinkubator.
Den prioritering i Gröna Kronoberg som projektet relaterar till är den om att
Utveckla diversifiering och innovationsförmåga och då huvudsakligen till målet
om Ökad förnyelseförmåga. Projektets mål kan leda till att tillgängliggöra företagsoch innovationsstödssystemet för fler och stärka regionens internationella
konkurrenskraft.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar att
- bevilja högst 6 395 038 kronor till rubricerat projekt med fördelningen 625 110
kronor för år 2019, 1 941 932 kronor för år 2020, 1 916 931 kronor för år 2021
och 1 911 065 för år 2022.
- anslå medlen ur anslaget 1:1.
- beslutet gäller under förutsättning att även Europeiska regionala
utvecklingsfonden (ERUF) beviljar medel enligt finansieringsplan.
Expedieras till

Företagsfabriken i Kronoberg
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Beslutsunderlag

• Förslag till beslut Medel till projekt FramInk
• Medel till projekt FramInk
Paragrafen är justerad
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§ 28

Modell för ett helt uppkopplat Kronoberg aktuell lägesrapport (17RK281)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde lämnas en aktuell lägesrapport
över arbetet med Modell för ett helt uppkopplat Kronoberg. Redogörelsen
fokuserar på beskrivning av modellen samt arbetets nuläge, mål och marknad.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om hur långt investeringsbudgeten
räcker och nuläget i pågående upphandlingar.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad
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§ 29

Statsbidrag för bidragsåret 2019.
(18RGK1075)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden fastställer förslag till bidragsobjekt som en del av
verksamhetsplanen för 2019 enligt Länstransportplanen 2018-2029, i enlighet med
tjänsteskrivelse 2019-02-19 och översänder densamma till Trafikverket för slutligt
beslut och genomförande.
Sammanfattning

Region Kronoberg är länsplaneupprättare i Kronobergs län. Det innebär att vart
fjärde år upprättas en strategisk plan över hur de regionala vägarna ska utvecklas.
En ny verksamhetsperiod har inletts i och med att länstransportplanen för
Kronobergs län 2018-2029 antogs av region fullmäktige i december 2018.
Genomförandet av Länstransportplan för Kronobergs län delas upp i årliga
verksamhetsplaner. En del av den årliga verksamhetsplanen är att besluta om vilka
så kallade bidragsobjekt som skall erhålla bidrag från länstransportplanen. I
länstransportplanen prioriterades för perioden 2018-2029 118,8 miljoner kronor
till bidragsobjekt, dvs. 9,9 miljoner kronor per år. Det är dock Trafikverket som
årligen fastställer vilka medel som finns tillgängliga för bidrag. För bidragsåret
2019 har Trafikverket indexuppräknat medlen till bidragsobjekt. Detta innebär att
potten för statliga bidrag har ökat med 402 tkr till att totalt omfatta 10 302 tkr
I denna tjänsteskrivelse, som en del av verksamhetsplanen 2019, presenteras vilka
objekt som föreslås erhålla bidrag för bidragsåret 2019
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden fastställer förslag till bidragsobjekt som
en del av verksamhetsplanen för 2019 enligt Länstransportplanen 2018-2029, i
enlighet med tjänsteskrivelse 2019-02-19 och översänder densamma till
Trafikverket för slutligt beslut och genomförande.
Expedieras till

Trafikverket
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut Länstransportplan VP 2019 Bidragsobjekt
• Länstransportplan VP 2019 Bidragsobjekt
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2019-03-06

§ 30

Kurs och konferens 2019 (politik)
(19RGK70)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att två personer i regionala
utvecklingsnämnden bereds möjlighet att delta vid Europaforum Småland
Blekinge Halland 16 maj.
Sammanfattning

Föreslås att två personer i regionala utvecklingsnämnden bereds möjlighet att
delta vid Europaforum Småland Blekinge Halland 16 maj. Besked om
deltagande lämnas till regionala utvecklingsnämndens ordförande.

Beslutsunderlag

• Inbjudan till Europaforum Småland Blekinge Halland, 16 maj 2019
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2019-03-06

§ 31

Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden noterar delegationsbesluten till protokollet.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden noterar delegationsbesluten till
protokollet.
Delegationsbeslut

• 19RGK17-3

Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr 3/2019

Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2019-03-06

§ 32

Övriga ärenden

Sammanfattning

Ordförande Thomas Ragnarsson lyfter fråga angående privat skyltning utmed
vägar som kommit upp vid regionfullmäktiges sammanträde i februari. Vid ett
möte med Trafikverket i maj avser ordförande att lyfta frågan för att med
eftertryck förklara regionala utvecklingsnämndens inställning i detta. Övriga som
yttrar sig i ärendet (Bo Frank, Soili Lång Söderberg, Conny Simonsson, Joakim
Pohlman, Maria Grans, Tony Lundstedt och Bengt Germundsson) framhåller
frågans betydelse.
Paragrafen är justerad

