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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Regionala utvecklingsnämnden
Sammanträdesdatum
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Datum för anslags uppsättande
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Datum för anslags nedtagande
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Ulrika J Gustafsson

Page 3 of 31

Protokoll
Utskriftsdatum: 2017-10-26

Ärendelista

§89
§90
§91
§92
§93
§94
§95
§96
§97
§98
§99
§100
§101
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Justering av protokoll
Fastställande av dagordning
Rapporter från externa uppdrag
Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti 2017
Verksamhetsplan 2018
Beslutsutrymme 1:1-anslag – läge inför regionala utvecklingsnämnden 4
oktober
Medel till projektet Växarena 2.0
Samplanering i Kronoberg
Remissyttrande – Regional transportplan för Kalmar län 2018-2029
Remiss: Regional infrastrukturplan 2018-2029 - Transportinfrastruktur
för en hållbar utveckling i Halland
Remiss: Länstransportplan för Blekinge 2018-2029
Remiss - Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029,
Cykelvägsplan för Skåne 2017--2029 och miljökonsekvensbeskrivning.
Remiss: Regional transportplan för Jönköpings län 2018-2029
Uppdrag att ta fram och genomföra en regional handlingsplan för att
integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala
tillväxtarbetet för perioden 2017 - 2020
Årets nätspridare 2017
Regionala utvecklingsnämndens årsplan 2018
Kurs och konferens 2017
Redovisning av delegeringsbeslut
Övriga ärenden
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§89

Justering av protokoll
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att jämte ordförande utse Carina Bengtsson (C) att justera regionala
utvecklingsnämndens sammanträdesprotokoll från den 4 oktober 2017.
Förslag till beslut

att jämte ordförande utse Carina Bengtsson (C) att justera regionala
utvecklingsnämndens sammanträdesprotokoll från den 4 oktober 2017.
Paragrafen är justerad
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§90

Fastställande av dagordning
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa dagordning för sammanträde den 4 oktober 2017 med föreslagen ändring.
Förslag till beslut

Föreslås att ärende 4 på dagordningen "Regionala utvecklingsdirektörens rapport" utgår
med anledning av att regional utvecklingsdirektör ej är närvarande vid dagens
sammanträde och att regionala utvecklingsnämnden därmed faställer dagordningen för
sammanträde den 4 oktober 2017.
Paragrafen är justerad
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§91

Rapporter från externa uppdrag
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Vid dagens sammanträde lämnar ordförande för regionala utvecklingsnämnden Joakim
Pohlman redogörelse över deltagande vid följande externa uppdrag:
- MAT 2017
- Agenda 2030-konferensen
- Seminarium med kommunerna i Kronobergs län m.fl. om Länstransportplan för
Kronobergs län den 15 sep
- Sammanträde för regionala utvecklingsutskottet inom Regionsamverkan Sydsverige 2021 september.
- Workshops för ett helt uppkopplat Kronoberg
- Möten med länets kommuner avseende regional utveckling och folkhälsa
Övriga som har yttrat sig i ärendet:
Patrik Davidsson (C)
Förslag till beslut

Presidieberedningen föreslår regionala utveckligsnämnden besluta
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§92

Verksamhetsberättelse med
ekonomisk redovisning augusti 2017
(17RK732)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti 2017 samt att
överlämna den till regionstyrelsen för information.
Sammanfattning

Verksamheten fortlöper enligt plan. Det ekonomiska resultatet för augusti 2017 uppgår
till +3 363 tkr. Det positiva resultatet uppkommer av vakanser, långtidssjukskrivningar
samt periodiseringar av budget.
Övriga som yttrar sig i ärendet
Chatarina Winberg (M)
Förslag till beslut

Presidieberedningen föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti 2017 samt att
överlämna den till regionstyrelsen för information.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut- Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti 2017 RUN
 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti 2017
Paragrafen är justerad
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§93

Verksamhetsplan 2018 (17RK1590)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
Att fastställa verksamhetsplan för regionala utvecklingsnämnden 2018.
Att godkänna förslag på fördelning av regionala utvecklingsnämndens budgetram 2018.
Sammanfattning

Enligt arbetsordningen ska regionala utvecklingsnämnden, efter regionstyrelsens
anvisningar, utarbeta förslag till verksamhetsplan för verksamheten inom nämndens
ansvarsområde. Region Kronobergs verksamhetsplanering och uppföljning bygger på
metoden balanserade styrkort.
I samband med beslut om verksamhetsplan 2018 föreslås nämnden besluta om
fördelning av nämndens budgetram 2018. Ramen fördelas på förvaltningskostnader,
driftstöd och utvecklingsmedel.
Övriga som har yttrat sig i ärendet
Anna Johansson (C) och Carina Bengtsson (C).
.
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
Att fastställa verksamhetsplan för regionala utvecklingsnämnden 2018.
Att godkänna förslag på fördelning av regionala utvecklingsnämndens budgetram 2018.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut Verksamhetsplan RUN 2018
Verksamhetsplan för Regionala utvecklingsnämnden 2018
Budgetram RUN 2018
Driftstöd RUN 2018

Paragrafen är justerad
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§94

Beslutsutrymme 1:1-anslag – läge
inför regionala utvecklingsnämnden
4 oktober (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 4 oktober
 Beslutsutrymme 1:1-anslag – läge inför regionala utvecklingsnämnden 4 oktober
Paragrafen är justerad
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§95

Medel till projektet Växarena 2.0
(17RK1578)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att bevilja högst 4 765 507 kronor till rubricerat projekt med fördelningen 1 191 377
kronor för år 2018, 1 906 203 kronor för år 2019, 1 429 652 kronor för år 2020 och
238 275 kr för år 2021.
att anslå medlen ur anslaget 1:1.
att beslutet gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer beviljar medel enligt
finansieringsplan.
Sammanfattning

Almi Företagspartner Kronoberg AB ansöker om projektet Växarena 2.0, projektperiod:
2018-01-01 - 2021-03-31, som fokuserar på en kraftfull satsning på affärsutveckling av
små och medelstora företag med tillväxtpotential för att accelerera deras tillväxt och
konkurrenskraft på den regionala, nationella och internationella marknaden.
Projektet avser att bemöta utmaningen som beskrivs i bland annat OECD-rapporten
från 2012, att företagen i Kronoberg behöver växla upp i värdekedjan för att behålla och
utveckla sin konkurrenskraft. Insatserna bygger på ett tillväxtprogram som innehåller
tillväxtanalys, deltagande i strategigrupp, individuell coachning och erfarenhetsträffar.
Målsättningen är en ökning av omsättning och antal anställda till 50% hos medverkande
företag fem år efter insatsen.
Projektet söker även medel från Europeiska Regionalfonden. De mål i Gröna
Kronoberg som projektet i huvudsak bemöter är dem om balanserad tillväxt och om
ökad produktivitet. Prioriteringen i Gröna Kronoberg som projektet relaterar till är
Utveckla diversifiering och innovationsförmåga. Genom medverkan i projektet får företagen det
stöd och de förutsättningar som krävs för att öka sitt kunskapsinnehåll, sin produktivitet
och sin förmåga att nå nya marknader. Eftersom projektets tillväxtprogram når en stor
mängd företag, 120 styck, blir den sammantagna effekten märkbar för en positiv tillväxt
i länet och för måluppfyllelse i Gröna Kronoberg.
Anders Unger föredrar ärendet.
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
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att bevilja högst 4 765 507 kronor till rubricerat projekt med fördelningen 1 191 377
kronor för år 2018, 1 906 203 kronor för år 2019, 1 429 652 kronor för år 2020 och
238 275 kr för år 2021.
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 projekt Växarena 2.0
 Medel till projekt - Växarena 2.0, tjänsteskrivelse
Paragrafen är justerad
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§96

Samplanering i Kronoberg
(17RK1576)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att återremittera ärendet med hänvisning till dess principiella beskaffenhet. Frågan om
regionens roll i samhällsplaneringen är principiell och kan inverka på kommunernas
ansvar och uppgifter, varför det bör finnas möjlighet till en politisk förankring av frågan
i respektive kommun.
För att kunna ta ställning i ärendet bör framför allt punkt 1 och 2 förtydligas ytterligare,
dvs med en beskrivning av vad en samplaneringsmodell innebär samt vad som ingår i
planeringsportalen. Dessutom bör regionens roll och ansvar i
samhällsplaneringsprocessen förtydligas.”
Sammanfattning

Region Kronoberg söker medel till rubricerat projekt för perioden 2017-11-01 – 201912-31. Samhällsplanering är en komplex process. Många aktörer med olika kompetenser
och roller är inblandade från såväl lokal, regional och nationell nivå. Samtidigt ökar
trycket från den nationell nivå om ökad samverkan i samhällsplaneringen.
Projektet handlar om att skapa ett bättre helhetstänk där samtliga berörda aktörer
samspelar bättre och drar åt samma håll. Inom ramen för projektet kommer nya
arbetsformer och strukturer utvecklas för att detta ska kunna ske i praktiken. Projektets
huvudmål är att skapa hållbara livsmiljöer i hela länet genom stärkt och långsiktig
samplanering.
Målgruppen för projektet är de aktörer som arbetar med samhällsplanering i
Kronobergs län. ”Samplanering Kronoberg” medfinansieras av medel från Region
Kronobergs ”Infrastrukturpott för destinationsutveckling och genomförs i samverkan
med Region Kronobergs projekt ”Jämställd regional tillväxt 2016-2018”. Projektet
möter Gröna Kronobergs prioritering Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att
komplettera och dra nytta av varandra och på sikt målen om att befolkningen ska öka och
klimatpåverkan minska.
Samordnare Camilla Ottosson föredrar ärendet. I den efterföljande diskussionen
betonas vikten av att förankra denna typ av projekt hos den politiska ledningen i länets
kommuner. Ordförande Joakim Pohlman påtalar att information om projektet har
lämnats vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde i april 2017 och att en
arbetsgrupp bestående av kommunala företrädare har berett ärendet tillsammans.
Ajournering
Ordförande ajournerar sammanträdet kl. 14.00. Sammanträdet återupptas kl. 14.20.
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Yrkande
Samtliga ledamöter för (KD), (M), (C) och (L) yrkar på att ärendet återremitteras
med hänvisning till dess principiella beskaffenhet. Frågan om regionens roll i
samhällsplaneringen är principiell och kan inverka på kommunernas ansvar och
uppgifter, varför det bör finnas möjlighet till en politisk förankring av frågan i respektive
kommun.För att kunna ta ställning i ärendet bör framför allt punkt 1 och 2 förtydligas
ytterligare, dvs med en beskrivning av vad en samplaneringsmodell innebär samt vad
som ingår i planeringsportalen. Dessutom bör regionens roll och ansvar i
samhällsplaneringsprocessen förtydligas.”
Ordförande Joakim Pohlman (S) bifaller återremissyrkandet.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på presidieberedningens förslag och yrkandet om
återremiss av ärendet och finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar att
återremittera ärendet med med hänvisning till dess principiella beskaffenhet. Frågan om
regionens roll i samhällsplaneringen är principiell och kan inverka på kommunernas
ansvar och uppgifter, varför det bör finnas möjlighet till en politisk förankring av frågan
i respektive kommun.För att kunna ta ställning i ärendet bör framför allt punkt 1 och 2
förtydligas ytterligare, dvs med en beskrivning av vad en samplaneringsmodell innebär
samt vad som ingår i planeringsportalen. Dessutom bör regionens roll och ansvar i
samhällsplaneringsprocessen förtydligas.”
Övriga som har yttrat sig i ärendet
Bo Frank (M), Bengt Bermundsson (KD), Carina Bengtsson (C), Anna Johansson (C),
Tony Lundstedt (S) och Gunnar Nordmark (L).

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår regionala
utveckligsnämnden besluta
att bevilja högst 2 469 200 kronor till rubricerat projekt med fördelningen 91 700
kronor för år 2017, 1 459 250 kronor för år 2018 och 918 250 kronor för år 2019.
att anslå medlen ur anslaget 1:1.
att beslutet gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer beviljar medel enligt
finansieringsplan.
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Medel till projekt Samplanering i Kronoberg
 Samplanering i Kronoberg, tjänsteskrivelse
Paragrafen är justerad
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§97

Remissyttrande – Regional
transportplan för Kalmar län 20182029 (17RK1331)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet, med Gunnar Nordmarks (L) tilläggsyrkande, och att
yttrandet är Region Kronobergs svar till Regionförbundet i Kalmar län.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Regionförbundet i Kalmar län beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss. Remisstiden är satt till den 16 oktober 2017.
Region Kronoberg har tagit del av Regional transportplan för Kalmar län och ser det
som ett väl genomarbetat dokument. Region Kronoberg har inget direkt att erinra mot
förslaget, men vill ge några kommentarer på planen.
Yrkande
Gunnar Nordmark (L) yrkar på följande tillägg i Region Kronobergs yttrande:
Region Kronoberg vill lyfta behovet av att dubbelspår mellan Alvesta och Växjö byggs
så snabbt som möjligt och senast vid utgången av den kommande nationella planen
2029. det är nödvändigt för en välfungerande tågtrafik på hela Kust till Kustbanan, inte
minst för sträckan Alvesta-Kalmar men även för övrig tågtrafik hela södra Sverige.
Propositionsordning
Ordförande frågar om regionala utvecklingsnämnden bifaller presidieberedningens
förslag och finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar att bifalla detsamma.
Ordförande ställer därefter proposition på Gunnar Nordmarks tilläggsyrkande mot
avslag av detsamma och finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar att bifalla
Gunnar Nordmarks tilläggsyrkande.
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Regionförbundet i Kalmar län.
Expedieras till

Regionförbundet i Kalmar län
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Beslutsunderlag

 Förslag på remissyttrande på LTP Kalmar 2018-2029
 Regional transportplan för Kalmar län 2018-2029, samrådshandling
Paragrafen är justerad
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§98

Remiss: Regional infrastrukturplan
2018-2029 - Transportinfrastruktur
för en hållbar utveckling i Halland
(17RK1366)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet, med Bengt Germundssons (KD) tilläggsyrkande, och att
yttrandet är Region Kronobergs svar till Region Halland.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Region Halland beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss. Remisstiden är satt till den 1 oktober 2017. Anstånd med tid har
begärts.
Region Kronoberg har tagit del av Regional infrastrukturplan från Region Halland och
ser det som ett väl genomarbetat dokument. Region Kronoberg har inget direkt att
erinra mot förslaget, men vill ge några kommentarer på planen.
Yrkanden
Gunnar Nordmark (L) yrkar på följande tillägg i Region kronobergs remissyttrande:
Region Kronoberg noterar att Halland i sitt förslag till LTP nämner ett flertal åtgärder
som, om de genomförs, skulle öka tågtrafiken i öst-västlig riktning. I detta sammanhang
vill Region kronoberg påpeka vikten av att dubbelspår byggs mellan Alvesta och Växjö
för att säkra en väl fungerande och ökande tågtrafik mellan sydöstra och sydvästra
Sverige. Detta bör ske inom tidsplanen för kommande nationell plan.
Bengt Germundsson (KD) yrkar på följande tillägg i Region Kronobergs remissyttrande
i näst sista stycket:
Region Kronoberg ser fram emot ett fortsatt samarbete med Region Halland och
Region Skåne för att så snart som möjligt starta persontrafiken och på så sätt stärka och
bidra till ett sammanknutet Sydsverige.
Propositionsordning
Ordförande frågar om regionala utvecklingsnämnden bifaller presidieberedningens
förslag till yttrande och finner att så är fallet.
Ordförande ställer proposition på Gunnar Nordmarks tilläggsyrkande mot avslag och
finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar att avslå Gunnar Nordmarks
tilläggsyrkande.
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Ordförande ställer proposition på Bengt Germundssons tilläggsyrkande mot avslag och
finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar att bifalla Bengt Germundssons
tilläggsyrkande.
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Region
Halland.
Expedieras till

Region Halland

Beslutsunderlag

 Regional infrastrukturplan 2018-2029 - Transportinfrastruktur för en hållbar
utveckling i Halland, remissutgåva
Paragrafen är justerad
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§99

Remiss: Länstransportplan för
Blekinge 2018-2029 (17RK1282)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet, med Gunnar nordmarks (L) tilläggsyrkande och att
yttrandet är Region Kronobergs svar till Region Blekinge.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Region Blekinge beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss. Remisstiden är satt till den 2 oktober 2017. Anstånd med tid har
begärts.
Region Kronoberg har tagit del av Länstransportplan för Blekinge och ser det som ett
väl genomarbetat dokument. Region Kronoberg har inget direkt att erinra mot förslaget,
men vill ge några kommentarer på planen.
Yrkande
Gunnar Nordmark (L) yrkar på följande tillägg i Region Kronobergs remissyttrande:
Region kronoberg noterar med tillfredsställelse att region Blekinge i sin remissutgåva till
LTP framhåller vikten av Kust till Kustbanan. Region Kronoberg vill i detta
sammanhang påpeka vikten av att dubbelspår byggs mellan ALvesta och Växjö. Detta är
nödvändigt för att nuvarande och kommande tågtrafik på Kust till Kustbanan fungerar
utan tågstopp eller förseningarn och bör ske senast vid utgången för kommande
nationell plan 2029.
Propositionsordning
Ordförande frågar om regionala utvecklingsnämnden bifaller presidieberedningens
förslag och finner att så är fallet.
Ordförande ställer proposition på Gunnar Nordmarks tilläggsyrkande mot avslag och
finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar att bifalla Gunnar Nordmarks
tilläggsyrkande.
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Region
Blekinge.
Expedieras till

Region Blekinge
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Beslutsunderlag

 Remiss: Länstransportplan för Blekinge 2018-2029
Paragrafen är justerad
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§100

Remiss - Regional
transportinfrastrukturplan för Skåne
2018-2029, Cykelvägsplan för Skåne
2017--2029 och
miljökonsekvensbeskrivning.
(17RK1627)
Beslut

Rregionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet, med Gunnar Nordmarks (L) tilläggsyrkande, 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. Remisstiden är satt till den 20 oktober 2017.
Region Kronoberg har tagit del av Regional transportinfrastrukturplan från Region
Skåne och ser det som ett väl genomarbetat dokument. Region Kronoberg har inget
direkt att erinra mot förslaget, men vill ge några kommentarer på planen.
Yrkande
Gunnar Nordmark (L) yrkar på följande tillägg i Region Kronobergs remissyttrande:
Region kronoberg vill framhålla vikten av att dubbelspår byggs mellan Alvesta-Växjö
under tiden som den kommande nationella planen ska gälla. Det är nödvändigt för att
säkra en tågtrafik utan försemingar eller tågstopp på Kust till Kustbanan. Kust till
Kustbanan är av avgörande betydelse för en välfungerande tågtrafik i södra Sverige,
även på södra stambanan. Detta bör ske senast vid utgången av kommande nationell
plan 2029.
Propositionsordning
Ordförande frågar om regionala utvecklingsnämnden bifaller presidieberedningens
förslag och finner att så är fallet.
Ordförande ställer proposition på Gunnar Nordmarks (L) tilläggsyrkande mot avslag
och finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar bifalla Gunnar Nordmarks
tilläggsyrkande.
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
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att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Region
Skåne.
Expedieras till

Region Skåne
Beslutsunderlag

 Remiss - Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029, Cykelvägsplan för
Skåne 2018-2029 och miljökonsekvensutredning.
Paragrafen är justerad
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§101

Remiss: Regional transportplan för
Jönköpings län 2018-2029
(17RK1798)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet, med GUnnar Nordmarks (L) tilläggsyrkande, och att
yttrandet är Region Kronobergs svar till Region Jönköpings län.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Region Jönköpings län beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss. Remisstiden är satt till den 30 november 2017.
Region Kronoberg har tagit del av Regional transportplan för Jönköpings län och ser
det som ett väl genomarbetat dokument. Region Kronoberg har inget direkt att erinra
mot förslaget, men vill ge några kommentarer på planen.
Yrkande
Gunnar Nordmark (L) yrkar på följande tillägg i Region kronobergs remissyttrande:
Region Kronoberg vill påpeka att sedan Krösatågstrafiken startade 2011 har resandet
tredubblats. Det är framförallt resande mellan Växjö och Jönköping som ökat. Region
Kronoberg vill framhålla att om denna positiva utveckling ska fortsätta är det
nödvändigt att det byggs dubbelspår mellan Alvesta och Växjö. Utan dubbelspår finns
det risker för återkommande störningar i tågtrafiken i hela södra Sverige. Utbyggnaden
bör vara klar senast vid utgången av kommande nationell plan 2029.
Propositionsordning
Ordförande frågar om regionala utvecklingsnämnden bifaller presidieberedningens
förslag och finner att så är fallet.
Ordförande ställer proposition på Gunnar Nordmarks tilläggsyrkande mot avslag och
finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar att bifalla Gunnar Nordmarks
tilläggsyrkande.
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Region
Jönköpings län.
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Expedieras till

Region Jönköping
Beslutsunderlag

 Remiss av Regional transportplan för Jönköpings län 2018-2029
Paragrafen är justerad
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§102

Uppdrag att ta fram och genomföra
en regional handlingsplan för att
integrera och stärka klimat- och
miljöperspektiven i det regionala
tillväxtarbetet för perioden 2017 2020 (16RK2584)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektivet i
det regionala tillväxtarbetet för perioden 2017-2020, i enlighet med skrivelse daterad
2017-09-19.
Sammanfattning

I regeringsbeslutet (2016-12-22) gällande villkor för det regionala tillväxt ansvaret för
budgetåret 2017, ges följande uppdrag: Berörda landsting och samverkansorgan ska ta fram och
genomföra en regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektivet i det
regionala tillväxtarbetet för perioden 2017 – 2020.
Den regionala utvecklingsstrategin ”Gröna Kronoberg 2025”, med dess understrategier, är Region Kronobergs verktyg för att driva på utvecklingen av en hållbar
region. Hållbarhet är exempelvis grunden för den regionala livsmedelsstrategin samt
pågående skogsstrategiarbete. Region Kronoberg kommer att under 2018 genomföra två
processer för att integrera hållbarhet, i dess tre dimensioner, på ett bättre sätt än tidigare.
Aktualitetsprövning av Gröna Kronoberg 2025 samt internt hållbarhetsprogram. Även
ett antal insatser med direkt syfte kring minskad klimat- och miljöpåverkan, Green Act,
Hållbar mobilitet och Refarm 2030, genomförs.
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektivet i
det regionala tillväxtarbetet för perioden 2017-2020, i enlighet med skrivelse daterad
2017-09-19.
Paragrafen är justerad
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§103

Årets nätspridare 2017 (17RK1805)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa val av pristagare för årets nätspridare 2017 i enlighet med upprättad
skrivelse.
Sammanfattning

Region Kronoberg och AV-Media har under sex år utsett Nätspridare i syfte att lyfta
pedagoger som visat framsteg i användningen av digitala verktyg. Pedagoger som i
handling visar att digitala verktyg är möjliggörare i arbetet har stor betydelse för att
användningen av IT i skolan skall kunna nå en internationellt hög nivå. Spridningen av
nominerade och tidigare pristagare har varit god mellan länets kommuner, samtliga
kommuner har någon gång haft en pristagare. Pristagarna offentliggörs under Digitala
kompetensdagen på Linnéuniversitetet den 31 oktober. Prisutdelare är regionala
utvecklingsnämndens ordförande.
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa val av pristagare för årets nätspridare 2017 i enlighet med upprättad
skrivelse.
Paragrafen är justerad
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§104

Regionala utvecklingsnämndens
årsplan 2018 (17RK876)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera årsplan 2018 för regionala utvecklingsnämnden med beredningstider till
protokollet.
Sammanfattning

Regionfullmäktige har beslutat (§ 97/2017) om sammanträdestider för Region
Kronobergs politiska organisation 2018. Föreslås att regionala utvecklingsnämnden
noterar information om sammanträdestider för nämnden samt beredningstider till
protokollet.
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att notera årsplan 2018 för regionala utvecklingsnämnden med beredningstider till
protokollet.
Paragrafen är justerad
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§105

Kurs och konferens 2017 (17RK111)

Paragrafen är justerad
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§106

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut

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

Följande delegationsbeslut anmäls till regionala utvecklingsnämnden.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Delegationsbeslut

 17RK7-10
Regional utvecklingsdirektörens delegationsbeslut nr 10/2017.
Ansökan av medel till Kulturparken Småland (17RK1575)
Paragrafen är justerad
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§107

Övriga ärenden
Sammanfattning

Fossilfritt Sverige - kolla inbjudan.
Paragrafen är justerad
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