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§ 58.

Justering av protokoll
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att utse Carina Bengtsson att jämte ordförande justera protokollet.
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§ 59.

Fastställande av dagordning
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa dagordning i enlighet med utsänd kallelse 2017-06-09.
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§ 60.

Tema - Åsnens nationalpark och Bredband i Kronoberg
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Vid regionala utvecklingsnämnndens sammanträde lämnas föredragningar om följande:
- Åsnens nationalpark - föredragande är Karin Nilsson, projektledare för Destination
Åsnen
- Nuläge kring Region Kronobergs samordningsansvar kring bredband i Kronoberg föredragande är Lena Carlborg, bredbandskoordinator
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§ 61.

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 styrgruppen för Smart Housing Småland.
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§ 62.

Regionala utvecklingsdirektörens rapport
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde föredrar Åke Sjöberg, chef för kunskap
och lärande, om AV-Media och pedagogiska verktyg för SFI och grundskolan.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om nyttjande av pedagoger och elever samt
regional licens för pedagogiska verktyg.
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§ 63.

Månadssammandrag maj 2017 - Regionala utvecklingsnämnden
17RK109

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna Månadssammandrag maj 2017 samt att överlämna den till regionstyrelsen för
information.
Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet för maj 2017 uppgår till 632 tkr. Verksamheten går enligt plan
och prognosen är att budgeten ska följas under året.

Förslag till beslut
Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna Månadssammandrag maj 2017 samt att överlämna den till regionstyrelsen för
information.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Månadssammandrag maj 2017 för regionala utvecklingsnämnden
Månadssammandrag RUN maj 2017 (Se 17RK109-16 för reviderad version)
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§ 64.

Beslutsutrymme, anslag 1:1 2017 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. Denna gång ingår även en halvårssammanställning av just nu
pågående projekt med 1:1-finansiering.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Beslutsutrymme 1:1-anslag – läge inför regionala utvecklingsnämnden juni
Tjänsteskrivelse 1:1-anslag – läge inför regionala utvecklingsnämnden juni
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§ 65.

Svar på motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region
Kronoberg. 17RK554

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige
beslutar
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning
Catharina Winberg (M) och Bo Frank (M) har i en motion föreslagit att gröna Region
Kronoberg tar fram en träbyggnadsstrategi likt Växjö kommuns med målet att 50 % av
det som byggs inom Regionen ska vara träbaserat år 2020 och på så vis prövar om nya,
kommande byggnationer är lämpliga träkonstruktioner.
Växjö kommuns strategi avser byggnation inom kommunkoncernens uppdrag varför vi
har uppfattat motionärernas förslag att gälla byggnation inom Region Kronobergs
verksamhetsområde. Ett svar kring detta är utformat av fastighetsförvaltningen.
Slutsatsen i svaret är att trä kan vara ett viktigt byggmaterial som prövas vid lämpliga
nybyggnader inom Region Kronoberg, såsom det har gjorts under de senaste åren utan
en strategi som sätter en viss procentsats.
Regionala utvecklingsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över svaret utifrån sitt
uppdrag. Trä och träbyggnad är en profilfråga för Kronoberg och Småland. Detta är
ytterst manifesterat i FOU-projektet Smart Housing Småland (SHS). SHS har som
yttersta syfte att göra Småland till en spjutspets kring hållbart byggande med särskilt
fokus på trä, glas och digitala lösningar. SHS är kopplat till en trästrategi som är antagen
av de tre smålandslänens regionala utvecklingsaktörer. Trästrategin löper till 2020. Just nu
tas en skogsstrategi fram för samma geografi. En gemensam handlingsplan för trä- och
skogsstrategin ska tas fram för 2018-2020.
Region Kronoberg delar motionärens syn på att träbyggnad är en profilfråga för
Kronoberg. Det är också en fråga som vi aktivt driver regionalt. För att skapa
trovärdighet i det regionala utvecklingsuppdraget är det viktigt att den politiska viljan
återspeglas i den egna verksamheten, inom Region Kronoberg. Bedömningen är att detta
kan och bör göras utan en särskild strategi.
Ordförande Olof Björkmarker yrkar att regionala utvecklingsnämnden föreslår att
regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige besvarar motionen i enlighet med upprättad
skrivelse "Svar på motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg".
Carina Bengtsson yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och Carina Bengtssons yrkande och
finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med ordförandes yrkande.
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Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna yttrande till regionstyrelsen inför beslut angående motion om att införa en
träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg.





Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Yttrande över motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg
§76 RSAU Tidssättning av motion - Träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg
Förslag till beslut - Svar på Motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg
Motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg
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§ 66.

Svar på motion – Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg 17RK666

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att motionens första att-sats bifalles.
att motionens andra att-sats därmed anses besvarad.
Sammanfattning
Regionala utvecklingsnämnden har av regionstyrelsens arbetsutskott beretts tillfälle att
avge yttrande över ovanstående motion.
Till Region Kronoberg har motion ”Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg”
inkommit från Carina Bengtsson (c) och Elizabeth Peltola (c). I motionen föreslås att
regionfullmäktige beslutar:
- Att ge Regionstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öppna ett Europa
Direktkontor i Region Kronoberg.
- Att ge Regionstyrelsen, i samarbete med Regionala utvecklingsnämnden, i uppdrag att
komplettera nuvarande rådgivning till kommunerna angående EU-ansökningar med
konceptet som används av EU-kontor Skåne Nordost.
Regionstyrelsens arbetsutskott beslöt § 103/17 att överlämna motionen till regionala
utvecklingsnämnden för yttrande, samt att motionen beslutas av regionfullmäktige den
27 september 2017.
Ordförande Olof Björkmarker yrkar att regionala utvecklingsnämnden föreslår
regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att motionens första att-sats bifalles och den
andra att-satsen därmed anses besvarad.
Carina Bengtsson yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och Carina Bengtssons yrkande och
finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med ordförandes yrkande.
Förslag till beslut
Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna yttrande över motion Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg och att yttrandet är
regionala utvecklingsnämndens svar till regionstyrelsen.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut Yttrande över motion Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg
Tjänsteskrivelse yttrande över motionen Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg
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§103 RSAU Tidssättning av motion - Stärk EU arbetet i Region Kronoberg!
Motion - Stärk EU-arbetet i Region Kronoberg!
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§ 67.

Överenskommelse driftsstöd Coompanion Kronobergs län 16RK1739

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna överenskommelse angående driftsstöd för Coompanion Kronobergs län.
Sammanfattning
Coompanion är en av de regionala aktörer som samhandlar för att uppnå strategins mål,
och bidrar till Regionala utvecklingsstrategins (RUS) målområde ”Vi växer av en cirkulär
ekonomi med förnyelseförmåga”. Verksamheten bedrivs inom prioriteringen ”Utveckla
diversifiering och innovationsförmåga”.
I samband med beslut om utökat driftsstöd 2017 för Coompanion Kronoberg beslutade
RUN 2016-11-16 även om möjligheten att utöka Coompanions uppdrag i syfte att bidra
till genomförandet av Gröna Kronoberg 2025:
Region Kronoberg kan, i den överenskommelse som finns med Coompanion, ge organisationen ett utökat
uppdrag och kan därigenom bidra till genomförandet av Gröna Kronoberg 2025. Region Kronoberg kan
också överväga villkoren för organisationen att ta ett ökat ansvar för utvecklingen av den sociala
ekonomin, vilket bl.a. innebär att verksamheten och dess finansiering bör säkras långsiktigt så långt det
är möjligt.
En ny överenskommelse har arbetats fram utifrån tidigare beslut i RUN för att beskriva
det utökade uppdraget. Ansvarsfördelningen mellan Region Kronoberg och
Coompanion innebär att Region Kronoberg ansvarar för rollen som regional
utvecklingsaktör medan Coompanion bär rollen som en av de regionala aktörer som
samhandlar för att uppnå målen i Gröna Kronoberg. Det utökade uppdraget består av
tillägget:
- Vara Region Kronobergs och andra relevanta myndigheters kunskapsstöd i frågor som
rör socialt entreprenörskap.
- Samordna relevanta nätverk i Kronobergs län inom den sociala ekonomin
- Operativa insatser med utgångspunkt i regionala behov och relevanta nationella
initiativ.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna överenskommelse angående driftsstöd för Coompanion Kronobergs län.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Överenskommelse driftsstöd Coompanion Kronobergs län reviderad
Förslag till Överenskommelse Driftsstöd för Coompanion Kronobergs län reviderad
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§ 68.

Svar på remiss - Bostadsförsörjningsprogram i Lessebo kommun
17RK963

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till plan- och
miljöförvaltningen, Lessebo kommun.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av plan- och miljöförvaltningen, Lessebo kommun, beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Bostadsförsörjningsprogrammet ger en tydlig bild av målen med utveckling av bostadsbeståndet
och vilken typ av bostäder som ska byggas i kommunens samtliga tätorter. En fördjupad analys av
utvecklingspotentialen för landsbygden, utmaningar för olika målgrupper och starkare koppling till
den regionala bostads- och arbetsmarknaden, hade emellertid gett en mer heltäckande bild.
Region Kronoberg ser mycket positivt på förslag att förtäta och utveckla attraktiva boendemiljöer
i centrumnära lägen där kollektivtrafiken är väl utvecklad.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden
beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till plan- och
miljöförvaltningen, Lessebo kommun.





Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Bostadsförsörjningsprogram Lessebo
Förslag till svar på remiss - Bostadsförsörjningsprogram Lessebo
Samråd: Bostadsförsörjningsprogram i Lessebo kommun
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§ 69.

Remiss av förslag om att bilda Åsnens nationalpark i Kronobergs län.
17RK987

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Naturvårdsverket.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Naturvårdsverket beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Region Kronoberg väljer med utgångspunkt i sin kompetens och sitt uppdrag att avstå
från synpunkter på gränsdragning, föreskrifter och skötselplan, i detalj. Region
Kronoberg är överlag positiv till förslaget och stödjer bildandet av nationalparken Åsnen.
För att kunna nyttja nationalparkens fulla potential är det emellertid viktigt att hitta
hållbara lösningar för kommunikation till och från nationalparken, men också för den
digitala infrastrukturen och servicen i närområdet. Därtill är det viktigt med ett regelverk
d.v.s. föreskrifter och skötselplaner som främjar nationalparkens funktion i det
omkringliggande samhället och bidrar till dess utveckling
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden
beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Naturvårdsverket.




Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Remissyttrande om förslag att bilda Åsnens nationalpark i Kronobergs län
Förslag till Remissyttrande - Förslag till att bilda Åsnens nationalpark i Kronobergs län
Remissmissiv - Förslag till bildande av Åsnens nationalpark
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§ 70.

Remissbehandling av Länstransportplan för Kronobergs län 20182029 16RK2006

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa remissversion av Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029.
att remisstiden sätts till 22 september 2017.
att sändlistan kompletteras så att minst ett företag per kommun ges tillfälle att lämna ett
yttrande på remissen.
Sammanfattning
Region Kronoberg har det samlade politiska ansvaret för Kronobergs utveckling.
Planering av infrastruktur är ett av flera viktiga områden för att skapa regional utveckling
och tillväxt. Länstransportplanen 2018-2029 ligger till grund för kommande
infrastruktursatsningar i Kronoberg med syfte att ytterligare stärka regionen. Regionala
utvecklingsnämnden tog i oktober 2016 beslut om en processplan för framtagandet av ny
länstransportplan. Regeringen lämnade direktiven för framtagandet av nya planer i mars
2017. I och med det kunde förslag till prioriteringar av Kronobergs länstransportplan
göras.
Länstransportplanen 2018-2029 är ny men bygger på tidigare lagd plan, vilken antogs av
Regionförbundet södra Småland i december 2013. Revidering och utveckling har skett i
nära dialog med IKA-gruppen vilken består av tjänstepersoner från samtliga kommuner,
Länsstyrelsen i Kronobergs län och Trafikverket. Dialog och också förts på politisk nivå,
framförallt genom regionala utvecklingsnämndens kommunturné och kommunalt forum.
Eftersom både Regionstyrelsen och Regionala utvecklingsnämnden är ansvariga för
infrastrukturfrågor beslöt Regionala utvecklingsnämnden i processplanen för
länstransportplanen att en politisk infrastrukturgrupp skulle inrättas som politisk
styrgrupp för arbetet och för att underlätta samordningen. Gruppen har bestått av
politiska företrädare från både regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden.
Arbetet har också tagit utgångspunkt i systemanalysen och det gemensamma
positionspapper som har arbetats fram inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige.
Kronobergs länstransportplan kommer att bidra till ett sammanknutet Sydsverige genom
att förbättra och utveckla de stråk som går genom länet. Planen ser inte enbart till de
stora stråken. Det mindre vägnätet är också av stor betydelse för invånarna och
näringslivet i länet. Genom särskilt utpekande föreslås satsningar på primära och övriga
länsvägar.
Planen är transportslagsövergripande och kommer att bidra till en utveckling av ett
hållbart trafiksystem. Framförallt och tack vare underlaget Cykla i gröna Kronoberg som
pekar ut inriktningen kring vilka cykelvägar som bör utvecklas i länet, vilken nu är på
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remiss. För att skapa ett hållbart trafiksystem måste också kollektivtrafiken utvecklas och
vara attraktiv. Genom särskilda resurser, utöver länstransportplanens medel, kommer
länets hållplatser att nå den standard som har antagits i Trafikförsörjningsprogrammet
för Kronoberg 2016-2025. Genom utpekande av kollektivtrafikåtgärder i planen kan det
arbetet slutföras
Remisstiden för Länstransportplan 2018-2029 är satt till den 22 september. Efter
bearbetning av inkomna svar skall en slutversion av Länstransportplanen vara klar den 16
oktober, för att slutligen kunna antas av Regionfullmäktige i den 6 december 2016.
Carina Bengtsson tilläggsyrkar, med instämmande av Olof Björkmarker, att sändlistan
kompletteras så att minst ett företag per kommun ges tillfälle att lämna ett yttrande på
remissen.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa remissversion av Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029.
att remisstiden sätts till 22 september 2017.




Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Remissversion Länstransportplan 2018-2029
Remissversion Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029
Förslag till remissbrev Länstransportplan
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§ 71.

Samplanering Kronoberg - information
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde lämnas en förhandsinformation om
projektet Samplanering Kronoberg, som är i planeringsfasen.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om kommunal förankring och tidig
involvering i projektet.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.



Beslutsunderlag
Idéskiss Samplanering Kronoberg
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§ 72.

Medel till projektet Kompetens i Kronoberg 17RK1121

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att bevilja högst 1 235 522 kr till rubricerat projekt med fördelningen 28 018 kr för år
2017, 529 577 kr för år 2018, 668 527 kr för 2019 och 9 200 kr för 2020.
att anslå medlen ur anslaget 1:1.
att beslutet gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer beviljar medel enligt
finansieringsplan.
Sammanfattning
Projektets huvudsakliga mål är att ge små och medelstora företag redskap för strategiskt
kompetensförsörjningsarbete; kompetenshöja företag och arbetstagare genom direkta
kompetensutvecklingsinsatser; ta fram en gemensam länsövergripande
kartläggningsmetod kring företagens kompetensbehov samt undersöka möjligheten till en
digital utbildningsplattform riktad mot företag. Projektet är initierat av nätverket för
länets näringslivschefer. Projektägare är Region Kronoberg och projektet pågår mellan
2017-11-15 – 2020-01-15. Projektansökan lämnas även till Europeiska socialfonden
(ESF) vars finansiering i aktuell utlysning uppgår till 75 %. Projektet medverkar till
genomförandet av Gröna Kronoberg genom kopplingen till målet Balanserad tillväxt –
fler arbeten och prioriteringarna Utveckla diversifiering och innovationsförmåga samt
Utveckla livslångt lärande och jämlik hälsa. Projektet utgörs även av Insats A i
handlingsplanen för Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2016-2025.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att bevilja högst 1 235 522 kr till rubricerat projekt med fördelningen 28 018 kr för år
2017, 529 577 kr för år 2018, 668 527 kr för 2019 och 9 200 kr för 2020.
att anslå medlen ur anslaget 1:1.
att beslutet gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer beviljar medel enligt
finansieringsplan.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Medel till projektet Kompetens i Kronoberg
Tjänsteskrivelse Kompetens i Kronoberg
Paragrafen är justerad
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§ 73.

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut anmäls till regionala utvecklingsnämnden.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.












Delegeringsbeslut
17RK27-27 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 27/2017. Beslut att
avsätta 600 000 kronor till uppföljningsarbete kopplat till det statliga 1:1-anslaget för 2017 (17RK42)
17RK27-28 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 28/2017. Stöd enligt SFS
2015:210 affärsutvecklingscheck för digitalisering, beviljar 50 000 kr till Växjö Bilförmedling AB
(17RK605)
17RK27-29 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 29/2017. Stöd enligt SFS
2015:210 affärsutvecklingscheck för digitalisering, beviljar 155 000 kr till Växjö Elektriska AB
(17RK826)
17RK27-30 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 29/2017. Stöd enligt SFS
2015:210 affärsutvecklingscheck för digitalisering, beviljar 155 000 kr till VFG Utbildning AB
(17RK858)
17RK27-31 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 31/2017. Stöd enligt SFS
2015:210 affärsutvecklingscheck för digitalisering, beviljar 80 000 kr till Obik AB (17RK818)
17RK27-32 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 32/2017. Stöd enligt SFS
2015:210 affärsutvecklingscheck för digitalisering, beviljar 155 000 kr till Zenta AB (17RK854)
17RK27-33 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 33/2017. Stöd enligt SFS
2015:210 affärsutvecklingscheck för digitalisering, 155 000 kr till Vattenskärningsteknik i Vislanda
AB (17RK859
17RK27-34 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 34/2017. Stöd enligt SFS
2015:210 affärsutvecklingscheck för digitalisering, beviljar 155 000 kr till Turistcenter i Småland AB
(17RK842)
17RK27-35 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 35/2017. Stöd enligt SFS
2015:210 affärsutvecklingscheck för digitalisering, beviljar 95 000 kr till THK i Sandsbro AB
(17RK867)
17RK27-36 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 36/2017. Stöd enligt SFS
2015:210 affärsutvecklingscheck för internationalisering, beviljar 175 000 kr till Ryds Båtar AB
(17RK711)
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17RK27-37 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 37/2017. Stöd enligt SFS
2015:210 affärsutvecklingscheck för internationalisering, beviljar 175 000 kr till Quickbutton Badges
AB 17RK643
17RK27-38 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 36/2017. Stöd enligt SFS
2015:210 affärsutvecklingscheck för internationalisering, beviljar 175 000 kr till Minifinder Sweden
AB (17RK662
17RK27-39 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 36/2017. Stöd enligt SFS
2015:210 affärsutvecklingscheck för internationalisering, beviljar 175 000 kr till Greenpipe of Sweden
AB 17RK67
17RK27-40 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 40/2017. Stöd enligt SFS
2015:210 affärsutvecklingscheck för internationalisering beviljar 150 000 kr till Malmkvist Produktion
AB 17RK72
17RK27-41 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 41/2017. Stöd enligt SFS
2015:210 affärsutvecklingscheck för internationalisering beviljar 150 000 kr till Briox AB 17RK727
17RK27-42 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 42/2017. Stöd enligt SFS
2015:210 affärsutvecklingscheck för internationalisering 150 000 kr till AMB Education Tingsryd
AB 17RK725
17RK27-43 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 43/2017. Stöd enligt SFS
2015:210 affärsutvecklingscheck för internationalisering, beviljar 100 000 kr till Fanhultstvätten AB
(17RK404)
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§ 74.

Inbjudningar till kurser och konferenser 2017 17RK111

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att regionala utvecklingsnämndens ordinarie och ersättande ledamöter erbjuds delta
under en av de ovan angivna dagarna.
Sammanfattning
Följande konferenser är aktuella för ställningstagande:
- Agenda 2030 - 7 september i Växjö
- Mat 2017 - 8-9 september i Växjö
Föreslås att regionala utvecklingsnämndens ordinarie och ersättande ledamöter erbjuds
delta under en av de ovan angivna dagarna.
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§ 75.

Övriga ärenden
Sammanfattning
Olja Pekusic tackar avgående ordförande Olof Björkmarker för väl utfört arbete i
regionala utvecklingsnämnden med en gåva.
2:e vice ordförande Carina Bengtsson tackar ordförande för ett gott samarbete och
önskar lycka till i vidare uppgifter.
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