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§ 127. 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.
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§ 128. Fastställande av dagordning
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa dagordningen i enlighet med utsänd kallelse 2016-12-02.
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§ 129. Tema - ProfilGruppen och projekt Arbetsmarknad och integration i
Uppvidinge
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde får nämnden en presentation av
ProfilGruppen i Åseda och en presentation av Uppvidinge kommuns projekt kring
arbetsmarknad och integration.
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§ 130. Barnens bästa i Kronoberg
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde lämnas en föredragning angående
Barnens bästa i Krononberg.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår regionala
utvecklingsnämndens besluta
att notera informationen till protokollet.
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§ 131. Rapporter från externa uppdrag
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att med godkännande notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Regionala utvecklingsnämndens ledamöter rapporterar från externa uppdrag.
Ordförande Olof Björkmarker rapporterar från följande möten:
- Frukostmöte regionalt exportcenter
- Glasriketuppdraget
- Styrgrupp Kött Kronoberg
- Mot nya höjder
Carina Bengtsson rapporterar från Nationellt forum.
Joakim Pohlman redogör för konferensen Smålandsdagen.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att med godkännande notera informationen till protokollet.
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§ 132. Beslutsutrymme 1:1-anslag – läge inför regionala
utvecklingsnämnden 7 december 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.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Beslutsutrymme 1:1-anslag – läge inför regionala utvecklingsnämnden 7 december
Beslutsutrymme 1:1-anslag – läge inför regionala utvecklingsnämnden 7 december. Beslutsunderlag
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§ 133. Medel till projektet Innovation and Business Collaboration (IBCOLL)
16RK2168

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att bevilja högst 1 500 000 kr till rubricerat projekt med fördelningen 250 000 kr för år
2017, 500 000 kr för år 2018, 500 000 kr för år 2019 och 250 000 kr för år 2020.
att anslå medlen ur anslaget 1:1.
att beslutet gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer beviljar medel enligt
finansieringsplan.
Enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala
tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) § 14 får beslutet inte överklagas.
Sammanfattning
Videum AB söker medel till rubricerat projekt. Ambitionen är att söka medfinansiering
från EU:s Östersjöprogram. Projektet genomförs i samverkan med 21
samverkanspartners (inkubatorer och science parks) i Östersjöregionen. Projektet syftar
till att stimulera internationella innovationsprocesser och möjliggöra internationalisering
av små och medelstora företag genom att bygga upp och testa ett stödjande
”innovationsekosystem” i Östersjöregionen som erbjuder stöd till små och medelstora
företag, dels företag från Kronobergs län som har en skalbar affärsidé med innovativ
kraft och viljan att testa nya internationella marknader, dels företag från
Östersjöregionen som vill etablera sig i Kronobergs län för att utvecklas och nå den
skandinaviska marknaden. Projektet bidrar till Gröna Kronobergs prioritering Utveckla
diversifiering och innovationsförmåga och målen: Balanserad tillväxt – fler arbeten samt
Ökad förnyelseförmåga. Projektet bidrar även till Regionala innovationsstrategins mål 3
med fokus på Stöd för utveckling av innovationer och prioritering Utveckla ett
samordnat företagsfrämjande och innovationsstödjande system tillgängligt för näringsliv,
akademi samt offentlig och civil sektor.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att bevilja högst 1 500 000 kr till rubricerat projekt med fördelningen 250 000 kr för år
2017, 500 000 kr för år 2018, 500 000 kr för år 2019 och 250 000 kr 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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Expedieras till
Videum AB



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Medel till projekt IBCOLL
Beslutsunderlag till 16RK2168-9, medel till projekt IBCOLL
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§ 134. Uppföljning internkontrollplan för regionala utvecklingsnämnden 2016
15RK1221

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2016.
Sammanfattning
Regionstyrelsen ska årligen utfärda regiongemensam internkontrollplan med anvisningar
till nämnderna. Nämnderna ska upprätta egna internkontrollplaner, samt ansvara för
uppföljningen av desamma, senast december 2016. Internkontrollplanen för regionala
utvecklingsnämnden 2016 har följts upp med beslutade kontrollmoment. Endast mindre
avvikelser har noterats.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2016.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Uppföljning internkontrollplan RUN 2016
Uppföljning IK-plan Regionala utvecklingsnämnden 2016
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§ 135. Internkontrollplan för regionala utvecklingsnämnden 2017 16RK1330

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa internkontrollplan 2017 för regionala utvecklingsnämnden.
Sammanfattning
Regionstyrelsen ska årligen utfärda regiongemensam internkontrollplan med anvisningar
till nämnderna. Nämnderna ska efter regionstyrelsens anvisningar upprätta egna
internkontrollplaner, samt ansvara för uppföljningen av desamma. Riskanalys och
riskbedömning ligger till grund för identifieringen av de kontrollmoment som ska ingå i
den interna kontrollplanen. Efter genomförd riskbedömning är det de risker med
riskvärde 9-16 som hanteras i IK-plan.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa internkontrollplan 2017 för regionala utvecklingsnämnden.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Internkontrollplan för RUN 2017
Internkontrollplan RUN 2017
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§ 136. Handlingsplan för besöksnäringen 2017-2020 15RK2154

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa Handlingsplan för besöksnäringen 2017-2020 enligt förslag.
Sammanfattning
AB Destination Småland har Region Kronobergs uppdrag att i nära samverkan med
länets kommuner, andra offentliga intressenter och näringslivet skapa förutsättningar för
en utveckling av besöksnäringen i regionen. En viktig del i bolagets arbete för att skapa
goda utvecklingsförutsättningar och stärkt konkurrenskraft är nationell och
internationell marknadsföring och därtill kopplade aktiviteter. I samverkan med
framförallt övriga Smålands-län ska bolaget arbeta för att stärka varumärket Småland.
Region Kronoberg och bolaget samarbetar kring utvecklingsfrågor för besöksnäringen
utifrån en gemensam handlingsplan. Handlingsplanen utgår ifrån den Strategi för
besöksnäringen som fastställdes av Regionförbundet 2013. Tidigare handlingsplan gällde
2013-2015 och 2016 finns ingen gällande handlingsplan. Under hösten har därför en
reviderad handlingsplan tagits fram för den tid som återstår för strategin, 2017-2020.
Bolagets styrelse har behandlat strategin vid sitt möte 2016-11-02. I bifogat förslag till
handlingsplan har borttagen text i tidigare handlingsplan strukits över och ny text har
markerats med gult.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa Handlingsplan för besöksnäringen 2017-2020 enligt förslag.
Expedieras till
AB Destination Småland


Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Handlingsplan för besöksnäringen 2017-2020
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§ 137. Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län 2016-2025 och
Handlingsplan för kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län
15RK15

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden rekommenderar regionstyrelsen att rekommendera
regionfullmäktige besluta
att fastställa Kompetensförsörjningsstrategin för Kronoberg län 2016-2025.
att fastställa Handlingsplan för kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län.
Sammanfattning
Ärendet gäller fastställande av den regionala Kompetensförsörjningsstrategin för
Kronobergs län 2016-2025 och dess Handlingsplan. Det slutgiltiga innehållet har
reviderats efter att regionfullmäktige den 26 april 2016 beslutade att återremittera båda
dokumenten. Efter beslutet inrättades en plan med ett antal åtgärder vilken godkändes
av regionala utvecklingsnämndens presidium. Först och främst beslutades att dåvarande
styrgruppen för kompetensförsörjningsstrategin skulle ersättas av den regionala
utvecklingsnämndens presidium. Dokumenten har bearbetats och fått en mer
överskådlig layout. Bilaga 2 utgör en analys av regionens arbetsmarknadsstruktur. För att
återförankra strategin, bjöds på uppdrag från regionstyrelsens ordförande Anna
Fransson, ledande politiker och näringslivsföreträdare till ett första samråd näringsliv.
Mötet hölls den 17 augusti 2016 och temat för samrådet var kompetensförsörjning. Det
nya förslaget har också förankrats på Kompetensforum den 15 september 2016. Bilaga 1
utgör en beskrivning av hela processen bakom framtagningen av strategin.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden rekommenderar regionstyrelsen att rekommendera
regionfullmäktige besluta
att fastställa Kompetensförsörjningsstrategin för Kronoberg län 2016-2025.
att fastställa Handlingsplan för kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län.


Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län 2016-2025 och Handlingsplan för
kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län
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§ 138. Inbjudningar till kurser och konferenser 16RK86

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att erbjuda en ledamot i regionala utvecklingsnämnden möjlighet att delta som
representant för Region Kronoberg.
Sammanfattning
Företagsfabriken i Kronoberg AB bjuder in sina samarbetspartners till jullunch 12
december 2016. Föreslås att erbjuda en ledamot i regionala utvecklingsnämnden
möjlighet att delta som representant för Region Kronoberg.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår regionala
utvecklingsnämnden besluta
att erbjuda en ledamot i regionala utvecklingsnämnden möjlighet att delta som
representant för Region Kronoberg.
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