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1

Justering av protokoll

2

Fastställande av dagordning

3

Tema Projektgenomgång
Sammanfattning

Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde presenteras fem
projekt som drivs både av Region Kronoberg och av externa aktörer.
10:00 Inledning
10:05 - 10:20 Konsulttimmen – Region Kronoberg
10:20 - 10:45 Hållbar Mobilitet – Region Kronoberg
10:45 - 11:00 Samplanering Kronoberg – Region Kronoberg
11:10 - 11:30 Växarena – Almi Kronoberg
11:30 - 11:50 Ledarskap i Småland – Linnéuniversitetet
12:00 - 13:00 Gemensam lunch tillsammans med projekten

4

Rapporter från externa uppdrag
Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämndens ledamöter rapporterar från externa
uppdrag.
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5

Regionala utvecklingsdirektörens
rapport
Sammanfattning

Regionala utvecklingsdirektören lämnar en aktuell rapport över Region
Kronobergs arbete inom regional utveckling.
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Månadssammandrag april 2018
regionala utvecklingsnämnden
(18RGK110)
Sammanfattning

Ärendet kompletteras med beslutsunderlag inför regionala
utvecklingsnämndens sammanträde.

7

Bemyndigandestatus 1:1-anslaget 201804-30 (18RGK58)
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera information till protokollet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har tilldelats 19 190 000 kr i statligt 1:1-anslag för
regionala tillväxtåtgärder 2018. Medlen kan enligt regleringsbrev
användas till följande ändamål: Regional projektverksamhet; Regionalt
företagsstöd och Stöd till kommersiell service. I årets regleringsbrev
anges även att 600 000 kr får användas till uppföljning och utvärdering
kopplat till anslaget. Regeringen använder sig av ett s.k.
bemyndigandesystem (även kallat bemyndiganderam) för anslaget 1:1
Regionala tillväxtåtgärder. Bemyndigandesystemet gör det möjligt att ta
beslut (åtaganden) som sträcker sig över flera år, vilket kan liknas vid en
kredit. Maxgränsen för bemyndigandet fastställs i regleringsbrevet för
respektive år.
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Detta innebär att flerårsbeslut är möjliga, men också att en del av
anslaget är intecknat redan vid årets början. Årets bemyndiganderam är
max 37 mkr och baseras på Region Kronobergs anslagsutfall över tid.
Konkret medför det följande: För varje utbetalning på anslaget
sjunker bemyndigandet – för varje beslut ökar det. Under året kan
man alltså ligga över maxtaket – det är först vid årets slut man måste ligga
under. Ett par gånger under året redovisas till RUN en sammanställning
av bemyndigandet genom bland annat en förteckning över nya 1:1projektbeslut 2018 samt för vilka ändamål. Bifogad sammanställning
avser perioden 2018-01-01 – 2018-04-30.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Bemyndigandestatus 2018-04-30
 RK_Bemyndigandet_180430
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Förlängning av Regionalt
serviceprogram (15RK560)
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att anta erbjudandet om förlängning av Regionalt serviceprogram för
landsbygden i Kronobergs län 2014-2018, till och med 2020.
att genomföra revidering Regionalt serviceprogram för landsbygden i
Kronobergs län
Sammanfattning

Fr.o.m. 2015 ligger ansvaret för servicefrågorna på den aktör som har det
regionala tillväxtansvaret. Region Kronoberg tog därför vid årsskiftet
2014-2015 över ansvaret från Länsstyrelsen Kronoberg för Regionalt
serviceprogram för landsbygden i Kronobergs län 2014-2018 (RSP) och delar av
stödet till kommersiell service enligt Förordning (2000:284) om stöd till
kommersiell service; där stöd lämnas som investerings-bidrag,
investeringslån, servicebidrag, särskilt driftstöd och hemsändningsbidrag.
Regeringen har gett Region Kronoberg ett erbjudande att förlänga
regionala serviceprogram till och med 2020, för att programmen ska löpa
parallellt med landsbygdsprogrammet.
Under 2016-2018 genomförde Region Kronoberg projektet Stärkt
serviceutveckling i Kronobergs län, inom vilket analyser har uppdaterats och
kompletterats. Projektet byggde på flernivåsamverkan för att förbättra
samordningen av serviceutveckling, och hitta möjligheter för nya aktörer

Kallelse
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att medverka i kommande åtgärder. Samtliga kommuner deltog i
projektet, så väl som Länsstyrelsen och ett antal kommersiella och/eller
lokala aktörer. Uppdaterade nulägesanalyser pekar på att ett bredare
angreppssätt behöver tillämpas inom RSP för att nå önskade resultat på
både kort och lång sikt.
I och med erbjudandet om förlängning av programmet är tjänstemannabedömningen att en revidering bör göras. Riktlinjer för programmets
utformning ges av Tillväxtverket och återrapporteras årligen till
Näringsdepartementet och Tillväxtverket.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Förlängning Regionalt serviceprogram
 Förlängning av regionalt serviceprogram för landsbygden i
Kronobergs län
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Framtid vård och omsorg i Kronobergs
län - ESF-projekt
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att ställa sig bakom att ansökan lämnas till Europeiska socialfonden för
Småland och Öarna gällande projektet Framtid vård och omsorg i
Kronobergs län.
att Region Kronoberg är projektägare för Framtid vård och omsrog i
Kronobergs län.
Sammanfattning

Vård- och omsorgscollege har uppmärksammat möjligheten att ansöka
om medel hos Europeiska socialfonden (ESF) för satsningar kopplade
till kompetensutveckling hos anställd personal inom vård- och omsorg,
både hos ingående organisationer i Vård- och omsorgscollege
Kronoberg, d.v.s. Region Kronoberg, samtliga åtta kommuner och
privata arbetsgivare.
Vård- och omsorgscollege är initiativtagare till att lämna in en ansökan
med Region Kronoberg som projektägare. Tänkta insatser kopplar den
direkt till Vård- och omsorgscollege verksamhetsmål för 2015-2020,
samt till kompetensförsörjningsstrategin 2017-2025 och Gröna
Kronoberg 2025.
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Beslutsunderlag

 ESFansökan Framtid vård och omsorg i Kronobergs län

10 Kompetenshöjning för förskolepersonal
- ESF-projekt
Sammanfattning

Ärendet kompletteras med beslutsunderlag inför regionala
utvecklingsnämndens sammanträde.

11 Kurs och konferens 2018 (18RGK98)

12 Redovisning av delegeringsbeslut
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning

Delegationsbeslut tagna av ordförande i regionala utvecklingsnämnden
redovisas.
Delegationsbeslut

 18RGK36-7 Regionala utvecklingsnämndens ordförande
delegationsbeslut 7/2018: Remissyttrande gällande nya föreskrifter för
bärighetsklasser i Kronobergs län
 18RGK36-8 Regionala utvecklingsnämndens ordförande
delegationsbeslut 8/2018: Medel till projektet: Förstudie
användardriven innovation för framtida välfärd
 18RGK36-9 Regionala utvecklingsnämndens ordförande
delegationsbeslut 9/2018: Medel till projektet: Förstudie- Smålands
Business Region
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 18RGK36-10 Regionala utvecklingsnämndens ordförande
delegationsbeslut 10/2018: Medel till projektet: Förstudie framtida
rådgivning inom nyföretagande
 18RGK36-12 Regionala utvecklingsnämndens ordförande
delegationsbeslut 12/2018: Medel till projektet: Framtidens
inkubationsprocess
 18RGK36-11 Regionala utvecklingsnämndens ordförande
delegationsbeslut 11/2018: Beslut om stöd enligt 2015:210 affärutvecklingscheckar för digitalisering

13 Övriga ärenden
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK58
Handläggare: Joao Minelmio, Regional utveckling
Datum: 2018-04-30

Regionala utvecklingsnämnden

Bemyndigandestatus 1:1-anslaget 2018-04-30

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera information till protokollet.

Sammanfattning
Region Kronoberg har tilldelats 19 190 000 kr i statligt 1:1-anslag för regionala
tillväxtåtgärder 2018. Medlen kan enligt regleringsbrev användas till följande
ändamål: Regional projektverksamhet; Regionalt företagsstöd och Stöd till
kommersiell service. I årets regleringsbrev anges även att 600 000 kr får användas
till uppföljning och utvärdering kopplat till anslaget. Regeringen använder sig av ett
s.k. bemyndigandesystem (även kallat bemyndiganderam) för anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder. Bemyndigandesystemet gör det möjligt att ta beslut (åtaganden) som
sträcker sig över flera år, vilket kan liknas vid en kredit. Maxgränsen för
bemyndigandet fastställs i regleringsbrevet för respektive år.
Detta innebär att flerårsbeslut är möjliga, men också att en del av anslaget är
intecknat redan vid årets början. Årets bemyndiganderam är max 37 mkr och
baseras på Region Kronobergs anslagsutfall över tid.
Konkret medför det följande: För varje utbetalning på anslaget sjunker
bemyndigandet – för varje beslut ökar det. Under året kan man alltså ligga över
maxtaket – det är först vid årets slut man måste ligga under. Ett par gånger under
året redovisas till RUN en sammanställning av bemyndigandet genom bland annat
en förteckning över nya 1:1-projektbeslut 2018 samt för vilka ändamål. Bifogad
sammanställning avser perioden 2018-01-01 – 2018-04-30.

Joakim Pohlman
Regionala utvecklingsnämndens
ordförande

Bilaga:

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Bilaga tabell, daterad 2018-04-30
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Status bemyndigandet 2018-04-30
dnr
17RK2329
18RGK358
18RGK331
18RGK483
18RGK705
18RGK706
18RGK667

Projektnamn

Projektägare

Glasriket på tillväxt
MNH Lab
Hållbar översiktlig planering
CRKKL
Förstudie – Småland Business Region
Förstudie användardriven innovation för framtida välfärd
Förstudie Framtida rådgivning inom nyföretagande

Emmaboda kommun
Region Kronoberg
Ljungby kommun
Region Kronoberg
Region Kronoberg
Region Kronoberg
Nyföretagarcentrum

Beslut (åtaganden) 2018 1:1-anslag
Projektverksamhet
Kommersiell service
Uppföljning/utvärdering

Projektstart

summor
9 069 523 kr
535 945 kr
- kr
totalt nya beslut 2018:

Hur bemyndigandet räknas ut (får ligga på max 37 mkr 2018-12-31)
Ingående bemyndigande (åtaganden beslutade tidigare år ännu ej utbetalade)
Plus nya åtaganden brutto (alla tagna beslut under året)
Minus utbetalningar på anslaget 2018 t.o.m. 2018-04-30
Minus återföringar 2018-04-30 t.o.m. 2018-04-30
Bemyndigandet 2018-04-30

9 605 468 kr

summor
33 787 305 kr
9 605 468 kr
1 498 695 kr
263 472 kr

41 630 606 kr

2018-01-01
2018-01-01
2018-04-01
2018-09-01
2018-01-01
2018-03-01
2018-06-15

Projektslut Medfin. RK
2020-12-31
2019-12-31
2019-12-31
2021-06-30
2018-10-31
2018-11-15
2018-10-31

Totalbudget

914 999 kr
3 385 893 kr
780 966 kr
2 959 327 kr
510 838 kr
410 000 kr
107 500 kr

2 744 998 kr
7 125 159 kr
1 561 930 kr
8 950 729 kr
1 021 616 kr
820 000 kr
215 000 kr

9 069 523 kr

22 439 432 kr

Mål Gröna Kronoberg
6. Balanserad tillväxt – fler arbeten
9. Ett ökat humankapital
4. Klimatpåverkan ska minska
10. På väg mot ett plusenergilän
6. Balanserad tillväxt – fler arbeten
8 Ökad förnyelseförmåga
6 Balanserad tillväxt – fler i arbeten
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK560
Handläggare: Aline Kärrbäck, Regional utveckling
Datum: 2018-04-30

Regionala utvecklingsnämnden

Förlängning av Regionalt serviceprogram

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att anta erbjudandet om förlängning av Regionalt serviceprogram för landsbygden
i Kronobergs län 2014-2018, till och med 2020.
att genomföra revidering Regionalt serviceprogram för landsbygden i Kronobergs
län
Sammanfattning
Fr.o.m. 2015 ligger ansvaret för servicefrågorna på den aktör som har det regionala
tillväxtansvaret. Region Kronoberg tog därför vid årsskiftet 2014-2015 över
ansvaret från Länsstyrelsen Kronoberg för Regionalt serviceprogram för landsbygden i
Kronobergs län 2014-2018 (RSP) och delar av stödet till kommersiell service enligt
Förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service; där stöd lämnas som investeringsbidrag, investeringslån, servicebidrag, särskilt driftstöd och hemsändningsbidrag.
Regeringen har gett Region Kronoberg ett erbjudande att förlänga regionala
serviceprogram till och med 2020, för att programmen ska löpa parallellt med
landsbygdsprogrammet.
Under 2016-2018 genomförde Region Kronoberg projektet Stärkt serviceutveckling i
Kronobergs län, inom vilket analyser har uppdaterats och kompletterats. Projektet
byggde på flernivåsamverkan för att förbättra samordningen av serviceutveckling,
och hitta möjligheter för nya aktörer att medverka i kommande åtgärder. Samtliga
kommuner deltog i projektet, så väl som Länsstyrelsen och ett antal kommersiella
och/eller lokala aktörer. Uppdaterade nulägesanalyser pekar på att ett bredare
angreppssätt behöver tillämpas inom RSP för att nå önskade resultat på både kort
och lång sikt.
I och med erbjudandet om förlängning av programmet är tjänstemannabedömningen att en revidering bör göras. Riktlinjer för programmets utformning
ges av Tillväxtverket och återrapporteras årligen till Näringsdepartementet och
Tillväxtverket.
Joakim Pohlman
Regionala utvecklingsnämndens
ordförande
Bilaga:

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag, daterat 2018-04-30
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Beslutsunderlag
Diarienr: 15RK560
Handläggare: Aline Kärrbäck, Regional utveckling
Datum: 2018-04-30

Förlängning Regionalt serviceprogram
Ärende
Fr.o.m. 2015 ligger ansvaret för servicefrågorna på den aktör som har det regionala
tillväxtansvaret. Region Kronoberg tog därför vid årsskiftet 2014-2015 över
ansvaret från Länsstyrelsen Kronoberg för Regionalt serviceprogram för landsbygden i
Kronobergs län 2014-2018 (RSP) och delar av stödet till kommersiell service enligt
Förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service; där stöd lämnas som
investeringsbidrag, investeringslån, servicebidrag, särskilt driftstöd och
hemsändningsbidrag. Regeringen har gett ansvarig för servicefrågorna i uppdrag
att utarbeta och genomföra regionala serviceprogram 2014-2018. Regeringen har
sedan gett erbjudande att förlänga regionala serviceprogram till och med 2020, för
att programmen ska löpa parallellt med landsbygdsprogrammet.
Under 2016-2018 genomförde Region Kronoberg projektet Stärkt serviceutveckling i
Kronobergs län, inom vilket analyser har uppdaterats och kompletterats. Projektet
byggde på flernivåsamverkan för att förbättra samordningen av serviceutveckling,
och hitta möjligheter för nya aktörer att medverka i kommande åtgärder. Samtliga
kommuner deltog i projektet, så väl som Länsstyrelsen och ett antal kommersiella
och/eller lokala aktörer.Uppdaterade nulägesanalyser pekar på att ett bredare
angreppssätt behöver tillämpas inom RSP för att nå önskade resultat på både kort
och lång sikt.
Det aktuella programmet har skrivits av Länsstyrelsen; Region Kronoberg har som
ansvarig aktör möjlighet att revidera programmet vid behov. Vid övertagande av
programmet fanns ej resurser till revidering. I och med erbjudandet om
förlängning av programmet är tjänstemannabedömningen att en revidering bör
göras. Riktlinjer för programmets utformning ges av Tillväxtverket och
återrapporteras årligen till Näringsdepartementet och Tillväxtverket. De regionala
serviceprogrammen ska utarbetas med hänsyn till, och med tillvaratagande av,
erfarenheter och kunskap från tidigare programperiod. Programmen ska bygga på
en analys av behoven i länet och ska utformas så att kontinuerlig uppföljning och
utvärdering kan utföras under perioden. Programmen ska utformas för att i
möjligaste mån samverka med övriga program för regional tillväxt.
Genomförande
Utformningen av de regionala serviceprogrammen ska utgå från en analys av
servicenivån tillika andra omständigheter av betydelse för serviceutbudet. Det
krävs att det finns en flexibilitet i programmens utformning för att kontinuerligt
kunna anpassa insatser efter nytillkomna möjligheter och behov. Mot bakgrund av
ovanstånde görs tjänstemannabedömningen att RSP behöver revideras genom att:





Uppdatera av nulägesbilden och utmaningarna.
Aktualitetspröva och förtydliga målen
Uppdatering av samhandlingspunkter för att säkerställa att de är fortsatt relevanta
Se över mål och prioriteringar för att bättre harmonisera med Gröna Kronoberg

Beslutsunderlag
Diarienr: 15RK560
Handläggare: Aline Kärrbäck, Regional utveckling
Datum: 2018-04-30

Serviceprogrammet har haft ett gemensamt partnerskap med
Landsbygdsprogrammet (som förvaltas av Länsstyrelsen). Deltagare är t.ex.
kommunala landsbygdsutvecklare, Leader-föreningar samt andra myndigheter som
berörs av programmen. Avsikten är att man även i fortsättningen ska samverka
enligt denna modell för ärenden som berör både serviceprogrammet och
landsbygdsprogrammet ömsesidigt. För övriga ärenden inom serviceutveckling,
som är av mer strategisk karaktär, är avsikten att dra nytta av de befintliga forum
där regionala tillväxtfrågor hanteras idag.
En referensgrupp föreslås tillsättas för arbetet med revidering av RSP; bestående
av tjänstepersoner vid kommunerna, Länsstyrelsen och (vid behov) aktörer från
civilsamhället.
Utgångspunkten för programmens insatser är tillgången till kommersiell service.
Till detta hör att stärka aktörer som tillhandahåller dagligvaror och drivmedel på
orter med strategisk betydelse för regionen. För att stärka dagligvarubutiker och
drivmedelstationer med strategiskt betydelse bör samordning ske med andra typer
av service. Av särskild vikt är också att bevara och främja den infrastruktur som
utgör grundförutsättningen för service till boende och företag. En förutsättning
för att programmen ska kunna ligga till grund för stöd till kommersiell service,
enligt Förordning 2000:284 om stöd till kommersiell service, är att programmen
innehåller urvalskriterier för att bevilja stöd.
De regionala programmen ska beskriva på vilket sätt det kommunala deltagandet
och engagemanget ska understödjas och uppmuntras inom ramen för programmet.
Årliga handlingsplaner ska tas fram för att ge utrymme tilll att årligen kunna
påverka serviceprogrammets innehåll utifrån aktuella omständigheter och
förutsättningar, och på så sätt bidra till funktionella verktyg och levande processer.
Inom ramen för regionala serviceprogram ska ett arbete bedrivas som
fortsättningsvis bidar till att:





Befintliga och nya satsningar på samverkanslösningar uppmuntras och initieras
Nya typer av mötesplatser växer fram
Främja samordning mellan aktörer och insatser för att öka tillgängligheten till
service i gles- och landsbygder för kvinnor, män och företag
Tydliggöra kopplingar mellan tillgänglighet till service och näringslivets
utveckling.

Förslag till beslut
Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att anta erbjudandet om förlängning av Regionalt serviceprogram för landsbygden
i Kronobergs län 2014-2018, till och med 2020.
att genomföra revidering av Regionalt serviceprogram för landsbygden i
Kronobergs län.
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2018-05-03
Region Kronoberg
Kompetens och lärande
Mariana Johannesson

Framtid vård och omsorg i Kronobergs län
Förslag
- Att regionala utvecklingsnämnden ställer sig bakom att en ansökan lämnas
till Europeiska socialfonden för Småland och Öarna, utlysning
2018/00037, ”Matchning till kompetens II”.
-

Att Region Kronoberg åtar sig att vara projektägare

Bakgrund
Europeiska socialfonden för Småland och Öarna avsätter i sin utlysning
2018/00037 med namnet Matchning till kompetens II, 50 miljoner kr.
Ansökningsomgång öppnades den 23 januari och stänger den 31 maj 2018. I
denna utlysning krävs ingen medfinansiering ifrån sökande. Projekten kan pågå
som längst i 36 månader med start mellan den 1 november 2018 (dock senast den
1 december 2018) och 30 november 2021.
Projekt inom denna ESF-utlysning ska arbeta med insatser som stärker anställda
kvinnor och män med behov av kompetensutveckling för att möta efterfrågan på
kompetens hos företag och organisationer.
Projekt inom utlysningen förväntas att på kort sikt resultera i att målgruppen
matchas till kompetensutveckling och möter den ökande efterfrågan på
kvalificerad kompetens på arbetsmarknaden. På lång sikt ska utlysningens projekt
bidra till strukturella förändringar på arbetsmarknaden i region Småland och
Öarna där anställda har en högre kompetensnivå, och tillgången till kvalificerad
personal har ökat genom minskad diskriminering och könssegregering på
arbetsmarknaden.
Vård- och omsorgscollege har uppmärksammat möjligheten att ansöka om medel
hos Europeiska socialfonden (ESF) för satsningar kopplade till
kompetensutveckling hos anställd personal inom vård- och omsorg både hos
ingående organisationer i Vård- och omsorgscollege Kronoberg, d.v.s. Region
Kronoberg, samtliga åtta kommuner och privata arbetsgivare.
Vård- och omsorgscollege är initiativtagare till att lämna in en ansökan med
Region Kronoberg som projektägare. Tänkta insatser kopplar den direkt till Vårdoch omsorgscollege verksamhetsmål för 2015-2020, samt till
kompetensförsörjningsstrategin 2017-2025 och Gröna Kronoberg 2025.
Avslutande kommentar
Ansökan kommer att ha sin utgång i förra projektansökan som lämnades in till
ESF-rådet den 20 december 2017 men som återtogs av Regionen den 24 januari
2018. Den nya ansökan: Framtid vård och omsorg Kronoberg kommer att anpassas och
en ny tid- och aktivitetsplan samt budget kommer att formuleras. Inför den nya
ansökan har ett nytt förankringsarbete gjorts hos den regionala styrgruppen inom
VoC samt personalansvariga i samtliga deltagande organisationer. Idag är
bekräftat att varken Markaryd eller Älmhult kommer att delta i projektet och vi
avvaktar Lessebos slutgiltiga beslut.
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