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§ 41.

Justering av protokoll
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att utse Carina Bengtsson att jämte ordförande justera protokollet.
Sammanfattning
Föreslås att Carina Bengtsson utses att jämte ordförande justera protokollet.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår regionala
utvecklingsnämnden besluta
att utse Carina Bengtsson att jämte ordförande justera protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 42.

Fastställande av dagordning
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa dagordning i enlighet med utsänd kallelse och föreslagen förändring.
Sammanfattning
Ordförande Olof Björkmarker föreslår att ärende 10 - "Agera för att bevara direkttrafik
mellan Stockholm och Kronoberg" utgår från dagordningen.
Paragrafen är justerad
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§ 43.

Tema Sydostleden
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Sydostleden…för gränsöverskridande utveckling av besöksnäringen från Växjö till
Simrishamn!
Cykelleden invigs/öppnas i sin helhet och överlämnas till ledhuvudmannen Region
Skåne den 17 juni 2016.
Projektledaren Tommy Gustavsson presenterar projektet som drivits av Region
Kronoberg från förstudier till förverkligande. Tommy ger också en bild av vad som
händer för utvecklingen av cykelturismen i södra Sverige och idéer för att bygga vidare
på den infrastruktur som skapats.
Vid sammanträdet presenterar sig Anna Sjödahl, ny VD för Destination Småland.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 44.

Rapporter från externa uppdrag
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att med godkännande notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde redogör ledamöterna för externa
uppdrag.
Ordförande Olof Björkmarker redogör för möte med styrgrupp för Baltic Link.
Joakim Pohlman och Carina Bengtsson rapporterar från möten med Regionförbundet i
Kalmar län och Region Jönköpings län angående organisering av besöksnäringsfrågor.
Carina Bengtsson redogör för möte med YH-utbildningsanordnare.
Paragrafen är justerad
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§ 45.

Beslutsutrymme 1:1-anslag – läge inför regionala
utvecklingsnämnden 6 april 16RK29

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.
Paragrafen är justerad
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§ 46.

Regional Livsmedelsstrategi för Kronobergs län 16RK616

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen att rekommendera
regionfullmäktige besluta
att fastställa Regional Livsmedelsstrategi för Kronobergs län i enlighet med upprättad
skrivelse.
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Kronobergs län har under 2015-2016 lett arbetet med att utveckla en
Regional Livsmedelsstrategi för Kronobergs län. Strategin har tagits fram i samarbete
med LRF Sydost och Region Kronoberg där Region Kronoberg haft representanter
med i styrgrupp och arbetsgrupp. Regionala Livsmedelsstrategins vision är ”Med
stolthet skapar vi bra råvaror, god mat och utvecklingsmöjligheter i Kronoberg”. Syftet
har definierats enligt följande: ”I Kronobergs län ska vi ta till vara på landsbygdens och
stadens möjligheter för en hållbar tillväxt i hela livsmedelskedjan, från primärproduktion
till konsument. I detta ingår att förena en hållbar utveckling med ekonomisk tillväxt som
skapar förutsättningar för fler företag, jobb och framtidstro på landsbygden men också
ökar matproduktionen och förädlingsgraden i länet. Vi tänker också främja en grön
tillväxt och möjligheterna för en hållbar produktion och konsumtion.”
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår regionala
utvecklingsnämnden föreslå regionstyrelsen att rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa Regional Livsmedelsstrategi för Kronobergs län i enlighet med upprättad
skrivelse.
Paragrafen är justerad
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§ 47.

Missiv - Svar på skrivelse ”Mer EU-pengar till regionen” från Sven
Sunesson (Centerpartiet) 16RK569

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att återremittera ärendet för vidare beredning.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Sven Sunesson (Centerpartiet). I en
skrivelse ställd till regionala utvecklingsnämnden framförs önskemål om att nämnden
skall erbjuda den kompetens och service, som kan krävas för att kommuner och region
effektivt skall kunna öka hemtagningen av EU-medel.
Carina Bengtsson föreslår att ärendet återremitteras för vidare beredning.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna svaret till Sven Sunesson.
Expedieras till
Regional utvecklingsdirektör


Beslutsunderlag
Mer EU-pengar till regionen, skrivelse till Regionala Utvecklingsnämnden
Paragrafen är justerad
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§ 48.

Revidering av delegationsordning för regionala utvecklingsnämnden
14LTK1370

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna revidering av regionala utvecklingsnämndens delegationsordning i enlighet
med Carina Bengtssons förslag.
Sammanfattning
Enligt 6 kap. 33§ 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. 6 kap. 34 § reglerar
vilka ärenden som inte får delegeras. Regionala utvecklingsnämnden fastställde
§10/2015 nu gällande delegationsordning som reglerar fördelning av beslutanderätt från
nämnden.
Tjänstemannaberedd revidering avser 1 Övergripande beslut, 1.1 Resursfördelning samt
1.2 Resursfördelning.
1.1 Delegering till regional utvecklingsdirektör Rätt att fatta beslut om användningen av
vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete i enlighet med regleringsbrev, samt övriga
projektmedel inom ramen för regional utveckling upp till 150 000 kr per beslut
1.2 Delegering till regionala utvecklingsnämndens ordförande Rätt att i samråd med
regionala utvecklingsnämndens förste och andre vice ordförande fatta beslut om
användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete i enlighet med
regleringsbrev, samt övriga projektmedel inom ramen för regional utveckling mellan
150 000-600 000 kr per beslut.
I den efterföljande diskussionen föreslår Carina Bengtsson att nivån för delegering till
regional utvecklingsdirektör Rätt att fatta beslut om användningen av vissa statliga medel
för regionalt tillväxtarbete i enlighet med regleringsbrev, samt övriga projektmedel inom
ramen för regional utveckling sätts till upp till 100 000 kr per beslut, samt att
1.2 Delegering till regionala utvecklingsnämndens ordförande Rätt att i samråd med
regionala utvecklingsnämndens förste och andre vice ordförande fatta beslut om
användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete i enlighet med
regleringsbrev, samt övriga projektmedel inom ramen för regional utveckling mellan
100 000-600 000 kr per beslut.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna föreslagen revidering av regionala utvecklingsnämndens
delegationsordning.
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Paragrafen är justerad
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§ 49.

Extra miljon för utveckling av besöksnäringen 16RK673

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
att fördela 500 000 av extra miljon för utveckling av besöksnäringen till AB Destination
Småland för användande enligt eget förslag i tjänsteskrivelse.
Sammanfattning
Regionfullmäktige tog i november beslut om Region Kronobergs budget för 2016 som
innefattar särskilt öronmärkta medel för utveckling av besöksnäringen. Medlen uppgår
till 1 miljon kronor. Regionala utvecklingsnämnden beslutade 2015-12-10, utifrån
fullmäktiges beslut, att medlen ska användas för utvecklingsinsatser kopplade till
varumärket Småland och att de i möjligaste mån ska växlas upp med andra medel.
Bo Frank yrkar, med instämmande av Gunnar Nordmark, Soili Lång Söderberg och
Carina Bengtsson, bifall till liggande förslag.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår regionala
utvecklingsnämnden besluta
att notera informationen till protokollet.
att fördela 500 000 av extra miljon för utveckling av besöksnäringen till AB Destination
Småland för användande enligt eget förslag i tjänsteskrivelse.
Expedieras till
AB Destination Småland


Beslutsunderlag
Extra miljon för utveckling av besöksnäringen - missiv
Paragrafen är justerad
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§ 50.

Regional bredbandsstrategi för Kronobergs län 2015-2020 15RK1468

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att godkänna Regional bredbandsstrategi för Kronobergs län 2015-2020.
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att redaktionellt uppdatera aktuellt läge i kommunerna i kapitel 5.
Sammanfattning
Strategin har under hösten arbetats fram av en samrådsgrupp sammansatt av tjänstemän
från Länsstyrelsen i Kronoberg och Region Kronoberg. En remissutgåva har tillsänts
olika organisationer, myndigheter och kommuner för yttrande. Regionala
utvecklingsnämnden yttrade sig under remissperioden. Utifrån bredbandsstrategin
kommer ett handlingsprogram och en avsiktsförklaring att utarbetas. Syftet med dessa
dokument är att underlätta samordning, samarbete och samverkan i
bredbandsutbyggnaden.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågan om betydelsen av och konsekvenser av 98%
täckningsmål. Vidare föreslås en redaktionell uppdatering av aktuellt läge i kommunerna
i kapitel 5.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att godkänna Regional bredbandsstrategi för Kronobergs län 2015-2020.
Expedieras till
Bredbandskoordinator Sven Petersson





Beslutsunderlag
Regional bredbandsstrategi för Kronobergs län 2015-2020 - missiv
Bredbandsstrategi för Kronobergs län 2015-2020 ver 2
Handlingsplan till regional bredbandsstrategi
§14 Bredbandsstrategi i Kronobergs län 2015-2020
Paragrafen är justerad

14

Protokoll
Datum: 2016-04-06

§ 51.

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut fattade av regional utvecklingsdirektör redovisas.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.





Delegeringsbeslut
16RK7-9 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr 9/2016: Kronfönster AB beviljas högst
200 000 kr i affärsutvecklingscheck för internationalisering enligt SFS2015:210. (Se dnr 16RK216)
16RK7-10 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr 10/2016: Beslut att bevilja högst 15
000 kr till europeisk 4H-konferens 2016
16RK7-11 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr 11/2016: Beslut att avslå ansökan om
medel till projektet Yrkesutbildning i Klöverfors Se dnr 16RK363 för underlag
Paragrafen är justerad
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§ 52.

Kurser och konferenser
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att regionala utvecklingsnämndens samtliga ledamöter och ersättare bereds möjlighet att
delta på Vårforum 2016.
Sammanfattning
Vårforum 2016 - Tema 2016: Hur kan lokalsamhällen ta tillvara på sina unika kvaliteter
för att skapa regional utveckling – kan samverkan mellan civilsamhället,
samhällsplanering och kultur vara receptet? Evenemanget är den 18 maj i Växjö
konserthus.
http://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/kurser-och-konferenser/aktuellakurser/varforum-2016/
Paragrafen är justerad
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