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§ 118. Justering av protokoll
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att utse Carina Bengtsson att jämte ordförande justera protokollet.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår regionala
utvecklingsnämnden besluta
att utse Carina Bengtsson att jämte ordförande justera protokollet.
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§ 119. Fastställande av dagordning
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa dagordning enligt utsänd kallelse 2015-10-30.
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§ 120. Tema Näringslivsutveckling
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Tema: Näringslivsutveckling
Ansvariga samordnare Anders Unger och Karin Palmér rapporterar om Region
Kronobergs arbete med näringslivsutveckling.
- Regional utvecklingsstrategi – näringslivets utveckling i den
regionala utvecklingsstrategin.
- Region Kronobergs arbete med näringslivsutveckling:
Företagsfrämjarsystemet, F4, och RK:s bolag.
Kommunsamordning/samverkan.
Näringslivsarenor, kommunala och regional.
Andra insatser för näringslivsutveckling (t.ex. checkar, GR-miljonen)
- Pågående projekt inom näringslivsområdet.
Två exempel på projekt inom näringslivsområdet.
I samband med sammanträdet visas nämnden runt på Nelson Garden AB.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
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§ 121. Rapporter från externa uppdrag
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att med godkännande notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ordförande Olof Björkmarker redogör för följande möten:
- Sweden China Trade Council
- Världsarv efter Linné
- Styrgrupp Kött i Kronoberg
- Kugghjulsgala
- Digital kompetensdag
- Besök på Region Kronoberg av Hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström
Carina Bengtsson rapporterar från möte med EuroRegion Baltic i Gdansk.
Bo Frank rapporterar från världsutställningen i Milano.
Catharina Winberg redogör för konferensen Wood Forum i Skellefteå.
Martina Gustafsson redogör för deltagande i konferensen Trafik- och gatudagar i
Stockholm.
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§ 122. Månadsrapport september 2015 15RK1281

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna Månadsrapport september 2015 samt att överlämna den till regionstyrelsen
för information.
Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet för januari-september 2015 uppgår till +4,8 miljoner kronor,
och kan främst förklaras genom vakanser på avdelningen, att kostnaderna inte varit så
höga som budget samt att egna medel inte har nyttjats fullt ut än.
Prognosen för helåret är ett positivt resultat på 2,9 miljoner kronor.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna Månadsrapport september 2015 samt att överlämna den till regionstyrelsen
för information.



Beslutsunderlag
Missiv månadsrapport september
Månadsrapport september
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§ 123. Beslutsutrymme 1:1-anslag – läge inför regionala
utvecklingsnämnden 5 november 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 presidieberdning föreslår regionala utvecklingsnämnden
besluta
att notera informationen till protokollet.



Beslutsunderlag
Beslutsutrymme 1:1-anslag – läge inför regionala utvecklingsnämnden 5 november. Förslag till beslut.
Beslutsutrymme 1:1-anslag, läge inför regionala utvecklingsnämnden 5 november. Beslutsunderlag.
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§ 124. Plug In 2.0 Kronoberg 15RK1724

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att bevilja projektet Plug in 2.0 Kronoberg 583 991 kr för perioden 2016-01-01 t.o.m.
2016-12-31.
att anslå medlen ur anslaget 1:1.
att beslutet gäller under förutsättning att övriga berörda finansiärer avsätter sina delar till
projektet.
Enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala
tillväxtpolitiken (sk 1:1-medel) §14 får beslutet inte överklagas.
Sammanfattning
Region Kronoberg, avdelningen för kunskap och lärande ansöker om 583 991kr för
genomförande av projektet Plug in 2.0 Kronoberg under perioden 2016-01-01 till 201701-01. Plug in 2.0 avser primärt att höja kvalitéten inom gymnasieskolan så att fler
erhåller gymnasieexamen för att i förlängningen fler unga personer skall få förbättrade
förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden. Målgrupperna är unga vuxna 15-24 år
som riskerar att inte fullfölja sina studier eller som ingår i det kommunala
aktivitetsansvaret, samt nyanlända unga vuxna 15-24 år med behov av stöd för att uppnå
gymnasiebehörighet och i förlängningen gymnasieexamen.
Projektet är en del i ett nationellt ESF-projekt som drivs av Sveriges kommuner &
landsting (SKL) och är ett flernivåprojekt som förutsätter medverkan från lokal, regional
och nationell nivå och som medfinansieras från samtliga deltagande parter. Projektet
Plug in 2.0 bygger vidare på erfarenheterna i projektet Plug in som drevs av
Regionförbundet i Kalmar län tillsammans med Regionförbundet södra Småland under
2012-2014. Innevarande ansökan omfattar endast Kronobergs län.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att bevilja projektet Plug in 2.0 Kronoberg 583 991 kr för perioden 2016-01-01 t.o.m.
2016-12-31.
att anslå medlen ur anslaget 1:1.
att beslutet gäller under förutsättning att övriga berörda finansiärer avsätter sina delar till
projektet.
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Beslutsunderlag
Missiv Plug in 2.0
Ansökan om projektmedel: Plug in 2.0 Kronoberg
Matris: Överensstämmande med grunder för prioritering
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§ 125. Medel till projekt: Kulturella noder och regional utveckling i
Kronoberg 15RK1627

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att bevilja projektet Kulturella noder och regional utveckling i Kronobergs län maximalt
500 000 kr, varav 24 000 kr år 2015, 452 000 kr år 2016 samt 24 000 kr år 2017.
att anslå medlen ur anslaget 1:1.
att beslutet gäller under förutsättning att övriga berörda finansiärer avsätter sina delar till
projektet.
Enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala
tillväxtpolitiken (sk 1:1-medel) §14 får beslutet inte överklagas.
Sammanfattning
I projektet Kulturella noder och regional utveckling i Kronoberg ska Växjö kommun
genomföra en cultural planning-process med breddat medborgerligt deltagande genom
fokusgrupper skapade utifrån en uppsökande metod. Cultural planning är en metod som
möjliggör en ökad delaktighet i politiska beslutsprocesser för invånare. Utöver
dialogprocesserna kommer länets kommuner att erbjudas en utbildning i cultural
planning, seminarium och erfarenhetsutbyte. Det kommer även att färdigställas en
regional verktygslåda för hur kommuner kan arbeta med cultural planning. I denna ingår
även spridning av metoder för breddat deltagande. Projektet ska vara lärande för
regionen och andra kommuners processer kan dockas in i projektet.
I juni presenterades ansökan för Region Kronobergs Kulturnämnd då projektet även
berör det kulturpolitiska området. Kulturnämnden valde då att lämna ett yttrande till
Regionala utvecklingsnämnden, se bilaga.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att bevilja projektet Kulturella noder och regional utveckling maximalt 500 000 kr, varav
24 000 kr år 2015, 452 000 kr år 2016 samt 24 000 kr år 2017.
att anslå medlen ur anslaget 1:1.
att beslutet gäller under förutsättning att övriga berörda finansiärer avsätter sina delar till
projektet.
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Expedieras till
Växjö kommun





Beslutsunderlag
Medel till projekt: Kulturella noder, missiv
Medel till projekt: Kulturella noder och regional utveckling i Kronobergs län
Medel till projekt: Kulturella noder och regional utveckling i Kronobergs län
§34 Yttrande till regionala utvecklingsnämnden angående Växjö Kommuns projekt Kulturella noder och
regional utveckling i Kronoberg
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§ 126. Glasrikemiljonen 2 – ansökan till Tillväxtverket 15RK864

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att ställa sig bakom ansökan från Regionförbundet i Kalmar län till Tillväxtverket om
medel till Glasrikemiljonen 2.
Sammanfattning
Glasrikesmiljonen är ett samverkansprojekt inom Glasrike-uppdraget under perioden
2013-2015. Region Kronoberg är en av parterna i satsningen. Finansieringen uppgår till
totalt 12 mkr och har fördelats mellan Tillväxtverket (TVV, 6 mkr), Regionförbundet i
Kalmar län (RfKl, 3 mkr) och Länsstyrelsen i Kronobergs län (Lst G, 3 mkr). Satsningen
har inneburit att mindre och medelstora företag i Glasriket-kommunerna kunnat erhålla
stöd i form av ett maximalt 25-procentigt bidrag.
Förutsättningarna och upplägget av en Glasrikemiljon 2 är i huvudsak desamma som
tidigare och innebär en programtid på tre år, stödnivå på 25 % och total offentlig
finansiering på 12 mkr. Finansiell fördelning är densamma, med skillnaden att Region
Kronoberg tar ansvar för finansieringen i länet istället för Länsstyrelsen. Lst G har dock
meddelat att man kan bidra med 150 000 kronor över tre år. Denna lösning innebär att
Region Kronobergs finansiering uppgår till 2 850 000 kronor över hela perioden. En
annan förändring är att TVV föreslagit att det geografiska området för stödet utökas
med Högsby och Tingsryds kommuner, till totalt sex kommuner.
Projektägare är RfKl som ansvarar för att en ansökan lämnas till Tillväxtverket senast
den 1 december. I första skedet har Region Kronoberg att ta ställning till att ställa sig
bakom denna. Därefter tas beslut hos respektive part om medel till programmet.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att ställa sig bakom ansökan från Regionförbundet i Kalmar län till Tillväxtverket om
medel till Glasrikemiljonen 2.
Expedieras till
Regionförbundet i Kalmar län



Beslutsunderlag
Glasrikemiljonen 2 - ansökan till Tillväxtverket - Missiv
Glasrikemiljonen 2 - ansökan till Tillväxtverket

14

Protokoll
Datum: 2015-11-05

15

Protokoll
Datum: 2015-11-05

§ 127. Svar på motion – Angående Regional strategi för utveckling av
näringslivet på landsbygden 15RK1016

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning
Sven Sunesson (Centerpartiet) har i en motion föreslagit att ge Regionstyrelsen i
uppdrag att tillsammans med representanter för näring, forskning och utbildningsväsen,
utarbeta en strategi för utveckling av näringslivet på landsbygden enligt motionens
intentioner. Strategin kan gälla forskning, utbildning, företagsutveckling, nya
innovationer, infrastruktur och mycket mer. I motionen beskrivs att Kronobergs län av
tradition är ett län där en förhållandevis stor andel av invånarna försörjer sig i näringar
knutna till jord och skog, eller av förädling av produkter från jord och skog.
Produktionen av livsmedel i Sverige och i Kronobergs län har under en längre tid
minskat. För en gynnsam utveckling i hela länet anses att den nedåtgående trenden
måste brytas.
Region Kronoberg kommer framöver att intensifiera arbetet med att stimulera
utveckling på landsbygden. Det kommer att ske bl.a. genom ett antal befintliga regionala
strategier. Några exempel är regionalt landsbygdsprogram, livsmedelsstrategi för
primärproduktion till konsumenter, Regionalt serviceprogram, Leaders
utvecklingsstrategier, innovationsstrategi samt besöksnäringsstrategi. Det pågår även
flera insatser som direkt berör landsbygden som exempelvis MAT-satsningen. Med
anledning av ovanstående exempel, finns det redan en flora av strategidokument och
insatser som adresserar de i motionen föreslagna områdena. Regionala
utvecklingsnämnden anser vidare att det som i första hand krävs är inte fler strategier
utan att få till stånd handling och aktivitet utifrån de antagna strategier som finns i länet
och att se på landsbygden som ett horisontellt perspektiv.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.



Beslutsunderlag
Svar på motion - Regional strategi för utveckling av näringslivet på landsbygden
Motion - Regional strategi för utveckling av näringslivet på landsbygden
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§ 128. Inspel till nyindustrialiseringsstrategin 15RK1733

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna yttrande med redaktionell ändring enligt förslag till inspel till den
nationella nyindustrialiseringsstrategin och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Näringsdepartementet.
Sammanfattning
Regeringen kommer att ta fram en nyindustrialiseringsstrategi. Den ska ha som
utgångspunkt att skapa förutsättningar för fler företag att lägga sin produktion i Sverige.
Regeringskansliet önskar nu inspel till arbetet med att ta fram strategin och önskar svar
på ett antal frågor.
Aktuellt förslag till inspel är formulerat utifrån det underlag som finns i den regionala
utvecklingsstrategin, den regionala innovationsstrategin samt remissversionen av den
regionala kompetensförsörjningsstrategin.
I den efterföljande diskussionen föreslår ordförande Olof Björkmarker en redaktionell
ändring på sida 2 under rubriken Kompetensförsörjning i dokumentet med
formuleringen "Det finns med andra ord en matchningsproblematik både vad gäller
yrken med gymnasiekompetens och yrken som kräver akademisk utbildning".
Förslag till beslut
Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna förslag till inspel till den nationella nyindustrialiseringsstrategin.
Expedieras till
Näringsdepartementet



Beslutsunderlag
Inspel nyindustrialiseringsstrategi - missiv
Inspel till nyindustrialiseringsstrategi
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§ 129. Remissyttrande – Funktionellt prioriterat vägnät - TRV 2014/72378
15RK309

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Trafikverket
Sammanfattning
Region Kronoberg har, i egenskap av länsplaneupprättare, av Trafikverket beretts
tillfälle att avge ett andra yttrande över ovanstående remiss.
Region Kronoberg är i grunden positiv till arbetet med funktionellt prioriterat vägnät,
FPV, dvs. de vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet. Utpekandet
av det FPV ligger också i linje med den regionala utvecklingsstrategin, RUS, för att
stärka relationen mellan länets och grannlänens olika arbetsmarknadsregioner. Ett
förslag till FPV, framtaget av Trafikverket i dialog med länsplaneupprättarnas
tjänstemän, har remissbehandlats under vintern 2014/15. Region Kronoberg lämnade
svar på remissen våren 2015. Trafikverket har därefter gått igenom inkomna
remissynpunkter och gjort justeringar av kartan där FPV visas. Trafikverket kommer
inte att besluta om vägar inom FPV där Trafikverket och länsplaneupprättaren inte är
överens. Därför har ett slutligt förslag sänts på samråd och Trafikverket emotser en
bekräftelse på att Region Kronoberg ställer sig bakom förslaget.
Region Kronoberg har tagit del av de justerade kartorna över FPV. Flertalet av de
påpekanden om utpekandet av vägar, som lämnades i regionens tidigare remissvar, har
tagits med. Den samlade bedömningen är att Region Kronoberg kan ställa sig bakom
förslaget till utpekandet av FPV. En förutsättning är dock att omprövning av
utpekandena kan ske när förutsättningarna förändras samt att Trafikverket kommer att
beakta regionens synpunkter utöver utpekandet i det fortsatta arbetet.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Trafikverket
Expedieras till
Trafikverket


Beslutsunderlag
Missiv 2 Funktionellt prioriterat vägnät
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Remissvar nr 2 Funktionellt prioriterat vägnät
Samråd Funktionellt prioriterat vägnät för Kronoberg
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§ 130. Information om Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län 20162025 15RK312

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Trafikförsörjningsprogram (TFP) för Kronobergs län 2016-2025 ska antas av
regionfullmäktige under hösten 2015. Syftet med TFP är att tillhandahålla långsiktiga
mål och riktlinjer för hur kollektivtrafiken ska fungera och utvecklas i länet för kvinnor
och män, pojkar och flickor i olika åldrar och för att stödja regional hållbar tillväxt. Det
nya programmet ersätter det tidigare från 2012.
TFP har upprättats i samråd med berörda intressenter och följs upp i en ettårs- och
fyraårscykel i enlighet med Gröna Kronoberg 2025 (RUS). TFP är styrande för Region
Kronobergs verksamhet, och har en vägledande funktion för andra aktörer. Region
Kronoberg har två roller, som regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) och som
utförare (Länstrafiken Kronoberg). TFP är att betrakta som en beställning från RKM till
Trafiknämnden. Insatser beslutas inom ramen för ordinarie verksamhets- och
budgetplanering.
Vid sammanträdet görs en föredragning av förslag till Trafikförsörjningsprogram för
Kronobergs län 2016-2025.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.


Beslutsunderlag
Information om Trafikförsörjningsprogrammet 2016-2025 - Missiv RUN
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§ 131. Övriga ärenden
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Bengt Germundsson lyfter fråga om Kronobergsmodellen för kommunalt ansvar inom
etablering av nyanlända.
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