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§ 83.

Justering av protokoll
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att utse Carina Bengtsson att jämte ordförande justera protokollet.
Sammanfattning
Föreslås att utse Carina Bengtsson att jämte ordförande justera protokollet. Justering
sker 2016-09-16.
Paragrafen är justerad
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§ 84.

Fastställande av dagordning
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa dagordning i enlighet med utsänd kallelse 2016-09-02.
Paragrafen är justerad
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§ 85.

Tema - Gröna Kronoberg
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde föredras och diskuteras arbetet med
den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg.
Paragrafen är justerad
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§ 86.

Rapporter från externa uppdrag
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att med godkännande notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Regionala utvecklingsnämndens ledamöter redogör för externa uppdrag.
Ordförande Olof Björkmarker redogör för följande möten:
- Årsmöte för Småland-Blekinges Brysselkontor
- Dialog med Godstransportrådet
- Dialog med Sagomuseet
- Sydsveriges regionala utvecklingsutskott
- Kött i Kronobergs styrgrupp
- Dialog med Coompanion
- Styrelsemöte med IT-plattform Småland Öland AB
- Mot nya höjder - underhandsmöten kring Tekniska museet
Joakim Pohlman rapporter från samling för besöksnäringen kring den kinesiska
marknaden, arrangerad av Destination Småland och Småland China Support Office.
Carina Bengtsson rapporter från följande möten:
- Rsa med ERB i Polen, Ryssland och Litauen.
- Handelskammaren
Soili Lång Söderberg rapporterar från möte med Smålands Idrottsförbund.
Paragrafen är justerad
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§ 87.

Företagsstöd
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Vid regionala utvecklingsnämndens presidieberedning diskuterades och föredrogs
utredning om företagsstöd. Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde lämnas en
redogörelse av detta.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår regionala
utvecklingsnämnden besluta
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 88.

Månadssammandrag RUN juli 2016 16RK1543

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna Månadssammandrag juli 2016 samt att överlämna den till regionstyrelsen
för information.
Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet t o m juli 2016 uppgår till +4,8 milj kr. Avvikelserna beror
främst på vakanser på verksamhetsstöd och Kunskap och lärande, samt en högre extern
finansiering än planerat. Även semesterlöneskulden påverkar resultatet. Prognosen för
2016 är +1,5 milj kronor.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna Månadssammandrag juli 2016 samt att överlämna den till regionstyrelsen
för information.



Beslutsunderlag
Månadssammandrag för RUN juli 2016
Månadssammandrag RUN juli 2016
Paragrafen är justerad
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§ 89.

Beslutsutrymme 1:1-anslag – läge inför regionala
utvecklingsnämnden 7 september 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 att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Beslutsutrymme 1:1-anslag – läge inför regionala utvecklingsnämnden 7 september
Beslutsutrymme 1:1-anslag – läge inför regionala utvecklingsnämnden 7 september
Paragrafen är justerad
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§ 90.

Medel till projektet Mobilitetskontor 16RK996

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att avslå ansökan.
Sammanfattning
Energikontor Sydost ansöker om 1 110 000 till rubricerat projekt. Projektet syftar till att
inrätta ett mobilitetskontor för regionerna Blekinge, Kalmar och Kronoberg. Projektet
ska pågå från 2017-01-01 t o m 2019-12-31 med en totalbudget på 6 660 000kr, varav
sökt belopp från Region Kronoberg är 1 110 000kr. Mobilitetskontoret är tänkt att
användas som en paraplyorganisation för projekt inom området persontransport och
godstransport. Projektets effektmål är att, genom inrättandet av ett mobilitetskontor,
minska klimatpåverkande utsläpp. Projektmålet är att inrätta ett mobilitetskontor.
Finansiering av ett projekt med detta mål medför att nämnda organisationer överlåter ett
samordningsansvar till Energikontor sydost som genom detta projekt planerar att arbeta
fram projekt inom området under projekttiden. Då detta kan anses vara en av
Energikontorets ordinarie uppgifter är tjänstemannabedömningen att projektets innehåll
bör rymmas inom ramen för Energikontor Sydost ordinarie verksamhet och istället
finansieras som drift. Tjänstemannabedömningen är att om ett projekt av denna karaktär
och inriktning i framtiden ska finansieras bör Energikontor Sydost tydligare visa på att
det fyller en funktion utöver ordinarie verksamhet, vilket inte klargörs i nuvarande
ansökan. Vidare är det tjänstemannaberedningens erfarenhet att det finns tveksamheter
till att projektet är tillräckligt förankrat hos samtliga tänkta finansiärer för att kunna
säkerhetsställa ett genomförande.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att avslå ansökan.
Expedieras till
Energikontor Sydost



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Mobilitetskontor
Mobilitetskontor - Beslutsunderlag
Paragrafen är justerad
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§ 91.

Svar på skrivelse Jämställd regional tillväxt i Kronobergs län från
Winnet Kronoberg 16RK1129

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna svar på skrivelse till Winnet Kronoberg.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Winnet Kronoberg. Winnet
Kronoberg vill uppmärksamma regionala utvecklingsnämnden på det arbete de bedriver
inom jämställd regional tillväxt, som resurscenter inom nätverket Winnet Sverige. Det
innebär exempelvis att vara blåslampa, informera, initiera projekt och samverka med
olika parter för att verka för jämställd regional tillväxt. De yrkar på ett anslag till sin
ordinarie verksamhet på 200 000 kr för 2016 utav de medel som Tillväxtverket kommer
förmedla till Region Kronoberg för att arbeta med jämställd regional tillväxt. Region
Kronoberg beskriver i svaret att de enligt uppdrag från Tillväxtverket skickat in en
nuläges- och behovsanalys för ökad jämställd regional tillväxt i Kronobergs län. Region
Kronoberg har dock ännu inte fått besked om omfattning av medlen, vilket gör att
planeringen av hur medlen ska användas inte har kunnat ske. Region Kronberg har dock
inte för avsikt att använda medlen för driftsstöd, utan till konkreta insatser enligt
Tillväxtverkets instruktioner.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna svar på skrivelse till Winnet Kronoberg.
Expedieras till
Winnet Kronoberg




Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Svar på skrivelse från Winnet gällande jämställd regional tillväxt
Svar på skrivelse från Winnet Kronoberg
Jämställd regional tillväxt i Kronobergs län, skrivelse
Paragrafen är justerad
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§ 92.

Remissyttrande – Förslag till nya föreskrifter för väg 30, Kronobergs
län, dnr. TRV 2016/49879 16RK1509

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att med föreslagna förändringar godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region
Kronobergs svar till Trafikverket.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Trafikverket beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss. Svar ska lämnas till Trafikverket senast 15 september 2016.
Remissen gäller förslag till nya föreskrifter för väg 30, Kronobergs län samt upphävande
av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2011:9) om hastighetsbegränsning på väg 30 i
Kronobergs län. Förslaget innebär att den högsta tillåtna hastigheten på en stor del av
väg 30 mellan Trafikplats Öjaby och F-länsgräns sänks från 90 km/h till 80 km/h.
Remissen omfattar konsekvensbeskrivning samt förslag till föreskrifter.
Region Kronoberg ställer sig tveksamma till att sänka den högsta tillåtna hastigheten på
den aktuella vägsträckan med så kort varsel. Region Kronobergs uppfattning är att vissa
delar av sträckan har en standard som lämpar sig för 90 km/h som högsta tillåtna
hastighet. Regionen menar också att det är lämpligt att avvakta den nya
länstransportplanen, där den strategiska inriktningen på länets vägar tydliggörs. För
kollektivtrafiken innebär förslaget längre restider och minskad attraktivitet av att resa
med buss jämfört med idag. Det innebär dock inte en relativ försämring gentemot
biltrafiken.
I den efterföljande diskussionen föreslås följande förändringar i remissyttrandet: I
sammanfattningen förändras "Region Kronoberg ställer sig tveksamma till..." till "Region
Kronoberg ställer sig helt avvisande till...". Meningen "Regionen menar också att det är lämpligt att
avvakta..." stryks.
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
Förslag till beslut - Förslag till nya föreskrifter för väg 30, Kronobergs län (RUN)
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Remissyttrande - Förslag till nya föreskrifter för väg 30, Kronobergs län; förslag
Remiss: Förslag till nya föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 30 i Kronobergs län
Paragrafen är justerad
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§ 93.

Remissyttrande – Förslag till nya föreskrifter för väg 30, Jönköpings
län dnr. TRV 2016/49587 16RK1510

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att med föreslagna förändringar godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region
Kronobergs svar till Trafikverket.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Trafikverket beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss. Förslaget innebär i korthet att den högsta tillåtna hastigheten på väg
30 i Jönköpings län, delen mellan länsgräns till Kronobergs län och Jönköping, sänks
från 90 km/h till 80 km/h. Region Kronoberg anser det viktigt att det finns en samsyn
mellan detta remissförslag och Trafikverkets remissförslag (TRV 2016/49879) som
behandlar delen av vägsträckan i Kronobergs län. Liksom Region Kronobergs
synpunkter i den remissen är hållningen även här att det kan vara klokt att avvakta den
nya länstransportplanen, då regionernas syn på väg 30 tydliggörs.
I den efterföljande diskussionen föreslås att i remissyttrande hänvisa till Region
Kronobergs ställningstagande ifråga om förslag till nya föreskrifter för väg 30 i
Kronobergs län även avseende högsta tillåtna hastighet.
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
Förslag till nya hastighetsföreskrifter på väg 30, Jönköpings län; Ordförandes förslag till beslut (RUN)
Remissyttrande - Nya hastighetsföreskrifter på väg 30, Jönköpings län, förslag
Remiss: Förslag till nya föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 30 i Jönköpings län
Paragrafen är justerad
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§ 94.

Remissyttrande – Mobilitetsplan för Skåne, Dnr. 1504268 16RK1247

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Region
Skåne.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Region Skåne beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss. Region Skåne har tagit fram en mobilitetsplan för att stärka arbetet
och samhandling för ett mer hållbart resande. Mobilitetsplan för Skåne har sin
utgångspunkt i Skånes utvecklingsstrategi och är en fördjupning av länets strategi för ett
hållbart transportsystem i Skåne 2050. Region Kronoberg ser positivt på Skånes arbete
och ser fram emot att följa genomförandet av mobilitetsplanen.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Region
Skåne.
Expedieras till
Region Skåne




Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Remissyttrande Mobilitetsplan för Skåne
Remissyttrande Mobilitetsplan för Skåne
Mobilitetsplan för Skåne - Plan för att nå hållbart resande i Skåne 2030.
Paragrafen är justerad
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§ 95.

Kurser och konferenser
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att bereda möjlighet för två ledamöter ur regionala utvecklingsnämnden att delta vid
Nationell dialogkonferens om EU:s framtida sammanhållningspolitik i Stockholm 27
september.
att samtliga ledamöter och ersättare i reginoala utvecklingsnämnden bereds möjlighet att
delta i seminarier och livsmedelshearing vid MAT 2016 i Växjö 16-17 september.
att bereda möjlighet för två ledamöter ur regionala utvecklingsnämnden att delta vid
konferensen "Så lyfter vi industrin i Småland" i Växjö 27 september.
Sammanfattning
- Nationell dialogkonferens om EU:s framtida sammanhållningspolitik i Stockholm 27
sept
- MAT-seminarier och Livsmedelshearing vid MAT 2016 i Växjö 16-17 september.
- "Så lyfter vi industrin i Småland" i Växjö 27 september
Paragrafen är justerad
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§ 96.

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut fattade av regional utvecklingsdirektör och ordförande i
regionala utvecklingsnämnden anmäls.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.










Delegeringsbeslut
16RK20-7 Regionala utvecklingsnämndens ordförandebeslut nr 7/2016. Resursfördelning
(16RK1081)
16RK20-8 Regionala utvecklingsnämndens ordförandebeslut nr 8/2016. Resursfördelning (16RK934)
16RK20-9 Regionala utvecklingsnämndens ordförandebeslut nr 9/2016. Resursfördelning (16RK975)
16RK20-10 Regionala utvecklingsnämndens ordförandebeslut nr 10/2016. Resursfördelning
(16RK997)
16RK20-11 Regionala utvecklingsnämndens ordförandebeslut nr 11-16/2016. Resursfördelning
(15RK1107)
16RK7-16 Regionala utvecklingsdirektörsbeslut 16/2016. Resursfördelning (16RK885)
16RK7-17 Regional utvecklingsdirektörens delegationsbeslut nr 17-52/2016. Resursfördelning
(16RK619)
16RK7-18 Regional utvecklingsdirektörsbeslut nr 53/2016. Resursfördelning (16RK1334)
Paragrafen är justerad
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