Protokoll
Mötesdatum: 2017-11-01

Regionala utvecklingsnämnden
Datum: 2017-11-01
Tid: 10:00-12:30

Plats: Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Ledamöter

Joakim Pohlman (S) (ordförande)
Tony Lundstedt (S) (vice ordförande)
Carina Bengtsson (C) (2:e vice ordförande)
Helen Bengtsson (S)
Olja Pekusic (S)
Martina Gustafsson (S)
Jerker Nilsson (V)
Bo Frank (M)
Cheryl Jones Fur (MP)
Soili Lång Söderberg (M)
Bengt Germundsson (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Pontus Nordfjell (SD)
Ingemar Almkvist (S)
Patrik Davidsson (C) ersätter Anna Johansson (C)
Ej tjänstgörande ersättare

Mikaela Gross (V)
Magnus Gunnarsson (M)
Catharina Winberg (M)
Övriga närvarande

Lena Eriksson
Anders Unger
Agatha Uhlhorn §110
Louise Fabricius (Oxford Research) §110
Utses att justera

Carina Bengtsson
Justeringens plats och tid

Utvandrarnas Hus, Wilhelm Mobergs gata 4, Växjö , 2017-11-08 00:00
Protokollet omfattar

§§108-119

Page 1 of 21

Protokoll
Mötesdatum: 2017-11-01

Underskrifter

Sekreterare

………………….…… …………………….………….

Ordförande ………………….…… …………………….………….
Justerare

………………….…… …………………….………….

Page 2 of 21

Protokoll
Mötesdatum: 2017-11-01

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Regionala utvecklingsnämnden
Sammanträdesdatum

2017-11-01
Datum för anslags uppsättande

2017-11-09
Datum för anslags nedtagande

2017-12-01
Förvaringsplats för protokollet

Region Kronobergs arkiv

…………………………………… ………...………………………....
Patric Littorin
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Ärendelista

§108
§109
§110
§111
§112
§113
§114
§115
§116
§117
§118
§119

Justering av protokoll
Fastställande av dagordning
Tema Företagsstöd
Rapporter från externa uppdrag
Månadssammandrag september 2017
Beslutsutrymme 1:1-anslag – läge inför regionala utvecklingsnämnden 1
november
Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029
Handlingsplan 2.0 – Kompetensförsörjning
Remissyttrande – Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på
yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program
Kurs och konferens 2017
Redovisning av delegeringsbeslut
Övriga ärenden
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§108

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 8 november.
Paragrafen är justerad
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§109

Fastställande av dagordning
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa dagordning i enlighet med utskickad kallelse 2017-10-27.
Paragrafen är justerad
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§110

Tema Företagsstöd
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Temat vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde 1 november är företagsstöd
med informationer om följande:



Småland-China Support Office som Region Kronoberg driver i samarbete i Shanghai,
Kina
Glasrikemiljonen

Paragrafen är justerad
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§111

Rapporter från externa uppdrag
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att med godkännande notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämndens ledamöter rapporterar från externa uppdrag.
Ordförande Joakim Pohlman rapporterar från följande möten och uppdrag:
- Representantskapsmöte Regionsamverkan Sydsverige - 19 oktober
- Möte med representanter från OECD angående revidering av Territorial review - 25
oktober
- Kommunmöte i Älmhult - 26 oktober
- Workshop "Ett fullt uppkopplat Kronoberg" - 27 oktober
- Digitala kompetensdagen, samverkan mellan AV Media och Linnéuniversitetet - 31
oktober
Paragrafen är justerad
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§112

Månadssammandrag september 2017
(17RK109)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna Månadssammandrag september 2017 samt att överlämna den till
regionstyrelsen för information.
Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för september 2017 uppgår till 4 660 tkr. Verksamheten går
enligt plan och prognosen är att budgeten ska följas under året. Den positiva avvikelsen
beror på periodisering av budget, en högre sjukfrånvaro samt vakanser.
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna Månadssammandrag september 2017 samt att överlämna den till
regionstyrelsen för information.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Månadssammandrag september 2017
 Månadssammandrag september2017 RUN
Paragrafen är justerad
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§113

Beslutsutrymme 1:1-anslag – läge
inför regionala utvecklingsnämnden
1 november (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 1 november
 Beslutsutrymme 1:1-anslag – läge inför regionala utvecklingsnämnden 1 november
Paragrafen är justerad
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§114

Länstransportplan för Kronobergs
län 2018-2029 (16RK2006)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att fastställa Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029 i enlighet med upprättad
handling med bifallna yrkanden enligt nedan.
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.
En remissversion av Länstransportplan för Kronobergs län 2018 – 2029, vilken
fastställdes av regionstyrelsen den 14 juni, sändes på remiss till och med 22 september.
Synpunkter inkom från 37 berörda organisationer i länet samt övriga intressenter. I
bilagan Process- och remissredovisning redovisas förutom framtagande processen av planen
kortfattat inkomna synpunkter och hur dessa har beaktats. I förslag till Länstransportplan
för Kronobergs län 2018-2029 som här överlämnas till regionala utvecklingsnämnden är
också det som har förändrats i förhållande till remissversionen gulmarkerat.
Det är regionala utvecklingsnämndens ansvar att bereda länstransportplanen. Efter
behandling av regionstyrelsen (21/11) är det slutligen regionfullmäktige (6/12) som
fastställer planen. Därefter översänds planen till regeringen och Näringsdepartementet.
Planen ska vara hos Näringsdepartementet senast den 31 januari 2018. Under våren
2018 fastställer slutligen regeringen de ekonomiska ramarna för landets
länstransportplaner och den nationella planen.
Yrkanden
Ordförande Joakim Pohlman yrkar att under avsnittet 2.5 Mindre infrastrukturåtgärder
stryka vägobjekt Lv 120 Göteryd-Älmhult, del 3 med följdändringar.
Carina Bengtsson yrkar, med instämmande av Bo Frank och Bengt Germundsson, att
hela stycket med rubriken Samplanering Kronoberg på sidan 53 stryks.
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Carina Bengtsson yrkar, med instämmande av Bengt Germundsson på tillägg på sidan
63 enligt följande: Under rubriken Ny stambana i punktlistan läggs formuleringen "Om
dagens förslag från Sverigeförhandlingen blir sträckningen förbi Ljungby ska en station i
Ljungby kommun planeras in" som en ny första punkt. Övriga punkter förblir som i
presidieberedningens förslag.
Bo Frank yrkar på avslag av Carina Bengtssons yrkande om tillägg på sidan 63.
Bengt Germundsson yrkar på tillägg på sidan 64 av följande text som läggs in mellan
näst sista och sista stycket på sidan: ”Markarydsbanan trafikeras sedan december 2013
med persontåg mellan Markaryd och Hässleholm. Det saknas dock möjlighet att åka
persontåg den resterande delen mellan Markaryd och Halmstad, vilket innebär att den
som vill resa med tåg mellan nordöstra Skåne och västkusten är hänvisad till en lång och
tidsödande omväg via Lund och Helsingborg. För närvarande pågår en åtgärdsvalsstudie
för Markarydsbanan, framför allt vad gäller sträckan Markaryd-Halmstad. Trafikverket
redovisar i detta arbete en hög samhällsekonomisk nytta för ett mötesspår mellan
Markaryd och Halmstad. I den nationella planen återfinns åtgärder på Halmstad
personbangård. För att tågtrafiken på Markarydsbanan ska få full effekt av denna
investering krävs även ett mötesspår på sträckan Markaryd-Halmstad.”
Gunnar Nordmark yrkar att avsnittet under rubriken Region Kronobergs syn på samoch medfinansiering på sidan 8 stryks.
Ordförande Joakim Pohlman yrkar på avslag av Gunnar Nordmarks yrkande om
strykning på sidan 8.
Gunnar Nordmark yrkar på tillägg av följande formulering avseende partiellt dubbelspår
Alvesta-Växjö, sist på sidan 15: "Region Kronoberg är beredd att medverka till att
förskotteringsavtal upprättas".
Gunnar Nordmark yrkar att Region Kronoberg tillsammans med Alvesta och Växjös
kommuner uppvaktar Trafikverket och Infrastrukturministern om behovet av
dubbelspår Alvesta-Växjö direkt efter att länstransportplanen är antagen av
regionfullmäktige.
Ordförande Joakim Pohlman yrkar på avslag av Gunnar Nordmarks yrkande mot
bakgrund av att en sådan uppvaktning redan pågår från Region Kronoberg och Alvesta
och Växjös kommuner.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition om eget ändringsyrkande under avsnittet 2.5 mot avslag
och finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag.
Ordförande ställer proposition om Carina Bengtssons ändringsyrkande på sidan 53 mot
avslag och finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med Carina
Bengtssons förslag.
Ordförande ställer proposition om Carina Bengtssons tilläggsyrkande på sidan 63 mot
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Bo Franks avslagsyrkande och finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar i
enlighet med Bo Franks avslagsyrkande.
Votering begärs och verkställs.
Den som bifaller Bo Franks avslagsyrkande röstar ja och den som bifaller Carina
Bengtssons tilläggsyrkande röstar nej.
Namn
Tony Lundstedt
Carina Bengtsson
Helen Bengtsson
Olja Pekusic
Martina Gustafsson
Jerker Nilsson
Cheryl Jones Fur
Ingemar Almkvist
Bo Frank
Soili Lång Söderberg
Bengt Germundsson
Gunnar Nordmark
Patrik Davidsson
Pontus Nordfjell
Joakim Pohlman

Ja
x

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
10
5
Voteringen utfaller med 10 ja-röster mot 5 nej-röster. Ordförande finner att regionala
utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med Bo Franks avslagsyrkande.
Ordförande ställer proposition om Bengt Germundssons yrkande om tillägg på sidan 64
mot avslag och finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med Bengt
Germundssons tilläggsyrkande.
Ordförande ställer proposition om Gunnar Nordmarks yrkande om strykning på sidan 8
mot eget avslagsyrkande och finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar i enlighet
med ordförandes avslagsyrkande.
Ordförande ställer proposition om Gunnar Nordmarks tilläggsyrkande på sidan 15 mot
avslag och finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med Gunnar
Nordmarks tilläggsyrkande.
Ordförande ställer proposition om Gunnar Nordmarks yrkande om uppvaktning av
Trafikverket och infrastrukturministern mot eget avslagsyrkande och finner att regionala
utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med ordförandes avslagsyrkande.
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Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige beslutar
att fastställa Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Länstransportplan Kronoberg 2018-2029 RUN
 Process- och remissredovisning gällande länstransportplan för Kronobergs län
 Förslag till slutlig Länstransportplan för Kronobergs län 2018 - 2029
Paragrafen är justerad
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§115

Handlingsplan 2.0 –
Kompetensförsörjning (17RK1780)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa Handlingsplan 2.0 för kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län.
Sammanfattning

Den 1 mars 2017 antog regionfullmäktige den första gemensamma planen för
kompetensförsörjning i länet, Kompetensförsörjningsstrategi för Kronoberg 2017-2025.
Samtidigt beslutades om en dynamisk och cyklisk handlingsplan som vidare ska
omprövas mot omvärlden, strategins prioriteringar, samla och analysera aktiviteterna
hos kommunerna, testas och förankras hos Kompetensforum Kronoberg och beslutas
av regionala utvecklingsnämnden.
Handlingsplanen 2.0 bygger på resultaten kopplad till den första handlingsplanens
implementering och en ny nulägesanalys som har samlat 100 aktiviteter hos aktörer i
länet med ansvar inom kompetensförsörjningsområdet samt inhämtning av exempel
från andra regioner. Analysen har arbetats fram i samarbete med flera aktörer och är
förankrad hos Kompetensforum Kronoberg (som är en samhandlingsmotor för
kompetensförsörjning i regionen). En rad strategiska aktiviteter bevakas aktivt och är en
viktig grund i den nya handlingsplanen. Handlingsplanen 2.0 föreslår fem nya regionala
insatser.
Insatserna i handlingsplanen implementeras i samhandling med andra aktörer, vilket
innebär att Region Kronoberg är (eller kommer att vara) ägare av enbart några av dem. I
de fall som Region Kronoberg ansvarar för dess genomförande kommer det ansökas
om externa medel från olika riktade program i kombination med eller helt med egna
finansieringsmedel.
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa Handlingsplan 2.0 för kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Handlingsplan 2.0 - Kompetensförsörjningsstrategin
 Handlingsplan 2.0 - Kompetensförsörjningsstrategin, tjänsteskrivelse
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 Bilaga_Från Handlingsplan1.0 till Handlingsplan 2.0
Paragrafen är justerad

Page 16 of 21

Protokoll
Utskriftsdatum: 2017-11-09

§116

Remissyttrande – Ökade möjligheter
till grundläggande behörighet på
yrkesprogram och ett estetiskt ämne
i alla nationella program (17RK1704)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet med föreslaget tilläggsyrkande enligt nedan och att
yttrandet är Region Kronobergs svar till Utbildningsdepartementet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av utbildningsdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Syftet är att ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett
estetiskt ämne i alla nationella program. Region Kronoberg stödjer betänkandet och dess
förslag till åtgärder.
Förslaget i promemorian innebär att yrkesprogrammens omfattning ska utökas till 2700
eller 2800 gymnasiepoäng (beroende på i vilken utsträckning behörighetsgivande kurser
redan ingår obligatoriskt i programmet). Den garanterade undervisningstiden för
yrkesprogram föreslås utökas i motsvarande omfattning. En elev som inte vill läsa de
kompletterande kurserna ska dock kunna välja bort dem och krav för en examen från ett
yrkesprogram ska även fortsättningsvis vara betyg från en utbildning som omfattar minst
2500 gymnasiepoäng.
Genom att behörighetsgivande kurser föreslås ingå i yrkesprogrammen redan från början
skapas bättre planeringsförutsättningar och yrkesprogrammen kan med ett sådant
upplägg också upplevas som ett tryggare och fördelaktigare alternativ för de elever som
inte har bestämt sig om de vill studera vidare efter gymnasieskolan eller inte.
Carina Bengtsson yrkar på följande tillägg "Region Kronoberg förutsätter att
finansieringsprincipen gäller vid ett införande av ändringen".
Ordförande ställer proposition om Carina Bengtssons tilläggsyrkande mot avslag och
finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med Carina Bengtssons
tilläggsyrkande,
Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Remissyttrande - Ökade möjligheter till grundläggande behörighet
på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program (U2017/03537
 Förslag till Remissyttrande - Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på
yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program (U2017/03537/GV)
 Remiss Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett
estetiskt ämne i alla nationella program (U2017/03537/GV)
Paragrafen är justerad
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§117

Kurs och konferens 2017 (17RK111)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att regionala utvecklingsnämndens ledamöter och ersättare erbjuds att delta vid
Höstforum 15 december i Växjö.
Sammanfattning
 Höstforum 15 december Konserthuset i Växjö
Paragrafen är justerad
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§118

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Delegationsbeslut

 17RK27-46 Regionala utvecklingsnämndens ordförandebeslut nr 46/2017. Beslut
om medel till förstudie Hållbar Bioenergi (17RK1599)
Paragrafen är justerad
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§119

Övriga ärenden
Sammanfattning

Bo Frank anmäler protokollsnotering med följande lydelse:
"Regionala utvecklingsnämnden önskar regionala utvecklingsdirektörens närvaro vid
nämndens sammanträden i högre grad."
Paragrafen är justerad
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