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§ 70.

Justering av protokoll
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att utse Carina Bengtsson att jämte ordförande justera protokollet.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att utse Carina Bengtsson att jämte ordförande justera protokollet.
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§ 71.

Fastställande av dagordning
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa dagordning med föreslagen förändring enligt nedan.
Sammanfattning
Ordförande Olof Björkmarker föreslår följande förändring i dagordningen.
- Ärende 11 - Kött i Kronoberg utgår
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§ 72.

Tema Besöksnäring
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Tema: Besöksnäring
- Strategi för besöksnäringen i Kronobergs län, Lisa Öberg
Exempel på genomförande av strategin:
- AB Destination Småland - nuläge och framtidsplaner - Lena Stävmo, VD
- Destination Åsnen - nuläge och framtidsplaner - Karin Nilsson, projektledare,
Samverkan Åsnen

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
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§ 73.

Rapporter från externa uppdrag
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att med godkännande notera rapporter från externa uppdrag till protokollet.
Sammanfattning
Ordförande Olof Björkmarker redogör för följande möten och konferenser:
- Möte angående väg 941 med Trafikverket och intressenter.
- Pågatåg Nordost
- Möte med Länsstyrelsen i Kronobergs län avseende Livsmedelsstrategi.
- Möte med Länsstyrelsen i Kronobergs län och länets kommuner avseende
Bredbandsstrategi.
- Grimslövs folkhögskola
Gunnar Nordmark rapporterar från möte med Länsstyrelsens insynsråd och aktörer
inom skogsnäringen.
Joakim Pohlman redogör för möte med länets kommuner och Länsstyrelsen angående
"Boendeetablering på G"
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att med godkännande notera rapporter från externa uppdrag till protokollet.

8

Protokoll
Datum: 2015-06-18

§ 74.

Delårsrapport april 2015 15RK1010

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna Delårsrapport april 2015 samt att överlämna den till regionstyrelsen för
information.
Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet för januari-april 2015 uppgår till -0,6 miljoner kronor, och
kan främst förklaras genom projekt som inte periodiserats och engångsbelopp som
utbetalats.
Prognosen för helåret är att resultatet ska följa budgeten med ett litet positivt resultat.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna Delårsrapport april 2015 samt att överlämna den till regionstyrelsen för
information.



Beslutsunderlag
Missiv delårsrapport april
månadsrapportapril
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§ 75.

Beslutsutrymme 1:1-anslag – läge inför regionala
utvecklingsnämnden 18 juni 15RK18

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Regionala utvecklingsnämnden har beslutat om ett indikativt beslutsutrymme gällande
1:1-anslaget samt fördelning mellan de olika ändamålen. I samband med projektbeslut
ges en uppdatering av läget.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår regionala
utvecklingsnämnden besluta
att notera informationen till protokollet.


Beslutsunderlag
Beslutsutrymme 1:1-anslag – läge inför regionala utvecklingsnämnden 18 juni. Förslag till beslut.
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§ 76.

Regional kompetensförsörjningsstrategi, remissutgåva 15RK15

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa remissutgåva av regional kompetensförsörjningsstrategi i enlighet med
upprättad handling och föreslagen komplettering enligt nedan.
att uppdra åt regional utvecklingsdirektör att ta fram förslag på arbete med validering
och matchning.
Sammanfattning
Ärendet gäller förslag till remissutgåva av en regional kompetensförsörjningsstrategi för
Kronobergs län 2015-2020. Den regionala kompetensförsörjningsstrategin var uppe för
dialog med nämnden 7 maj 2015 och innehållet har bearbetats utifrån de medskick som
gjordes av nämnden.
Remissperioden är 1 juli 2015 – 31 oktober 2015. En remissperiod där kommuner,
statliga myndigheter, utbildningsanordnare, lokalt näringsliv, fackliga organisationer m.fl.
har möjlighet att delta. Deras inspel är oerhört viktiga då den regionala
kompetensförsörjningsstrategin endast kan genomföras i nära samhandling med andra
aktörer. Remissen tar upp följande frågor: Hur stöder strategin ert utvecklingsarbete? På
vilket sätt kommer ni att använda strategin i den fortsatta dialogen och samhandlingen?
Vilka aktörer ser ni som angelägna att samhandla med för att nå målen? Vad saknar ni
för att driva utveckling i linje med strategin? Hur kan Region Kronoberg stödja er i det
kommande arbetet?
Remissen kommer att skicks ut till kommuner, statliga myndigheter,
utbildningsanordnare samt angränsande län. Det är även öppet för andra intressenter att
bidra med inspel via dialogmöten, e-post, post eller via bloggen
blogg.regionkronoberg.se/kompetens.
I den efterföljande diskussionen föreslås förändring i text i bilaga 4, sida 32.
"Eftergymnasiala utbildningar som ges med flexibelt upplägg på Linnéuniversitetet"
ändras till "Eftergymnasiala utbildningar som ges med flexibelt upplägg på
universitet/högskola".
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa remissutgåva av regional kompetensförsörjningsstrategi i enlighet med
upprättad handling.
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att uppdra åt regional utvecklingsdirektör att ta fram förslag på arbete med validering
och matchning.
Expedieras till
Sara Nilsson
Tf regional utvecklingsdirektör


Beslutsunderlag
Regional kompetensförsörjningsstrategi, remissutgåva
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§ 77.

Remissyttrande – Förstudie kring Glasrikets arkiv och samlingar inför
ett framtida nationellt uppdrag 15RK738

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är regionala utvecklingsnämndens eget
svar till Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Sammanfattning
Remitterande instans: Länsstyrelsen i Kronobergs län.
På uppdrag av Glasrikeuppdragets styrgrupp har extern konsult genomfört en förstudie
om förutsättningarna för ett nationellt uppdrag för att säkra Glasrikets arkiv och
samlingar. I den slutrapport som presenterats redovisas bl.a. allmänna och historiska
förutsättningar, lokala/regionala och nationella intressenter, nödvändiga åtgärder och
innehåll i ett nationellt uppdrag för att säkra och utveckla arkiven och samlingarna.
Rapporten innehåller förslag till ansvarsfördelning och kostnadsberäkning av ett sådant
nationellt uppdrag och belyser olika finansieringsalternativ.
Som huvudansvarig för det nationella uppdraget föreslås Kulturparken Småland, och
med särskilt ansvar för vård och bevarande av samlingar och arkiv. Därutöver ges
särskilt delansvar till The Glass Factory, Linnéuniversitetet/Designarkivet och Kalmar
läns Museum, utifrån aktörernas specifika kompetensområden. Uppdraget, vilket enligt
presenterat upplägg även inkluderar kulturmiljöerna, är kostnadsberäknat till 10 miljoner
kronor/år (5 mkr för arkiv och samlingar, 5 mkr för kulturmiljöer). För finansiering
redovisas två alternativ: full finansiering från regeringen eller samfinansiering
(stat/region/kommuner).
Förslaget till yttrande innebär att Region Kronoberg står bakom huvudinriktningen vad
gäller ansvarsfördelning och roller för berörda aktörer. De synpunkter som lämnas i
yttrande innebär att uppdraget bör förtydligas, uppdraget bör begränsas till arkiv och
samlingar och staten bör ta ett finansiellt ansvar för att säkra, bevara och tillgängliggöra
dessa nationella tillgångar.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är regionala utvecklingsnämndens eget
svar till Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Expedieras till
Länsstyrelsen i Kronobergs län
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Beslutsunderlag
Förstudie kring Glasrikets arkiv och samlingar inför ett framtida nationellt uppdrag - yttrande
Förstudie kring Glasrikets arkiv och samlingar inför ett framtida nationellt uppdrag - yttrande
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§ 78.

Remissyttrande – Betänkandet Service i glesbygd (SOU 2015:35) (dnr
N2015/2989/HL) 15RK813

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är regionala utvecklingsnämndens eget
svar till Näringsdepartementet
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Näringsdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Regeringen beslutade i januari 2014 att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera
förutsättningarna för att stödja tillgången till en grundläggande nivå av kommersiell
service och viss offentlig service i de glesbygdsområden i landet som är särskilt sårbara
och utsatta. I uppdraget ingår att ta ställning till vilka former av service som kan
omfattas, klargöra hur ett stöd skulle kunna bidra till ökad samordning av olika typer av
service samt föreslå kriterier för att få stöd, och för hur stödet skulle kunna utformas
och beräknas. Vidare ingick det i uppdraget att lämna förslag på finansiering av
eventuellt stöd och lämna nödvändiga författningsförslag.
Region Kronoberg instämmer i huvudsak i utredningens förslag men anser att man på
annat sett bör definiera vilka försäljningsställen som ska kunna komma i fråga för
föreslagna stöd – genom att endast ett renodlat avståndskriterium används som
bedömningsgrund. Region Kronoberg förordar även ett införande av ett särskilt anslag
för de stöd som utredningen föreslår.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är regionala utvecklingsnämndens eget
svar till Näringsdepartementet
Expedieras till
Näringsdepartementet



Beslutsunderlag
Missiv. Betänkandet Service i glesbygd (SOU 2015:35)
Remissyttrande. Betänkandet Service i glesbygd (SOU 2015:35)
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§ 79.

Matvision 2020 - rapport 15RK1132

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera rapporten till protokollet.
Sammanfattning
Regionförbundet södra Småland uppdrog i samarbete med Växjö kommun åt en konsult
att genomföra en utredning kallad Matvision 2020 under perioden november 2014-mars
2015. Bakgrunden var det stora intresse för Matmarknaden och dess tillhörande
seminarieprogram samt Växjös utnämnande till Matlandethuvudstad, vilket lett till ett
stort antal förfrågningar kring matrelaterade projekt. Syftet med utredningen var därmed
att föreslå en strategisk inriktning på arbetet framåt.
Utredningen har tre förslag på prioriteringar framöver:
- Utvecklingen av ett Kompetenscentrum
- Kartläggning av producenter, restauranger och aktiviteter
- Utveckling av Smålands skafferi
I diskussionen med länets kommuner har kompetenscentrum pekats ut som intressant
att arbeta vidare med, som en bas för det framtida arbetet på området.
I den efterföljande diskussionen föreslås att den andra att-satsen angående uppdrag till
regionala utvecklingsdirektören stryks.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att notera rapporten till protokollet.
att uppdra åt regionala utvecklingsdirektören att ta fram ett förslag på fortsatt arbete
med ett kompetenscentrum inom mat.



Beslutsunderlag
Matvision 2020
Matvision 2020
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§ 80.

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut fattade av regional utvecklingsdirektör anmäles.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår regionala
utvecklingsnämnden besluta
att notera delegationsbesluten till protokollet.











Delegeringsbeslut
15RK569-20 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr 20/2015: Beslut att avslå ansökan
nr 1 om investeringsstöd till Olas i Lidhult.
15RK569-21 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr 21/2015: Beslut att avslå ansökan
nr 2 om investeringsstöd till Olas i Lidhult.
15RK569-22 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr 22/2015: Beslut att avslå ansökan
nr 3 om investeringsstöd till Olas i Lidhult.
15RK569-23 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr 23/2015: Beslut att avslå ansökan
nr 4 om investeringsstöd till Olas i Lidhult.
15RK569-24 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr 24/2015: Beslut att avslå ansökan
nr 5 om investeringsstöd till Olas i Lidhult.
15RK569-25 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr 25/2015: Beslut att avslå ansökan
nr 6 om investeringsstöd till Olas i Lidhult.
15RK569-26 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr 26/2015: Beslut att avslå ansökan
om investeringsstöd till Gemla Livs.
15RK569-11 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr 11/2015: Investeringsbidrag till
Olas i Lidhult.
15RK569-15 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr 15/2015: Projektmedel till
"Barnens matland".
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§ 81.

Kurser och konferenser
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att nämndens ledamöter ges möjlighet att mot arvodering delta i konferensen "Att
beställa nya lösningar".
Sammanfattning
Följande kurser och konferenser är aktuella för regionala utvecklingsnämnden:

 Att beställa nya lösningar -Innovationsupphandlingens möjligheter - 4 september
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