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§15

Justering av protokoll

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Föreslås att utse Carina Bengtsson att jämte ordförande justera protokollet.
Paragrafen är justerad
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§16

Fastställande av dagordning

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa dagordningen i enlighet med utsänd kallelse 2018-02-08.
Paragrafen är justerad
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§17

Tema Skolutveckling

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Fokus under förmiddagen är skolutveckling, vad är på gång nationellt och
regionalt, vad görs idag och vad är på gång framöver! Information om nya
Kompetens och lärande där Region Kronoberg tar ett helhetsgrepp kring
kompetensförsörjning. På programmet står även test av AV-Medias nya teknik,
som används av länets skolor, samt besöka utställningen ”Teknik då, nu och
imorgon” som hitintills besökts av 1 000 elever i länet. Presentationer och
demonstrationer hålls av personal från Kompetens och Lärande; Linda Vingren,
Sofie Schentz Magnusson, Mårten Skagert, Anna Prissberg, Camilla Jönsson,
Marcus Brunskog och Caroline Skog.
En röst från utvärderingen av Not Nya Höjder 2.0 säger så här:
”Det är lätt att förstå betydelsen av att samhället riktar fokus mot framtida
kompetensförsörjning och identifierar bristyrken. Det är dock en betydligt svårare
uppgift att gå från ord till handling, där man bestämmer sig för en praktisk väg att
gå för att komma åt problemet. Här ligger en av projektets allra största styrkor.
Projektarbetet har visserligen initierats från regionens kontor i centrala Växjö,
men i praktiken genomförts på skolor och i klassrum i Lidhult, Åseda, Älghult,
Hamneda, Ingelstad, Grimslöv, Markaryd och så vidare. Projektet har gjort ett
svårt begreppsområde både hanterbart och begripligt, och nått ut till sammanlagt
101 skolor i samtliga länets kommuner. Det är tveklöst imponerande och väldigt
bra jobbat”
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§18

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:
- Presentation av skogsstrategin - 25 januari
- Besök av gymnasieminister Anna Ekström - 31 januari
- Kommunbesök i Alvesta - 6 februari
- Avslutande styrgruppsmöte i Glasrikesuppdraget - 12 februari
Paragrafen är justerad
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§19

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 i följande punkter:





Omställningstryck på industriföretagen
- Högkonjunktur och kompetensbrist
- Stöd till företagsutveckling
- Näringslivschefer till regionala utvecklingsnämnden
- Förväntad befolkningsutveckling i länet
Skogsnäring och strategi
Sammanhållningspolitiken från 2020.

Paragrafen är justerad
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§20

Verksamhetsberättelse med
ekonomisk redovisning 2017 för
regionala utvecklingsnämnden
(17RK732)

Beslut

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

Verksamheten fortlöper enligt plan inom de prioriterade områdena.
Kommunikations-planen har följts med aktiviteter. Det ekonomiska resultatet för
december 2017 uppgår till +1 795 tkr. Det positiva resultatet uppkommer av
vakanser och långtidssjukskrivningar.
Förslag till beslut

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

Regionstyrelsen
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 2017 för
RUN
 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för regionala
utvecklingsnämnden 2017
Paragrafen är justerad
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§21

Anslag 1:1 2018 (18RGK58)

Beslut

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 35 mkr och
baseras på Region Kronobergs anslagsutfall över tid.
Konkret innebär 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. Till varje RUN ska en
sammanställning av nya projektbeslut (när sådana tagits) redovisas samt för vilka
ändamål (se bilaga som avser projektbeslut 2017 för föreslagen struktur) – då en
sådan sammanställning efterfrågats under 2017 för 2018; istället för den
beslutsutrymmesmodell som använts tidigare år som inte fyller sin funktion längre
– då den varken är ändamålsenlig eller pedagogisk.
Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Anslag 1:1 2018
 Anslag 1:1 2018
 Bilaga beslutsunderlag
Paragrafen är justerad
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§22

Medel till projektet Glasriket på
tillväxt (17RK2329)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar:
att bevilja högst 914 999 kronor till rubricerat projekt, med fördelningen 293 890
kronor för år 2018, 293 889 kronor för år 2019 och 327 220 kronor för år 2020.
att anslå medlen ur anslaget 1:1.
att beslutet gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer beviljar medel
enligt finansieringsplan.
Sammanfattning

Glasriket på tillväxt avser att bemöta de nya utmaningar som finns i att utveckla
Glasriket till en exportmogen och hållbar besöksdestination utifrån det skifte
näringslivet genomgår i de fyra glasrikeskommunerna Emmaboda, Nybro,
Uppvidinge och Lessebo. Projektet kommer att arbeta med en etablerad,
professionell och omfattande destinationsutvecklingsprocess vilken sker i
samverkan mellan kommuner och företag. Glasriket kommer som destination att
utgöra ett komplement till andra destinationer i regionen och framhålls i Region
Kronobergs besöksnäringsstrategi som en av ”länets regionala dragare”.
Glasriket på tillväxt siktar framförallt mot målet Balanserad tillväxt i gröna
Kronoberg då projektets målsättning är att medverkande företag ska ha ökat sin
omsättning och antalet anställda med 20 % inom fem år efter projektets avslut.
Prioriteringen projektet bemöter är Utveckla diversifiering och innovationsförmåga.
Projektet relaterar till flera samhandlingsområden inom prioriteringen genom sin
utvecklingsprocess och sitt mål att skapa en exportmogen destination: Utveckla
innovationsfrämjande ledarskap, arbetskulturer och former för samverkan, Utveckla
utmaningsdriven innovation och samverkan i nya gränssnitt och Utveckla regionala
fokusområden med stark internationell konkurrenskraft. Projektet utgör också en konkret
insats utifrån Region Kronobergs besöksnäringsstrategi vilken framhåller
Glasriket som en stark ”dragare” i länet.
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar:
att bevilja högst 914 999 kronor till rubricerat projekt, med fördelningen 293 890
kronor för år 2018, 293 889 kronor för år 2019 och 327 220 kronor för år 2020.
att anslå medlen ur anslaget 1:1.
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att beslutet gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer beviljar medel
enligt finansieringsplan.
Expedieras till

Emmaboda kommun
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Medel till projektet Glasriket på tillväxt
 Beslutsunderlag: Glasriket på tillväxt
Paragrafen är justerad
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§23

Svar på skrivelse Prioritera upp
länsvägarna 120 och 122 (17RK2402)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna svar på skrivelse från Älmeboda Centerpartiavdelning, Älmeboda
Centerkvinnor och Tingsryds Centerkrets med föreslaget tilläggsyrkande.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse daterad 11 december 2017 från
Älmeboda Centerpartiavdelning, Älmeboda Centerkvinnor och Tingsryds
Centerkrets.
Skrivelsen framhåller att länsvägarna 120 och 122 lyfts upp i prioriteringslistan för
utredning i Kronobergs länstransportplan 2018-2029. Skrivelsen framhåller också
att det finns behov av åtgärder på hela länsvägarna 120 och 122 genom Tingsryds
kommun.
Skrivelsens synpunkter kan inte påverka eller förändra länstransportplanen för
Kronobergs län 2018-2029 då den antogs av regionfullmäktige den 6 december
2017. Region Kronoberg har dock tagit emot synpunkterna och dessa kommer att
beaktas i arbetet med kommande länstransportplan för perioden 2022-2032.
Anna Johansson tilläggsyrkar att länsvägarna 120 och 122 tas i beaktande om en
revidering av Länstransportsplanen blir aktuell och gärna i kombination med
bärighets- och säkerhetsåtgärder.
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna svar på skrivelse från Älmeboda Centerpartiavdelning, Älmeboda
Centerkvinnor och Tingsryds Centerkrets.
Expedieras till

Älmeboda Centerpartiavdelning, Älmeboda Centerkvinnor och Tingsryds
Centerkrets
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Svar på skrivelse - Prioritera upp länsvägarna 120 och 122
 Förslag till Svar på skrivelse - Prioritera upp länsvägarna 120 och 122
 Skrivelse- Prioritera upp länsvägarna 120 och 122
Paragrafen är justerad
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§24

Anmälningar för kännedom

Beslut

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

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera anmälningsärendena till protokollet.
Anmälningar

 16RK2006-77 Skrivelse om att prioritera länsvägarna 120 och 122, beslut från
Tingsryds kommun
Paragrafen är justerad
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§25

Kurs och konferens 2018 (18RGK98)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att regionala utvecklingsnämndens ledamöter bereds möjlighet att delta vid dessa
arrangemang enligt förslag.
Sammanfattning

Europaforum 9 maj 2018 i Alvesta http://www.regionkronoberg.se/nyheter/europaforum-2018/
Föreslås att regionala utvecklingsnämndens ledamöter och ersättare bereds
möjlighet att delta på detta arrangemang.
Tylösandsdagarna 21-23 maj - http://www.regionkronoberg.se/jobb-ochutbildning/kompetensforsorjning-i-kronoberg/kurser-ochkonferenser/tylosandsdagarna/tylosandsdagarna---kurser-och-konferenser/
Föreslås att regionala utvecklingsnämndens ledamöter och ersättare bereds
möjlighet att delta en valfri dag utan övernattning.
Deltagande anmäls på egen hand.

Paragrafen är justerad

