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Organ

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Regionala utvecklingsnämnden
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ÄRENDELISTA
§ 47
§ 48
§ 49
§ 50
§ 51
§ 52
§ 53
§ 54
§ 55
§ 56
§ 57

Justering av protokoll
Fastställande av dagordning
Rapporter från externa uppdrag
Regionala utvecklingsdirektörens rapport
Månadssammandrag april 2017
Beslutsutrymme 1:1-anslag – läge inför regionala utvecklingsnämnden 17 maj
Svar på skrivelse Gröna Kronobergs utveckling kräver god infrastruktur även i
sydost från Älmeboda Centerorganisationer
Remissbehandling av Cykla i Gröna Kronoberg
Remissyttrande – Regional cykelstrategi för Blekinge 2018 – 2029
Inbjudningar till kurser och konferenser
Redovisning av delegeringsbeslut
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§ 47.

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
24 maj.
Paragrafen är justerad
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§ 48.

Fastställande av dagordning
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa dagordning i enlighet med utsänd kallelse 2017-05-12.
Paragrafen är justerad
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§ 49.

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 redogör för följande möten:
- Glasriketuppdragets styrgrupp
- Sydsverigeutskottet för regional utveckling
Anna Johansson rapporterar från Inspirationsdag för landsbygdsutveckling i Växjö 28
april.
Gunnar Nordmark redogör för Europaforum i Jönköping 12 maj.
Jerker Nilsson rapporterar från Sverigeförhandlingen i Jönköping.
Carina Bengtsson redogör för möte med Energy Cities i Stuttgart.
Paragrafen är justerad
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§ 50.

Regionala utvecklingsdirektörens rapport
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde lämnar regional utvecklingsdirektör
aktuell lägesrapport från förvaltningen.
Vid dagens sammanträde rapporteras från följande:
- Personalfrågor -rekryteringar bår på chefs- och medarbetarnivå.
- Organisationsförändringar inom förvaltningen.
- Utökat regionalt uppdrag inom kompetensförsörjning.
- Mot nya höjder - projektet övergår i drift
- Digitalisering - digitaliseringscheckar till företag och digitaliseringsmyndighet.
- Bredband
- MAT 2017 - Tema Vatten och Agenda 2030-konferens i anslutning till mässan.
- Sverigeförhandlingen
- Kommunbesök
Paragrafen är justerad
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§ 51.

Månadssammandrag april 2017 17RK109

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna Månadssammandrag april 2017 samt att överlämna den till regionstyrelsen för
information.
Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet för april 2017 uppgår till -322 tkr, vilket till största del beror på att
periodiseringar gjorts på tolftedelar i budgeten och att verkligheten ser annorlunda ut.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden
beslutar
att godkänna Månadssammandrag april 2017 samt att överlämna den till regionstyrelsen för
information.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Månadssammandrag april 2017 för RUN
Månadssammandrag RUN april 2017
Paragrafen är justerad
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§ 52.

Beslutsutrymme 1:1-anslag – läge inför regionala
utvecklingsnämnden 17 maj 17RK40

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 17 maj
Beslutsutrymme 1:1-anslag – läge inför regionala utvecklingsnämnden 17 maj
Paragrafen är justerad
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§ 53.

Svar på skrivelse Gröna Kronobergs utveckling kräver god
infrastruktur även i sydost från Älmeboda Centerorganisationer
17RK594

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna svaret till Älmeboda Centerorganisationer.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Älmeboda Centerorganisationer
Skrivelsen framhåller behovet av breddning av vägarna 120 och 122 mot bakgrund av
vägarnas betydelse för det lokala och regionala näringslivet. Dessutom används dessa
vägar till många tunga transporter av timmer och lastbilar som kommer från
Polenfärjorna i Karlskrona. Region Kronoberg har tagit emot synpunkterna från
Älmeboda Centerorganisationer och Tingsryds kommun och dessa kommer att beaktas i
arbetet med kommande länstransportplan.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna svaret till Älmeboda Centerorganisationer.
Expedieras till
Älmeboda Centerorganisationer
Tingsryds kommun





Beslutsunderlag
Förslag till beslut - svar på skrivelse Gröna Kronobergs utveckling kräver god infrastruktur även i Sydost
Svar på skrivelse - Gröna Kronobergs utveckling kräver god infrastruktur även i Sydost
Skrivelse - Gröna Kronobergs utveckling kräver god infrastruktur även i sydost
Tingsryds kommuns beslut: Skrivelse-Gröna Kronobergs utveckling kräver god infrastruktur även i sydost
Paragrafen är justerad
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§ 54.

Remissbehandling av Cykla i Gröna Kronoberg 16RK506

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa remisskrivelse Cykla i Gröna Kronoberg del 1 och del 2 och sända på remiss
enligt sändlista. Remisstiden sätts till 1 september 2017.
Sammanfattning
Regionala utvecklingsnämnden beslutade i mars 2016 ”att uppdra åt regionala
utvecklingsdirektören att ta fram en Cykelstrategi för Kronoberg innehållande
nulägesanalys och genomförandeplan för återkoppling till nämnden 23 november.”
Under arbetet konstaterades att det enligt Region Kronobergs dokumenthierarki var det
olämpligt att använda namnet strategi. Dokumentet har därför fått samlingsnamnet
”Cykla i Gröna Kronoberg” och består av två delar, del 1 inriktningar och del 2
prioriteringar och analys av cykelvägsobjekt. Utöver de båda delarna finns ett
arbetsmaterial Önskade cykelvägsobjekt i Kronoberg vilken tar upp och kortfattat
beskriver ca 130 cykelvägsobjekt i Kronoberg. Arbetet har hållits samman av en
projektledare på Region Kronoberg och skett i nära samarbete med länets kommuner
och Trafikverket samt med hjälp av konsultstöd. Trafikverket har också medfinansierat
arbetet med 200 tkr. Cykla i Gröna Kronoberg kommer att vara ett viktigt underlag för
prioriteringar i länstransportplanen 2018-2029. För att remissinstansernas svar ska kunna
beaktas önskas därför att remissvaren kommer in något tidigare i förhållande till planerad
remisstid för länstransportplanen. Remisstiden förslås till 1 september 2017.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa remisskrivelse Cykla i Gröna Kronoberg del 1 och del 2 och sända på remiss
enligt sändlista.
att remisstiden sätts till 1 september 2017.





Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Cykla i Gröna Kronoberg
Förslag till Remisskrivelse Cykla i Gröna Kronoberg
Remissversion maj 2017 Del 1 Cykla i Gröna Kronoberg - Inriktningar för ökad cykling i Kronoberg
Remissversion maj 2017 Del 2 Prioriteringar och analys av cykelvägsobjekt
Paragrafen är justerad
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§ 55.

Remissyttrande – Regional cykelstrategi för Blekinge 2018 – 2029
17RK701

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs eget svar till
Region Blekinge.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Region Blekinge beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Region Kronoberg har tagit del av Regional cykelstrategi för Blekinge 2018-2029 och ser
det som ett väl genomarbetat dokument. Region Kronoberg har inget att erinra mot
förslaget. Remisstiden är satt till den 12 maj 2017
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är regionala utvecklingsnämndens eget
svar till Region Blekinge.
Expedieras till
Region Blekinge




Beslutsunderlag
Förslag till beslut- Remissyttrande Blekinge cykelstrategi
Förslag till Remissvar på Blekinge cykelstrategi
Regional cykelstrategi för Blekinge 2018 – 2029, remissversion
Paragrafen är justerad
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§ 56.

Inbjudningar till kurser och konferenser 17RK111

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att regionala utvecklingsnämndens ledamöter och ersättare bereds möjlighet att delta vid
Vårforum 15 juni i Alvesta.
Sammanfattning
Region Kronoberg arrangerar Vårforum 2017 15 juni i Alvesta. Fokus på Vårforum är
arbetet med de regionala styrdokumenten Kulturplanen och Länstransportplanen.
Föreslås att regionala utvecklingsnämndens ledamöter och ersättare bereds möjlighet att
delta vid arrangemanget.
Paragrafen är justerad
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§ 57.

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




Delegeringsbeslut
17RK27-26 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 26/2017. Remissyttrande
detaljplan för ombyggnad av väg 25 Österleden med ny trafikplats Fagrabäck (17RK780)
17RK7-7 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr 7/2017. Att bevilja medel till insats för
rikskonferens Agenda 2030
Paragrafen är justerad
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