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§120

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 15 december 2017.
Paragrafen är justerad
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§121

Fastställande av dagordning

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa dagordning i enlighet med utsänd kallelse 2017-12-01.
Paragrafen är justerad
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§122

Tema Projektverksamheten

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

TEMA – Projektfinansiering som ett sätt att genomföra Gröna Kronoberg och
understrategier
Projektfinansiering är en viktig del i Region Kronobergs regionala
utvecklingsarbete och implementering av Gröna Kronoberg och dess
understrategier. Resurserna som regionen har till förfogande är exempelvis statliga
anslag, EU-medel och nationella medel. Dagens tema innehåller beskrivningar och
en diskussion om beslutsläge och insatser i Regional- och socialfond för Småland
och Öarna, övergripande information om hur Region Kronoberg arbetar med
projektfinansiering samt exempel på kommande projektinsatser för att
implementera den Regionala Innovationsstrategin och
Kompetensförsörjningsstrategin.
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§123

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:
- Glasriketuppdraget
- Regionsamverkan Sydsverige
- Skogskompetens Syd
- Smålandsdagen
- Workshop kring bredband - "Ett uppkopplat Kronoberg"
Paragrafen är justerad
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§124

Regionala utvecklingsdirektörens
rapport

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionala utvecklingsdirektören lämnar aktuell lägesrapport över Region
Kronobergs arbete med regional utveckling.
Nytt från regeringen:
- Reviderad förordning för regional tillväxtpolitik
- Regeringens budget 2018
Interna organisationsförändringar inom förvaltningen för regional utveckling.

Paragrafen är justerad
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§125

Månadssammandrag oktober 2017
(17RK109)

Beslut

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

Det ekonomiska resultatet för oktober 2017 uppgår till 5 136 tkr. Verksamheten
går enligt plan och prognosen är att resultatet ska generera ett överskott på 2 000
tkr.
Den positiva avvikelsen beror till största del på sjukfrånvaro samt vakanser. På
grund av vakanser har ej heller kostnader kunnat upparbetas.
Externfinansieringen har även varit högre än budgeterat.
Förslag till beslut

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

 Förslag till beslut - Månadssammandrag regionala utvecklingsnämnden,
oktober 2017.
 Månadssammandrag regionala utvecklingsnämnde, oktober2017
Paragrafen är justerad
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§126

Beslutsutrymme 1:1-anslag – läge
inför regionala utvecklingsnämnden
7 december (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, december.
 Beslutsutrymme 1:1-anslag – läge inför regionala utvecklingsnämnden,
december.
Paragrafen är justerad
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§127

Medel till projektet Make IT happen
(17RK2025)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att bevilja högst 1 110 500 kronor till rubricerat projekt med fördelningen 400 000
kronor för 2018 och 710 500 kronor för 2019.
att anslå medlen ur anslaget 1:1.
att beslutet gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer beviljar medel
enligt finansieringsplan.
Sammanfattning

Region Kronoberg söker medel till rubricerat projekt som planeras att genomföras
mellan 2018-01-01 och 2019-12-31. Det finns idag en brist i lärarnas kompetens
avseende programmering. De bristerna kan i förlängningen ge sämre
förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling. Region Kronoberg ska
tillsammans med länets kommuner, Linnéuniversitetet, Tekniska museet och
expertis från näringslivet ta ett samlat grepp för att stärka lärarens kompetens i
hur undervisning i programmering kan ske i grundskolan. Syftet med projektet är
att stärka lärarens direkta arbete kring programmering i klassrummet. Huvudmålet
för projektet är att ge eleverna ökad kompetens om programmeringens betydelse
för samhällsutveckling, entreprenörskap och teknikutveckling. Make IT happen
bidrar till Gröna Kronobergs mål ”Ökad förnyelseförmåga” och prioriteringen
”Utveckla livslångt lärande och jämlik hälsa”. Projektet kopplar också an till
understrategin Kompetensförsörjningsstrategin där det främst bidrar till
prioriteringarna ”I Kronoberg investerar vi för att höja kompetensen genom hela
arbetslivet” och ”I Kronoberg möte vi ungas behov från utbildning till arbete”.
Projektets olika aktiviteter kommer att höja lärarnas kompetens inom
programmering och ge dem verktyg för hur undervisningen kan ske i
klassrummet. Insatsen kommer göra att eleverna blir bättre rustade för ett
framtida yrkesliv, flickor som pojkar i olika socioekonomiska områden.
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att bevilja högst 1 110 500 kronor till rubricerat projekt med fördelningen 400 000
kronor för 2018 och 710 500 kronor för 2019.
att anslå medlen ur anslaget 1:1.
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att beslutet gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer beviljar medel
enligt finansieringsplan.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Medel till projekt - Make IT happen.
 Medel till projekt - Make IT happen.
Paragrafen är justerad
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§128

Samplanering Kronoberg (17RK1576)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
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.
att återrapporteringar görs halvårsvis till regionala utvecklingsnämnden.
Sammanfattning

Region Kronoberg söker medel till rubricerat projekt för perioden 2017-11-01 –
2019-12-31. 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. Länets kommuner bjuds in att delta i projektet. Kommuner
som inte är med från början erbjuds att ansluta under projektets gång.
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.
Den 4 oktober återremitterades ärendet ”Samplanering i Kronoberg” för att
förtydligas i några delar och förankras bredare inom respektive kommun. För att
möjliggöra en bredare diskussion har ett underlag skickats ut till ledamöter i
regionala utvecklingsnämnden, kommunchefer och kontaktpersoner/
tjänstepersoner för projektet.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om projektets syfte och
förankringsprocess. Vidare diskuteras mål indikatorer och återrapporteringar till
regionala utvecklingsnämnden.
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Yrkanden
Bo Frank yrkar, med instämmande av Björn Tisjö, avslag på projektet.
Tony Lundstedt yrkar, med instämmande av Joakim Pohlman, Helen Bengtsson
och Carina Bengtsson, bifall till projektet.
Bengt Germundsson tilläggsyrkar, med instämmande av Anna Johansson och
Carina Bengtsson, att presidiet till RUNs nästa sammanträde arbetar fram förslag
till mål och indikatorer för projektet vilka gör det möjligt att följa upp effekter och
resultat samt att dessa föreläggs nämnden för beslut samt att återrapporteringar
görs halvårsvis till regionala utveckingsnämnden.
Joakim Pohlman tilläggsyrkar att återrapporteringar görs halvårsvis till regionala
utvecklingsnämnden.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Bo Franks yrkande om avslag mot Tony
Lundstedst yrkande om bifall och finner att regionala utvecklingsnämnden
beslutar i enlighet med Tony Lundstedts yrkande.
Ordförande ställer proposition på Bengt Germundssons tilläggsyrkande mot eget
tilläggsyrkande och finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar i enlighet
med sitt egna yrkande.
Votering
Votering begärs och verkställs.
Den som bifaller Bengt Germundssons tilläggsyrkande röstar nej och den som
bifaller ordförandes tilläggsyrkande röstar ja.
Namn

Ja

Tony Lundstedt

X

Carina Bengtsson

Nej

X

Helen Bengtsson

X

Olja Pekusic

X

Martina Gustafsson

X

Ingemar Almkvist

X

Jerker Nilsson

X

Anne Karlsson

X

Avstår
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Bo Frank

X

Björn Tisjö

X

Anna Johansson

X

Bengt Germundsson

X

Gunnar Nordmark

X

Pontus Nordfjell

X

Joakim Pohlman

x

Totalt

8

7

0

Voteringen utfaller med 8 ja-röster mot 7 nej-röster och ordförande finner att
regionala utvecklingsnämnden besluar i enlighet med ordförandes tilläggsyrkande.
Reservationer
Bengt Germundson lämnar reservation till förmån för eget yrkande.
Bo Frank lämnar skriftlig reservation enligt följande:
"Vi anser att projektet onödigt och kan ses som ett första steg till att regionen vill
ta över kommunernas planeringsansvar. I värsta fall kan projektet innebära ökat
krångel och längre ledtider för kommunal planering. Projektet har heller inte
initierats av kommunledningarna i länets kommuner."

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
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.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Medel till projekt Samplanering i Kronoberg.
 Medel till projekt - Samplanering i Kronoberg.
Paragrafen är justerad
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§129

Uppföljning av internkontrollplan för
2017 (16RK1330)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2017 för regionala
utvecklingsnämnden.
Sammanfattning

Regionstyrelsen ska årligen utfärda regiongemensam internkontrollplan med
anvisningar till nämnderna. Nämnderna ska efter regionstyrelsens anvisningar
upprätta egna internkontrollplaner, samt ansvara för uppföljningen av desamma,
senast i december 2017.
Internkontrollplanen för regionala utvecklingsnämnden 2017 har följts upp med
beslutade kontrollmoment.
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2017 för regionala
utvecklingsnämnden.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Uppföljning av internkontrollplan för 2017.
 Internkontrollplan uppföljning regionala utvecklingsnämnden 2017.
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2017-12-07

§130

Internkontrollplan för Regionala
utvecklingsnämnden 2018
(17RK1251)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa internkontrollplan 2018 för regionala utvecklingsnämnden.
Sammanfattning

Regionstyrelsen, nämnderna, regionservice samt Grimslövs folkhögskola ska
årligen upprätta en internkontrollplan (IK-plan) enligt anvisningar. IK-plan
utarbetas utifrån genomförd riskanalysarbete inom förvaltningen, och tas upp i
respektive nämnd för beslut. Syftet är att följa upp att det interna styrnings- och
kontrollsystemet fungerar tillfredställande utifrån fastställda mål.
Risker som har värderats mellan 9-16 i riskanalysen, ska hanteras i IK-planen.
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa internkontrollplan 2018 för regionala utvecklingsnämnden.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Internkontrollplan för Regionala utvecklingsnämnden 2018.
 Internkontrollplan Regionala utvecklingsnämnden 2018.
Paragrafen är justerad
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§131

Svar på skrivelse - Utveckla MAT
2018 över hela länet (17RK2012)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna svar på skrivelse från Carina Bengtsson och Sven Sunesson,
Centerpartiet Kronoberg.
Sammanfattning

Centerpartiet har lämnat skrivelse till Regionala utvecklingsnämnden, 2017-10-18,
med förslag om att Regionala utvecklingsnämnden ska arbeta för att hitta
finansiering för att gynna lokala och regionala initiativ runt om i länet där
livsmedelsproduktionen kan stärkas.
Styrgruppen för MAT, bestående av Region Kronoberg, Länsstyrelsen i
Kronobergs län, Växjö kommun, Växjö & Co och Destination Småland, har
beslutat om att arbeta långsiktigt med MAT-evenemanget, MAT i ett större
sammanhang, samt lyfta MAT ytterligare på regional nivå. Under 2016 togs
Kronobergs livsmedelsstrategi fram i samarbete mellan Region Kronoberg, LRF
Sydost och Länsstyrelsen i Kronobergs län. Regeringen har erbjudit de regionalt
utvecklingsansvariga aktörerna, att i respektive län genomföra insatser för
nationella livsmedelsstrategins genomförande på regional nivå under 2018. För
ändamålet beviljar regeringen högst 2 000 000 kronor per aktör med regionalt
utvecklingsansvar under 2018. Region Kronoberg har för avsikt att söka dessa för
att ytterligare påskynda genomförandet av den regionala livsmedelsstrategin. Detta
i samverkan med arbetsgruppen för den regionala
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna svar på skrivelse från Carina Bengtsson och Sven Sunesson,
Centerpartiet Kronoberg.
Expedieras till

Carina Bengtsson
Sven Sunesson
Centerpartiet Kronoberg
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Svar på skrivelse - Utveckla MAT2018 över hela länet.
 Svar på skrivelse - Utveckla Mat 2018 över hela länet.
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 Skrivelse till Regionala Utvecklingsnämnden - Utveckla Mat 2018 över hela
länet.
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2017-12-07

§132

Analys av Brexits konsekvenser i
Kronobergs län (17RK1896)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Framtagandet av en Brexit analys för Kronobergs län har sitt ursprung i en
interpellation från Sven Sunesson under våren 2017. Syftet med analysen är att
belysa vilka konsekvenser som Brexit kan komma att få på Kronobergs län.
För Kronobergs län är Storbritannien en väldigt viktig handelspartner. Kronoberg
är det län i landet som exporterar mest till Storbritannien relativt sätt, vilket gör
Kronoberg till det mest Brexit-exponerade länet i Sverige. Konsekvenserna är
svåra att förutspå eftersom förhandlingarna fortfarande befinner sig i ett inledande
skede. Brexit kommer att påverka såväl privatpersoner, företag, akademi och
myndigheter. Företagare i länet har olika syn på hur stor påverkan Brexit kommer
att ha för deras verksamhet, exempelvis tror någon att Brexit kommer att ha
marginell alternativt ingen påverkan medan någon annan tror att Brexit har en
väldigt stor påverkan på deras verksamhet. Företag som handlar med
Storbritannien kan förbereda sig på Brexit genom att göra en riskanalys.
Brexit kommer att innebära att EUs budget kommer att minska med 1/8 och det
kan bland annat komma att innebära en minskning av tillförda medel till
Regionalfonden med 15-30 %. Utav Kronobergs totala utvecklingsmedel kommer
60 % från strukturfonderna. I nuvarande situation föreslås att Region Kronoberg
avvaktar att göra insatser till dess att resultatet blir tydligt av förhandlingarna som
avser den framtida relationen mellan EU och Storbritannien alternativt avsaknad
av ett avtal. Region Kronoberg kommer aktivt att följa utvecklingen i
förhandlingarna.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till

Sven Sunesson (C)
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Analys av Brexits konsekvenser i Kronobergs län.
 Analys av Brexits konsekvenser i Kronobergs län.
Paragrafen är justerad
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§133

Träregion Småland Fas 3 (17RK2181)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna Strategi- och handlingsplan för utveckling av den trärelaterade
industrin i Småland 2018-2020.
Sammanfattning

Trä i Småland Fas 3 är en treårig strategi och handlingsprogram för utveckling av
den trärelaterade industrin i Småland. Det här förslaget till reviderat strategidokument är utarbetad i dialog med parter från programinsatserna 2015-2017. En
ny faktor är Regional Skogsstrategi Småland, där flera insatsområden och mål
sammanfaller med trästrategins.
Föreliggande handlingsplan har utformats för att möjliggöra långtgående
samordning av ledning, administration och rollfördelning för respektive strategi.
De fem prioriterade insatsområdena är Attraktivitet/Profilering,
Kompetensförsörjning, Internationalisering, Nya användningsområden/
Innovation/Bioekonomi samt Hållbar affärsutveckling.
Strategin och handlingsplanen ska resultera i ökad kännedom nationellt och i
Europa om Träregion Småland, ökad konkurrenskraft, den småländska andelen av
nationella FoU-resurser för branschen ska öka och uppgå till tjugo procent år
2020, ökad andel företag som exporterar, fler personer i trärelaterade utbildningar
och ökad kunskap regionalt om Träregion Smålands position i jämförelse med
andra regioner internationellt.
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna Strategi- och handlingsplan för utveckling av den trärelaterade
industrin i Småland 2018-2020.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Träregion Småland - Fas 3.
 Träregion Småland Fas 3 - strategi- och handlingsprogram.
Paragrafen är justerad
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§134

Regional skogsstrategi för Småland
(16RK1675)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna regional skogsstrategi för Småland.
Sammanfattning

Föreliggande småländska skogsstrategi har arbetats fram i samverkan av
Jönköping University, Linnéuniversitetet, LRF, Länsstyrelsen Jönköping,
Länsstyrelsen Kalmar, Länsstyrelsen Kronoberg, Naturskyddsföreningen
Kronoberg, Region Jönköping, Regionförbundet Kalmar, Region Kronoberg,
Skogsstyrelsen, Sveaskog och Södra Skogsägarna. Syftet är att gemensamt utveckla
skogens värden.
Genomförande av skogsstrategins handlingsprogram föreslås ske samordnat med
genomförande av handlingsplan för trästrategin. Utformning, resursbehov och
finansiering av denna samordningsfunktion är under fortsatt utredning. Under
december och januari beslutas dokumentet hos de olika aktörerna för en
gemensam planerad lansering den 25 januari 2018.
Bakgrund
Med bakgrund i skogens stora betydelse för Småland, Öland och dess invånare
har flera regionala aktörer med koppling till skog och regional utveckling bestämt
sig för att gemensamt ta fram en strategi och en handlingsplan för utveckling av
skogens olika värden.
Strategin ska bidra till en utveckling där företagande med koppling till skogens
resurser stärks och där fler av skogens värden nyttjas på ett hållbart sätt. Den ska
tydliggöra skogens roll för Smålands utveckling och synliggöra skogens värden
idag och i framtiden. Den regionala skogsstrategin ska leda till förbättringar när
det gäller ekonomi, sysselsättning, miljö och klimat, jämställdhet och integration.
Strategin består av en kortfattad och övergripande beskrivning av nuläget när det
gäller den småländska skogen och skogsnäringen, och framförallt de sex
strategierna som bedöms viktiga för att i ännu större utsträckning kunna ta tillvara
de olika värden som de småländska skogarna erbjuder. Till den regionala
skogsstrategin finns en handlingsplan med ett antal prioriterade konkreta åtgärder
som ska genomföras för att bidra till att målen med den regionala skogsstrategin
nås.
Region Kronoberg, en av flera aktörer
Arbetet med en småländsk skogsstrategi initierades i samband med att regeringen
startade ett arbete med en nationell skogsstrategi hösten 2016. Att utveckla
skogens värden har flera kopplingar till mål och prioriteringar i Gröna Kronoberg.
Samtidigt är vi en av flera intressenter i detta arbete.
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Arbetet har letts av en styrgrupp med samtliga intressenter representerade. En
projektledare har i samarbete med ett antal olika arbetsgrupper genomfört det
operativa arbetet. Region Kronobergs ingång och ambitionsnivå har stämts av
med RUNs presidium. Vi har valt att delta i styrgrupp men ingen av
arbetsgrupperna. Skälet är att vi istället fokuserat på det särskilda uppdrag kring att
inrätta ett sydsvenskt skogskompetenscentrum som regionfullmäktige har gett
Regional Utveckling. Denna insats är angiven som en viktig åtgärd i nu
föreliggande handlingsprogram.
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna regional skogsstrategi för Småland.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Regional skogsstrategi för Småland.
 Regional skogsstrategi för Småland.
Paragrafen är justerad
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§135

Sydsvenskt skogscentrum information (17RK996)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Skogskompetens Syd har sitt ursprung i motionen som föreslog att ”Region
Kronoberg samlar olika intressenter för att inleda en process mot ett
sammanhållet sydsvenskt skogligt- och skogsindustriellt kompetenscentrum, där
Linnéuniversitetet och SLU Alnarp är naturliga hörnstenar”. Med det här
projektet vill Region Kronoberg utveckla näringen i länet genom att skapa
skogliga och skogsindustriella utbildningar på kandidat, magister och doktorsnivå
utifrån de sydsvenska skogliga förutsättningarna samt öka samverkan kring
sydsvensk skogsforskning och innovation. Region Kronoberg finansierar
Skogskompetens Syd med 500 000 kr/år 2017-2019.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om höjning av förädlingsvärde i den
svenska träindustrin.
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Sydsvenskt skogscentrum - information.
 Sydsvenskt skogscentrum - information.
Paragrafen är justerad
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§136

Kurs och konferens 2017 (17RK111)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Vid dagens sammanträde föreligger inga aktuella kurser och konferenser.

Paragrafen är justerad
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§137

Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning

Delegationsbeslut tagna av ordförande i regionala utvecklingsnämnden och
regional utvecklingsdirektör.
Förslag till beslut

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

 17RK27-47 Regionala utvecklingsnämndens ordförandebeslut nr 47/2017:
Beslut om stöd enligt 2015:210- affärsutvecklingscheckar för
internationalisering
 17RK27-48 Regionala utvecklingsnämndens ordförandebeslut nr 48/2017:
Beslut om stöd enligt 2015:210- affärsutvecklingscheckar för
internationalisering
 17RK7-14
Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr 14/2017Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg ansöker om 100 000kr för projektet
Kreativa rum
 17RK7-15
Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr 15/2017KC Syd ansöker om 25 000kr för projektet Digital upphandlingsutbildning
med fokus på konstnärliga uppdrag
Paragrafen är justerad
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§138

Övriga ärenden

Sammanfattning

Ordförande Joakim Pohlman tackar regionala utvecklingsnämnden för ett väl
genomfört arbetsår 2017 och önskar en god jul, en skön ledighet och ett gott nytt
år.
Vice ordförande Tony Lundstedt tillönskar ordförande detsamma.
Paragrafen är justerad

