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arbetsintegrerande sociala företag i Kronoberg
Tema - Jämställd regional tillväxt 2016-2018
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Aktualitetsprövning av RUS 2018
Remissyttrande – gällande 5-årsplan 2019-2023 för enskilda vägar i
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Kurs och konferens 2018
Anmälningar för kännedom
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Övriga ärenden
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§1

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. Justeringen
sker 31 januari.
Paragrafen är justerad
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§2

Fastställande av dagordning
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa dagordning i enlighet med utsänd kallelse 2018-01-18.
Paragrafen är justerad
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§3

Tema - Utveckling av regional
samverkan för fler och växande
arbetsintegrerande sociala företag i
Kronoberg (16RK2545)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Hur går det med projektet för fler och växande arbetsintegrerande sociala företag (ASF)
i Kronoberg? Projektledaren Daniel Westergren berättar om framsteg och
framtidsplaner. Dessutom diskussion om regionens långsiktiga roll gällande ASF, om
hur Region Kronoberg kan arbeta med sociala hänsyn i upphandlingar och om att ta
fram riktlinjer för samverkan med aktörer inom den sociala ekonomin.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om regionens roll i arbetet med ASF,
kommunernas relationer med och stöd till arbetsintegrerande sociala företag i form av
upphandlingar.
Övriga som yttrat sig i ärendet:
Bo Frank
Joakim Pohlman
Carina Bengtsson
Olja Pekusic
Cheryl Jones Fur
Anna Johansson
Tony Lundstedt
Paragrafen är justerad
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§4

Tema - Jämställd regional tillväxt
2016-2018 (16RK1764)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Jämställd regional tillväxt är ett regeringsuppdrag som pågår 2016-2018. Vad har
genomförts hittills, vilka resultat förväntas och vilka utmaningar kvarstår?
Presentationen, som hålls av projektledare Elsa Anderman och Maria Richter
Simsek, görs med hjälp av metoden ”grafisk inspelning”, som innebär att föredraget
illustreras i bilder som växer fram under presentationens gång.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om företagsstöd till mansdominerade
respektive kvinnodominerade branscher och målkonflikter som kan uppstå härvid.
Vidare diskuteras åtgärder som syftar till att förändra synsätt på vad pojkar och flickor
kan välja för yrken.
Övriga som yttrat sig i ärendet:
Bo Frank
Carina Bengtsson
Olja Pekusic
Joakim Pohlman
Patrik Davidsson
Mikaela Gross
Paragrafen är justerad
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§5

Tema - Insatsrapport 2017
(16RK1754)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Mål- och insatsrapporten 2017 följer upp utvecklingsarbetet i Kronobergs län.
Rapporten, som presenteras av samordnare för analys och uppföljning Robin
Rikardsson, innehåller en förteckning av organisationens insatser, måluppföljning samt
rekommendationer för det fortsatta arbetet.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om utbildningsnivåer hos utlandsfödda
boende i Kronoberg i jämförelse med andra län, kommunala insatser som driver på
höjning av kompetensnivåer och utbildningsinsatser samt insatser för människor som
står nära arbetsmarknaden,
Övriga som yttrat sig i ärendet:
Bo Frank
Joakim Pohlman
Carina Bengtsson
Gunnar Nordmark
Anna Johansson
Paragrafen är justerad
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§6

Rapporter från externa uppdrag
Beslut

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

Regionala utvecklingsnämndens ledamöter lämnar rapporter från externa uppdrag.
Ordförande Joakim Pohlman rapporterar från följande möten:
- Kommunbesök med presidierna för regionala utvecklingsnämnden och
folkhälsoberedningen.
- Styrgrupp för Skogs- och träcentrum.
- Möte angående skogsstrategin med nationella och regionala företrädare.
- Regiondagarna i Kosta.
Paragrafen är justerad
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§7

Regionala utvecklingsdirektörens
rapport
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionala utvecklingsdirektören lämnar en aktuell lägesrapport över Region Kronobergs
arbete med regional utveckling.
Följande områden redogörs för:
- Arbetet på avdelningen går in mer i genomförande av antagna planer och strategier.
- Arbetet utvecklas från projektstöd till mer företagsstöd.
- Utökade medel från Tillväxtverket för företagscheckar inom digitalisering och
internationalisering.
- Samverkan med Länsstyrelsen och LRF i arbetet med livsmedelsstrategin.
- Samverkan med Linnéuniversitetet och Statens Lantbruksuniversitet i arbetet med
skogsstrategin.
- Revision av OECD-rapporten genomförs och beräknas vara klar till sommaren.
Paragrafen är justerad
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§8

Aktualitetsprövning av RUS 2018
(17RK1760)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen att beslutar
att regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att genomföra en revidering av den
regionala utvecklingsstrategin i enlighet med utredningsförslag nummer 2.
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att för arbetet avsätta 300 000 kr i konsultkostnader av egna medel för 2019.
Sammanfattning

I den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025, som antogs 2015, anges att
den ska aktualitetsprövas vart fjärde år. Under året har kansliet utrett
utvecklingsstrategins relevans och tagit fram tre förslag till hur strategin kan uppdateras.
Respektive förslag har försetts med en konsekvensanalys som beaktat för- och nackdelar
med de olika förändringsförslagen. Rapporten har presenterats för
kommunchefsnätverket och i Region Kronobergs ledningsgrupp. Bedömningen vid
dessa tillfällen har varit att Förslag 2 är mest lämpligt.
Förslag 2 innebär en relativt omfattande revidering av den nuvarande
utvecklingsstrategin. Syftet med revideringen är att öka strategins konkretionsgrad och
styreffekt. Arbetet med revideringen sker under 2019.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågan om genomförande med hjälp av konsult i
relation till användande av egna resurser.
Övriga som yttrat sig i ärendet:
Soili Lång Söderberg
Bo Frank
Christel Gustafsson
Joakim Pohlman
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens ordförande föreslår att regionala utvecklingsnämnden
föreslå regionstyrelsen att besluta
att regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att genomföra en revidering av den
regionala utvecklingsstrategin i enlighet med utredningsförslag nummer 2.
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Regionala utvecklingsnämndens ordförande föreslår att regionala utvecklingsnämnden
beslutar
att för arbetet avsätta 300 000 kr i konsultkostnader av egna medel.
Expedieras till

Regionstyrelsen
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Aktualitetsprövning av RUS 2018
 Aktualitetsprövning RUS 2018 - Tjänsteskrivelse
 Aktualisering av RUS - tre olika alternativ
Paragrafen är justerad
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§9

Remissyttrande – gällande 5-årsplan
2019-2023 för enskilda vägar i
Kronobergs län. TRV 2017/115948
(17RK2385)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Trafikverket.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Trafikverket beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
I länstransportplanen, vilken antogs av Regionfullmäktige 2017-12-06, prioriterades att
1,7 miljoner kronor årligen ska avsättas till åtgärder på enskilda vägar. För medlen som
tilldelas via länstransportplanen upprättar Trafikverket en 5-årig åtgärdsplan. Nuvarande
plan sträcker sig till och med 2018. I dialog mellan väghållare och kommuner har förslag
till ny 5-årsplan tagits fram av Trafikverket. I länstransportplanen för 2018-2029
presenterades en preliminär version av 5-årsplan och nu har ett slutligt förslag tagits
fram och skickats på remiss.
Region Kronoberg har tagit del av Trafikverkets remissförslag på ny 5-årsplan för
enskilda vägar i Kronobergs län och har inget att erinra mot förslaget.
Förslag till beslut

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

Trafikverket
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Remissyttrande gällande 5-årsplan 2019-2023 för enskilda vägar i
Kronobergs län.
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 Förslag till remissyttrande gällande 5-årsplan 2019-2023 för enskilda vägar i
Kronobergs län.
 Remiss: Förslag till 5-årsplan- Upprustning av enskilda vägar inom Kronobergs län
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-01-24

§10

Remissyttrande – Delbetänkandet En
gemensam bild av
bostadsbyggnadsbehovet (SOU
2017:73) (17RK2239)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Näringsdepartementet.
Sammanfattning

Utredningens uppdrag är att lämna förslag på hur nationella bedömningar av behov av
bostäder ska samordnas regionalt och kommunalt. Syftet är att skapa en gemensam
målbild kring bostadsförsörjning - nationellt, regionalt och lokalt. Region Kronoberg har
av Näringsdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss.
Region Kronobergs synpunkter:
• Region Kronoberg stödjer utredningens förslag kring en ny beräkningsmodell för
Boverket, överföring av samordningsansvar från länsstyrelsen till regionala
utvecklingsaktörer samt bibehållet kommunalt självstyre i planfrågorna.
• Länsstyrelsens rådgivande funktion inom bostadsförsörjningsområdet bör förtydligas i
relation till det regionala samordningsansvaret.
• Region Kronoberg stödjer de synpunkter som framkommit i dialogfasen med
kommunerna om att förändringen inte är avgörande för att möta det ökade behovet av
bostadsbyggnad i flertalet av landets kommuner. Ytterligare förslag från
bostadsplaneringskommittén bör därför beredas vidare.
Förslag till beslut

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

Näringsdepartementet
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Remissyttrande över delbetänkande En gemensam bild av
bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73).
 Förslag till remissyttrande över delbetänkandet En gemensam bild av
bostadbyggnadsbehovet (SOU 2017:73)
 Sammanfattning av delbetänkandet En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet
(SOU 2017:73)
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-01-24

§11

Kurs och konferens 2018 (18RGK98)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Inga kurser och konferenser är aktuella till dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad
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§12

Anmälningar för kännedom
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera anmälningsärendena till protokollet.
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera anmälningsärendena till protokollet.
Anmälningar

 18RGK53-1 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Myndigheten för
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser inom utgiftsområde 24 Näringsliv
 18RGK54-1 Uppdrag att stödja regionalt kompetensförsörjningsarbete 20182020.
 18RGK55-1 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag Regionala
tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt.
 17RK2472-1 Villkor m.m. för budgetåret 2018 inom utgiftsområde 1 Rikets
styrelse, 19 Regional tillväxt och 22 Kommunikationer; regeringsbeslut

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 1:3 och 1:3
(2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014-2020 inom utgiftsområde 19
Regional tillväxt
 15RK1174-14 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Post- och telestyrelsen
inom utgiftsområde 22 Kommunikationer, regeringsbeslut N2017/07684/D,
N2017/07559/KLS, N2017/01455/D
Paragrafen är justerad
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§13

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

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Delegationsbeslut

 17RK27-49 Regionala utvecklingsnämndens ordförandebeslut nr 49/2017: Beslut
om medel till projektet Mot nya höjder (16RK100)
 17RK27-50 Regionala utvecklingsnämndens ordförandebeslut nr 50/2017: Beslut
om stöd enligt 2015:210- affärsutvecklingscheckar för internationalisering- 250 000
kronor till Net att Once Sweden AB
 17RK27-51 Regionala utvecklingsnämndens ordförandebeslut nr 51/2017: Beslut
om stöd enligt 2015:210- affärsutvecklingscheckar för internationalisering- 250 000
kronor till C3C Engineering AB
 17RK27-52 Regionala utvecklingsnämndens ordförandebeslut nr 51/2017: Beslut
om stöd enligt 2015:210- affärsutvecklingscheckar för internationalisering- 250 000
kronor till Kulturfönster i Lenhovda AB
 17RK27-53 Regionala utvecklingsnämndens ordförandebeslut nr 52/2017: Beslut
om stöd enligt 2015:210- affärsutvecklingscheckar för internationalisering- 250 000
kr till Nelson Seed Development AB
 17RK27-54 Regionala utvecklingsnämndens ordförandebeslut nr 53/2017: Beslut
om stöd enligt 2015:210- affärsutvecklingscheckar för internationalisering- 155 000
kronor till Swedendro AB
 17RK27-55 Regionala utvecklingsnämndens ordförandebeslut nr 54/2017: Beslut
om stöd enligt 2015:210- affärsutvecklingscheckar för internationalisering- 231 500
kronor till Löventhal Försäkring AB
 17RK27-56 Regionala utvecklingsnämndens ordförandebeslut nr 50/2017: Beslut
om stöd enligt 2015:210- affärsutvecklingscheckar för internationalisering- 250 000
kronor till Net att Once Sweden AB
 17RK27-57 Regionala utvecklingsnämndens ordförandebeslut nr 51/2017: Beslut
om stöd enligt 2015:210- affärsutvecklingscheckar för internationalisering- 250 000
kronor till C3C Engineering
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 17RK27-58 Regionala utvecklingsnämndens ordförandebeslut nr 52/2017: Beslut
om stöd enligt 2015:210- affärsutvecklingscheckar för internationalisering- 250 000
kronor till Kulturfönster i Lenhovda AB
 17RK27-59 Regionala utvecklingsnämndens ordförandebeslut nr 53/2017: Beslut
om stöd enligt 2015:210- affärsutvecklingscheckar för internationalisering- 250 000
kr till Nelson Seed Development AB
 17RK27-60 Regionala utvecklingsnämndens ordförandebeslut nr 54/2017: Beslut
om stöd enligt 2015:210- affärsutvecklingscheckar för internationalisering- 155 000
kronor till Swedendro AB
 17RK27-61 Regionala utvecklingsnämndens ordförandebeslut nr 55/2017: Beslut
om stöd enligt 2015:210- affärsutvecklingscheckar för internationalisering- 231 500
kronor till Löventhal Försäkring AB
 17RK27-62 Regionala utvecklingsnämndens ordförandebeslut nr 56/2017: Se
underlag och beslutinformation dnr 17RK2419
Paragrafen är justerad
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§14

Övriga ärenden
Sammanfattning

Bo Frank lyfter fråga om aktuellt läge och genomförande av bredbandsutveckling.
Paragrafen är justerad

