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§ 1

Justering av protokoll
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att utse Joakim Pohlman att jämte
ordförande justera protokollet.
Sammanfattning

Föreslås att utse Joakim Pohlman att jämte ordförande justera protokollet.
Justering sker 11 februari.
Paragrafen är justerad
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§ 2

Fastställande av dagordning
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att fastställa dagordning i enlighet med
utsänd kallelse 2019-02-01.
Paragrafen är justerad
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§ 3

Introduktion av regionala
utvecklingsnämnden 2019-2022
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

09.00 -09.05 Välkommen!
Thomas Ragnarsson ordförande för regionala utvecklingsnämnden
09.05 – 09.15 Presentation av upplägg för introduktion och teman för
regionala utvecklingsnämnden 2019
Christel Gustafsson regional utvecklingsdirektör
09.15 – 10.00 Regional utveckling ett politikområde i förändring
Utvecklingen av politikområdet regional utveckling i ett historiskt perspektiv fram
till idag. Vi får en beskrivning av hur perspektiven och komplexiteten i det
regionala utvecklingsuppdraget förändrats på nationell och regional nivå de
senaste decennierna.
Göran Hallin, strategisk rådgivare Kontigo
10.15 – 11.00 Politisk styrning av regional utveckling
Politikområdet regional utveckling skiljer sig i form och innehåll från den
nationella och kommunala nivån, men även från att vara landstingspolitiker.
Nämnden får en genomlysning av komplexiteten att politiskt styra och leda
regional utveckling. Vad innebär det att vara en regional utvecklingsaktör?
Magnus Persson Senior rådgivare regional utveckling Region Örebro län f d
regiondirektör Regionförbundet Örebro län
11.00 -11.30 Hur arbetar vi med uppdraget i Region Kronoberg?
Nämnden får en övergripande beskrivning av hur vi arbetar med det uppdrag som
vi har, innehåll och omfattning. Vidare får vi en beskrivning av den organisation
som förvaltningen regional utveckling utgör.
Christel Gustafsson regional utvecklingsdirektör
11.30 -11.45 Administrativ introduktion
Nämnden får en övergripande introduktion kring administrativa rutiner för
arbetet som nämndsledamot.
Patrik Littorin Nämndsekreterare
11.45 Avslutning
Thomas Ragnarsson ordf. regional utvecklingsnämnden
Christel Gustafsson regional utvecklingsdirektör
Paragrafen är justerad
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§ 4

Sammanträdesplan för regionala
utvecklingsnämnden 2019 (18RGK825)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionfullmäktige har fastställt sammanträdesplan 2019 för Region Kronobergs
politiska organisation.
Föreslås att regionala utvecklingsnämnden noterar information om regionala
utvecklingsnämndens sammanträdestider inklusive presidieberedningar för 2019
enligt upprättad skrivelse.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar att notera informationen till
protokollet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Sammanträdesplan för regionala utvecklingsnämnden 2019
 RUN - Sammanträden 2019 Region Kronoberg regionalutvecklingsnämnd med
beredningstider
Paragrafen är justerad
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§ 5

Regionala utvecklingsnämndens
delegationsordning 2019-2022
(18RGK1993)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden fastställer regionala utvecklingsnämndens
delegationsordning 2019-2022.
Sammanfattning

Enligt 7 kap. 5 § kommunallagen (KL) får en styrelse/nämnd uppdra åt ett
utskott, åt en ledamot eller en ersättare eller åt en anställd hos Region Kronoberg
att besluta å nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Följande ärenden får enligt 6 kap. 38 § KL inte delegeras:
- ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
- framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av
att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
- ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt,
- ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden,
och
- vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter
Beslut fattade med stöd av delegation ska dokumenteras och anmälas snarast
möjligt till delegerande styrelse eller nämnd (6 kap 40 § KL). Beslut fattade med
stöd av delegation ska dokumenteras och anmälas snarast möjligt till delegerande
styrelse eller nämnd (6 kap 40 § KL).
I den efterföljande diskussionen lyfts fråga om arbetsmiljödelegering.
Regionstyrelsen delegerar ansvar om arbetsmiljö till regiondirektören som i sin tur
vidaredelegerar detta.
I ärendet har följande yttrat sig:
Ingemar Swalander
Christel Gustafsson
Joakim Pohlman
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden fastställer regionala
utvecklingsnämndens delegationsordning 2019-2022.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Regionala utvecklingsnämndens delegationsordning
 Delegationsordning Region Kronoberg - RS och nämnder 2019-2022
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Paragrafen är justerad
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§ 6

Beslut om remissversion av regional
utvecklingsstrategi (18RGK1472)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna remissversion av Regional
utvecklingsstrategi – Gröna Kronoberg 2025 och förslag till remissinstanser och
följebrev med justering för sista datum i remisstiden.
Sammanfattning

Regionstyrelsen gav 2018-03-23 regionala utvecklingsnämnden i uppdrag att
aktualisera regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025. Förordningen
(2017:583) om regionalt tillväxtarbete anger även att en regional
utvecklingsstrategi ska aktualiseras under varje mandatperiod.
Uppdraget att aktualisera Gröna Kronoberg innebar att göra mer omfattande
förändringar inom befintlig struktur. Det innefattar att uppdatera nulägesbilden
och utmaningarna. Det är även att förtydliga och utvidga vilka områden som ingår
under prioriteringarna för att förenkla kommunikationen av dem. Fokus har
framför allt lagts på nivån under prioriteringarna som skulle bli mer konkret.
Målbild och strategiområdena "Växa i" och "Växa av" ligger kvar som tidigare.
Aktualiseringen bygger på den befintliga strategin, en ny nulägesanalys, reviderad
OECD-rapport samt samtal med främst våra externa chefsnätverk och andra
expertkompetenser i länet under våren 2018. Agenda 2030 har även beaktats i
aktualiseringen.
En hearing på utkast av strategin genomfördes i november 2018. Inbjudna var
Region Kronobergs chefsnätverk med länets kommuner samt tjänstepersoner vid
myndigheter som exempelvis Länsstyrelsen och tjänstepersoner från Region
Kronobergs förvaltningar och bolag.
Samtal om förslagen till aktualiserad Regional utvecklingsstrategi fördes även vid
regiondagarna i januari 2019. Förtroendevalda från presidier i kommunernas och
Region Kronobergs nämnder, kommunchefer, utvalda chefer i Region Kronoberg
samt Region Kronobergs bolag, Länsstyrelsen och Linnéuniversitet var inbjudna.
För att skapa ett bra underlag och stärka förankringen av den regionala
utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg föreslås att en layoutad remissutgåva av
strategin tillsammans med följebrev går ut på remiss till föreslagna organisationer.
Organisationerna framgår i följebrevet.
I samband med att den skickas ut på remiss kommer även ett webbformulär
läggas upp på Gröna Kronobergs webbplats där alla, som inte har fått den
utskickad men som vill svara på remissen, uppmanas att lämna sitt remissvar.
Förslaget är att den är på remiss under två månader, till och med 15 april för att
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tjänstepersoner på Regional utveckling ska hinna hantera remissvaren innan den
ska tas på regionala utvecklingsnämnden i maj och på fullmäktige i juni 2019.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om remissinstanser och allmänhetens
möjligheter att lämna svar, möjligheten att flytta fram sista-datum för inlämning
av svar samt följebrev till instanserna.
Föreslås att flytta fram remisstidens sista-datum till 16 april.
I ärendet har följande yttrat sig:
Emelie Öberg
Joakim Pohlman
Anna Johansson
Bengt Germundsson
Ingemar Swalander
Thomas Ragnarsson
Tony Lundstedt
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna remissversion av
Regional utvecklingsstrategi – Gröna Kronoberg 2025 och förslag till
remissinstanser och följebrev
Beslutsunderlag






Förslag till beslut Regional utvecklingsstrategi på remiss
Aktualisering av RUS - remissversion
Aktualisering Gröna Kronoberg - nulägesanalys
Följebrev remittering av aktualiserad Regional utvecklingsstrategi

Paragrafen är justerad
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§ 7

Anslag 1:1 2019 (19RGK82)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet
och att uppdra åt regionala utvecklingsdirektören att undersöka konsekvenser av
eventuellt införande samt behov av och intresse för företagsstöd genom 1:1anslaget.
Sammanfattning

Region Kronoberg har tilldelats 19 190 000 kr i statligt 1:1-anslag för regionala
tillväxtåtgärder 2019. Medlen kan enligt regleringsbrev användas till följande
ändamål: Regional projektverksamhet; Regionalt företagsstöd och Stöd till
kommersiell service. I regleringsbrevet anges även att 600 000 kr får användas till
anslagsuppföljning. Regeringen använder sig av ett s.k. bemyndigandesystem
(även kallat bemyndiganderam) för anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.
Bemyndigandet gör det möjligt att ta beslut (åtaganden) som sträcker sig över flera
år, vilket kan liknas vid en kredit. Maxgränsen för bemyndigandet fastställs i
regleringsbrevet för respektive år. Detta innebär att flerårsbeslut är möjliga, men
också att en del av anslaget är intecknat redan vid årets början. Årets
bemyndiganderam är max 37 mkr och baseras på Region Kronobergs beslutsutfall
över tid. Konkret innebär det följande: För varje utbetalning på anslaget sjunker
bemyndigandet – för varje beslut ökar det. Under året kan man alltså ligga över
maxtaket – det är först vid årets slut man måste ligga under.
Under 2019 önskar förvaltningen få undersöka konsekvenser av eventuellt
införande samt behov av och intresse för företagsstöd genom 1:1-anslaget.
Uppdraget påbörjas 2019, för möjlig introducering/lansering tidigast 2020. En
avstämning av uppdraget lämnas till regionala utvecklingsnämndens presidium i
september 2019 och återrapporteras till regionala utvecklingsnämnden i början av
2020.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar att notera informationen till
protokollet och att uppdra åt regionala utvecklingsdirektören att undersöka
konsekvenser av eventuellt införande samt behov av och intresse för företagsstöd
genom 1:1-anslaget.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut Anslag 1:1
Anslag 1:1 2019 - tjänsteskrivelse
Bilaga 1: Status bemyndigandet 2018-12-31
Bilaga 2: Uppdragsbeskrivning företagsstöd genom 1:1-anslaget
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Paragrafen är justerad
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§ 8

Remissyttrande – Jönköpings läns
regionala utvecklingsstrategi (18RGK1907)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna remissyttrandet och att
yttrandet är Region Kronobergs svar till Region Jönköpings län.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Region Jönköpings län beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Remissutgåvan är en revidering av den RUS som gjordes 2013 med sikte på 2025.
Remissutgåvan är omdisponerad där prioriteringar och mål har reviderats och
anpassats utifrån en uppdaterad analys och förändringar i nationella och
internationella styrdokument.
Region Kronoberg har inget direkt att erinra mot förslaget, men vill särskilt
understryka att betydelsen av samverkan mellan regioner upplevs saknas i
strategin.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna remissyttrandet
och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Region Jönköpings län.
Expedieras till

Region Jönköpings län
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Remissyttrande Jönköpings läns regionala utvecklingsstrategi
 Förslag till Remissyttrande av Jönköpings läns regionala utvecklingsstrategi
 Remittering av Jönköpings län regionala utvecklingsstrategi 2019-2035,
följebrev
 Försättsblad till remissutgåva av regional utvecklingsstrategi för Jönköpings län
2019-2035
Paragrafen är justerad
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§ 9

Medlemskap i Reglab (18RGK2008)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Region Kronoberg kvarstår som
medlem i Reglab under perioden 2019-2022. Kostnaden för medlemskapet
belastar förvaltningsanslaget.
Sammanfattning

Reglab är ett forum för kunskaps- och kompetensutveckling inom regional
utveckling, som sedan 2010 drivs gemensamt av Sveriges samtliga regioner,
Vinnova, Tillväxtverket och SKL. Reglab är nu en etablerad utvecklingsplattform
där regionerna medlemmarna gemensamt bygger ny kunskap, utforskar nya
arbetsformer och lär av varandra. I Reglab är de regionala utvecklingsfrågorna
utgångspunkten. Alla aktiviteter utgår från medlemmarnas behov och det
medlemmarna har nytta av. Man arbetar med olika typer av aktiviteter: lärprojekt,
seminarier, analyser, nätverk och kunskapsspridning. Därutöver hålls två större
samlande aktiviteter – forskarforum och årskonferensen.
Verksamheten har en budget på cirka 3,5 miljoner kronor som finansieras genom
årliga medlemsavgifter. Myndigheternas finansiering uppgår till 350 000 kronor
vardera och regionernas finansiering baseras på en grundavgift på 80 000 kronor
plus en avgift baserad på invånarantalet (9 öre/invånare). Region Kronobergs
medlemsavgift för 2019 uppgår till 98 000 kronor. Reglabs styrelse har beslutat
om en inriktning för perioden 2019-2022 som bygger på medlemmarnas
prioriteringar för perioden.
Region Kronoberg/Regionförbundet södra Småland har sedan starten deltagit i
arbetet som medlem i verksamheten och bedömer att verksamheten utvecklats väl
och till nytta för medlemmarna. Region Kronoberg bör kvarstå som medlem för
att fortsatt ha möjlighet att utnyttja Reglabs samlade kompetens och delta på de
aktiviteter som skapas.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar att Region Kronoberg kvarstår
som medlem i Reglab under perioden 2019-2022. Kostnaden för medlemskapet
belastar förvaltningsanslaget.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Medlemskap Reglab
Paragrafen är justerad
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§ 10

Medel till projektet Entreprenörskap för
sociala innovationer i Kronoberg
(18RGK1920)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att bevilja högst 727 090 kronor till rubricerat projekt med fördelningen 376 677
kronor för år 2019 och 350 413 kronor för år 2020.
att anslå medlen ur anslaget 1:1.
att beslutet gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer beviljar medel
enligt finansieringsplan.
Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den
regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) § 14 får beslutet inte överklagas.
Sammanfattning

Region Kronoberg ansöker om 727 090 kronor till rubricerat projekt med
fördelningen 376 677 kronor för år 2019 och 350 413 kronor för år 2020.
Parallellt har även nationell medfinansiering sökts från Tillväxtverket. Projekttiden
är 2019-02-01 till 2020-10-31. Syftet med projektet är att bemöta de utmaningar
som identifierats under arbetet med att ta fram Region Kronobergs handlingsplan
för socialt entreprenörskap. Syftet är också att hitta och skapa arenor, former och
långsiktiga strukturer där kreativa idéer kring lösningar av samhällsutmaningar kan
tillvaratas och utvecklas över tid. Projektet relaterar i Gröna Kronoberg till
prioriteringen 3 – Utveckla diversifiering och innovationsförmåga och kopplar till
mål 8: Ökad förnyelseförmåga.
Region Kronobergs finansiering till projektet är avhängigt att projektet beviljas
nationell medfinansiering av Tillväxtverket.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att bevilja högst 727 090 kronor till rubricerat projekt med fördelningen 376 677
kronor för år 2019 och 350 413 kronor för år 2020.
att anslå medlen ur anslaget 1:1.
att beslutet gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer beviljar medel
enligt finansieringsplan.
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Medel till projekt Entreprenörskap för sociala innovationer i
Kronoberg
 Entreprenörskap för sociala innovationer i Kronoberg - tjänsteskrivelse
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2019-02-06

§ 11

Slutrapport affärsutvecklingscheckar
(15RK1107)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har sedan 2015 erbjudit små och medelstora företag i länet s.k.
affärsutvecklingscheckar för internationalisering och sedan 2017 även för
digitalisering. Tillväxtverket finansierar checkarna och Region Kronoberg hanterar
och beslutar om stödet. Stödet riktas till företag med 2-49 anställda och en
årsomsättning på minst 3 miljoner kronor.
Region Kronoberg lämnar en årlig rapport om resultatet till Tillväxtverket.
Eftersom medlen för respektive år betalas ut påföljande år sker en viss
eftersläpning i redovisningarna. Den rapport som lämnas i januari 2019 avser
således verksamheten 2017.
Under 2017 genomfördes fyra utlysningar, två vardera för de två typerna av
checkar. Sammanlagt under året beviljades 24 checkar, varav 11 avsåg
internationalisering och 13 checkar avsåg digitalisering. Det totala värdet på
checkarna uppgick till 5 320 000 kronor. De företag som beviljats stöd återfinns
inom flera branscher, bl.a. tillverkningsindustri, besöksnäring, utbildning och IT,
med en tyngdpunkt på förstnämnda bransch. Slutrapporterna från företagen visar
på väl genomförda insatser som, i flertalet fall, nått sitt syfte. I vissa fall genomförs
insatserna även till en lägre kostnad än beräknat.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar att notera informationen till
protokollet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Slutrapport affärsutvecklingscheckar
 Slutrapport - Affärsutvecklingscheckar
Paragrafen är justerad
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§ 12

Slutrapport från Förstudie Småland
Business Region (18RGK705)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Region Kronoberg samordnar sedan regionförbundstiden länets
näringslivsansvariga i ett nätverk som träffas en heldag varje månad. Nätverket har
ett synnerligen gott samarbete och arbetar prestigelöst och utifrån det regionala
perspektivet då företag och etableringar sällan bryr sig om några kommungränser.
Samarbetet har vid flera tillfällen lett till att företag stannat inom regionen eller
valt att etablerat sig här. Nätverkets inställning är att en blivande Business Region
ska attrahera befintliga och potentiella företag till regionen i första hand, då det är
svårt för den enskilda kommunen att mobilisera resurser för att marknadsföra sig
och få genomslag i den konkurrens som råder mellan större kommuner och
regioner.
Förstudien har syftat till att ta fram förutsättningarna för att växla upp samarbetet
till en formaliserad nivå i en Business Region.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar att notera informationen till
protokollet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Förstudie Småland Business Region Slutrapport
 Slutrapport - Förstudie Småland Business Region
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2019-02-06

§ 13

Kurs och konferens 2019 (19RGK70)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att utse ordförande Thomas Ragnarsson
och Joakim Pohlman att delta vid konferens om "Regional tillväxtpolitik i
förändring" 21 mars och att inbjudan till konferens "Tillväxt för alla" lämnas utan
åtgärd.
Sammanfattning

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden utser ordförande Thomas Ragnarsson
och Joakim Pohlman att delta vid konferens om Regional tillväxtpolitik i
förändring och att inbjudan till konferens Tillväxt för alla lämnas utan åtgärd.
Beslutsunderlag

 Inbjudan till Konferens om Regional tillväxtpolitik i förändring, 2019-03-21
 Inbjudan konferens - Tillväxt för alla! 2019-02-21
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2019-02-06

§ 14

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att notera delegationsbesluten till
protokollet.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar att notera delegationsbesluten
till protokollet.
Delegationsbeslut

 19RGK34-1
1/2019
 19RGK34-2
2/2019

Regionala utvecklingsnämndens ordförandes delegationsbeslut
Regionala utvecklingsnämndens ordförandes delegationsbeslut

Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2019-02-06

§ 15

Övriga ärenden
Sammanfattning

Joakim Pohlman lyfter fråga om delegationsordningens giltighetstid.
Delegationsordningen gäller från och med beslutsdatum och tills vidare.
Paragrafen är justerad

