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§26

Justering av protokoll

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att utse Gunnar Nordmark att jämte ordförande justera protokollet.
Sammanfattning

Föreslås att utse Gunnar Nordmark att jämte ordförande justera protokollet.
Justering sker 23 mars.
Paragrafen är justerad
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§27

Fastställande av dagordning

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa dagordning i enlighet med utsänd kallelse 2018-03-15.
Paragrafen är justerad
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§28

Rapporter från externa uppdrag

Beslut

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

Regionala utvecklingsnämndens ledamöter redogör för externa uppdrag.
Ordförande Joakim Pohlman rapporterar från följande möten:
- Regionsamverkan Sydsverige - regionala utvecklingsutskottet - 9 mars
- Kommunalt forum Utbildningsfrågor med skolpresidierna - 16 mars
- Nobelmuseet öppnar utställning i Markaryd
Anne Karlsson rapporterar från möte med Strukturfondspartnerskapet Småland
och Öarna och inspirationsdag för strukturfonderna.
Paragrafen är justerad
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§29

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:
- Barnens bästa gäller - Skottlandsmodellen
- Kompetensförsörjningsuppdrag - nya medel att söka från Tillväxtverket
- Förstudie Jobbcirkus - bidra till att elever gör välgrundade val till gymnasiet
- Matchning till kompetens - ESF-utlysning - ansökan från Region Kronoberg
förbereds
- OECD-rapporten är försenad
Paragrafen är justerad
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§30

Månadssammandrag 2018 regionala
utvecklingsnämnden (18RGK110)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde lämnas en muntlig redogörelse
över aktuellt läge. Arbetet går planenligt efter beslutad verksamhetsplan. Det
preliminära resultatet till och med februari är +1,8 miljoner kronor. Alla aktuella
tjänster är tillsatta.

Paragrafen är justerad
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§31

Medel till projekt - Hållbar översiktlig
planering (ÖP) genom
konsekvensbeskrivning (18RGK331)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att bevilja högst 780 965 kronor till rubricerat projekt med fördelningen 424 172
kronor för 2018, 356 793 kronor för 2019
att anslå medlen ur anslaget 1:1.
att beslutet gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer beviljar medel
enligt finansieringsplan.
Sammanfattning

Ljungby kommun ansöker om 780 965 kronor till rubricerat projekt med
fördelningen 424 172 kronor för år 2018 och 356 793 kronor för år 2019.
Projektet syftar till att ta fram en användbar, systematisk och transparent metod
som bidrar till att den komplexa översiktsplaneprocessen skapar ett förslag som
leder mot hållbarhet i enlighet med målen i Agenda 2030. Ljungby kommun och
Växjö kommun, som är partners i projektet, arbetar just nu med att ta fram nya
översiktsplaner för respektive kommun. Lagstiftningen, genom plan- och
bygglagen (PBL), ställer krav på att en miljökonsekvensbeskrivning göras i
samband med att en ny översiktsplan tas fram. Det finns dock inga krav på att
beskriva övriga hållbarhetsaspekter, som ekonomisk och social hållbarhet. Den i
projektet framtagna metoden är tänkt att användas tidigt i processen för att
kommunerna på så sätt ska kunna konsekvensbeskriva sig mot hållbar utveckling.
Projektets övergripande mål är att kommunernas översiktliga planering ska leda
mot en hållbar utveckling (miljömässig, social och ekonomisk). Därtill finns flera
delmål.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om spridning och information till
övriga kommuner i länet, planer för implementering och utveckling. Regionala
utvecklingsnämnden önskar regelbunden återkoppling från projektets utveckling
och resultat.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att bevilja högst 780 965 kronor till rubricerat projekt med fördelningen 424 172
kronor för 2018, 356 793 kronor för 2019
att anslå medlen ur anslaget 1:1.

Protokoll
Mötesdatum: 2018-03-21

att beslutet gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer beviljar medel
enligt finansieringsplan.
Expedieras till

Ljungby kommun
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Medel till projekt Hållbar översiktlig planering genom
konsekvensbeskrivning
 Beslutsunderlag Hållbar översiktlig planering genom konsekvensbedömning
Paragrafen är justerad
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§32

Medel till projektet Mot nya höjders
Lab (18RGK358)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att bevilja högst 3 385 893 kronor till rubricerat projekt med fördelningen 1 405
493 kronor för år 2018 och 1 980 400 kronor för år 2019
att anslå medlen ur anslaget 1:1.
att beslutet gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer beviljar medel
enligt finansieringsplan.
Sammanfattning

Mot nya höjders Lab syftar till att stimulera ungas intresse för teknik,
naturvetenskap och teknik med målet att fler söker tekniska utbildningar.
Utmaningen projektet avser att bemöta är länet brist på kompetens inom tekniska
områden och svårigheten att attrahera unga att söka tekniska utbildningar.
Aktiviteterna består av terminsvisa utmaningar för grundskole- och
gymnasieelever, workshops för lärare, skolledare och arbetsliv, outreach för
forskare på Linnéuniversitetet till medverkande skolklasser samt utställningar i
samverkan med andra aktörer. Projektet lägger sig vinn om att visa mångfald och
jämställdhet i sin kommunikation och i sina illustrationer. Samverkan kommer att
ske med nationellt projekt vilket drivs av Tekniska museet samt med det regionala
projektet Make it happen vilket också medför att särskilt vikt måste läggas vid att
hålla isär de olika projektens redovisningar. Det mål i Gröna Kronoberg som
projektet främst hänvisar till är Ett ökat humankapital med prioriteringen Utveckla
livslångt lärande och jämlik hälsa. Projektet är också en aktivitet som relaterar till
Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län 2016 – 2025.
Beslutet inbegriper villkoret att en utförlig plan över projektets exit och fortsatta
finansiering redovisas under projektets första kvartal, i vilken det framgår vilka
funktioner som ska ansvara för och genomföra planen, tidsramar för densamma
och med vilka parter dialogen om verksamhetens fortsättning ska föras. Planen
följs upp av styrgruppen och av projektuppföljningen av 1:1-ansvarig.
Återrapportering sker till RUN två gånger per år eller vid behov.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att bevilja högst 3 385 893 kronor till rubricerat projekt med fördelningen 1 405
493 kronor för år 2018 och 1 980 400 kronor för år 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 Mot nya höjders Lab
 Medel till projekt Mot nya höjders Lab - tjänsteskrivelse
Paragrafen är justerad
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§33

Medel till projekt - CRKKL – Cirkulär
Ekonomi i Kronoberg och Kalmar län
(18RGK483)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar:
att bevilja högst 2 959 327 kr till rubricerat projekt, med fördelningen 304 082
kronor för år 2018, 1 008 728 kronor för år 2019, 1 096 645 kronor för år 2020
och 549 872 kronor för år 2021.
att anslå medlen ur anslaget 1:1.
att beslutet gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer beviljar medel
enligt finansieringsplan.
Sammanfattning

Region Kronoberg söker medel för projektet CRKKL för att bidra till en
omställning i Kronoberg och Kalmar län med ambitionen att fler företag och
offentliga organisationer ska inkludera det cirkulärekonomiska perspektivet i sina
verksamheter. Cirkulär ekonomi är ett ekonomiskt system som är designat för att
ta hand om de resurser vi tar från naturen så långt det går. I en cirkulär ekonomi
går affärsnytta hand i hand med resurseffektivitet. För många är dock cirkulär
ekonomi ett okänt begrepp.
CRKKL genomförs i samverkan med Linnéuniversitetet och medfinansieras av
Regionförbundet i Kalmar län och medel söks även från Europeiska regionala
utvecklingsfonden. Projektet möter Gröna Kronobergs prioritering ”Utveckla
diversifiering och innovationsförmåga” samt Regionala innovationsstrategins
prioritering ”Utveckla kunskapen om och nyttjandegraden av verktyg för
innovationsutveckling” och prioritering ”Utveckla starka utmaningsdrivna
fokusområden”.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar:
att bevilja högst 2 959 327 kr till rubricerat projekt, med fördelningen 304 082
kronor för år 2018, 1 008 728 kronor för år 2019, 1 096 645 kronor för år 2020
och 549 872 kronor för år 2021.
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 CRKKL – Cirkulär Ekonomi i Kronoberg
och Kalmar län
 Medel till projekt CRKKL – Cirkulär Ekonomi i Kronoberg och Kalmar län
 Bilaga: Beskrivning av framtagningsprocess – CRKKL
Paragrafen är justerad
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§34

Region Kronobergs roll gällande
socialt företagande och
arbetsintegrerande socialt
företagande (ASF) (17RK1651)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa Region Kronobergs uppdrag inom området socialt företagande och
arbetsintegrerande socialt företagande i enlighet med upprättad tjänsteskrivelse.
att ge regionala utvecklingsdirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan för
Region Kronobergs arbete med socialt företagande för perioden 1 augusti 2018 till
31 juli 2020, för beslut på Regionala utvecklingsnämndens möte 16 maj 2018.
Sammanfattning

Sociala innovationer och socialt företagande handlar om att lösa
samhällsutmaningar, för att därigenom bidra till ett socialt hållbart samhälle. När
det gäller arbetsintegrerande sociala företag (ASF) består samhällsutmaningen i
utanförskap på arbetsmarknaden. Genom ASF tillvaratas människors vilja att lösa
denna samhällsutmaning, så att fler människor kan inkluderas i arbetsliv och
samhälle.
Inom regionens pågående ASF-projekt har flera områden identifierats, där det
finns behov av insatser som stärker möjligheterna för sociala företag att bidra till
detta gemensamma uppdrag. Det finns ingen annan regional aktör som idag har
möjlighet att åta sig ett övergripande ansvar inom dessa områden.
Coompanion Kronobergs har ett uppdrag för operativt arbete med den sociala
ekonomin, som en av de regionala aktörer som samhandlar för att uppnå målen i
Gröna Kronoberg. Region Kronobergs uppdrag som regional utvecklingsaktör
kompletterar Coompanions uppdrag och innebär att skapa bättre förutsättningar
för att sociala företag ska kunna bidra till ett socialt hållbart samhälle. Ett sådant
uppdrag har stöd i den regionala utvecklingsstrategin,
kompetensförsörjningsstrategin, innovationsstrategin och folkhälsopolicyn.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om vikten av fortsatt dialog med
kommunerna.
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa Region Kronobergs uppdrag inom området socialt företagande och
arbetsintegrerande socialt företagande i enlighet med upprättad tjänsteskrivelse.
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att ge regionala utvecklingsdirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan för
Region Kronobergs arbete med socialt företagande för perioden 1 augusti 2018 till
31 juli 2020, för beslut på Regionala utvecklingsnämndens möte 16 maj 2018.
Expedieras till

Regional utvecklingsdirektör Christel Gustafsson
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Region Kronobergs roll gällande socialt företagande och
arbetsintegrerande socialt företagande
 Tjänsteskrivelse - Region Kronobergs roll gällande socialt företagande och
arbetsintegrerande socialt företagande
Paragrafen är justerad
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§35

Insatser för livsmedelsstrategins
genomförande på regional nivå 2018
(17RK2008)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna genomförande av insatser för livsmedelsstrategin på regional nivå
2018 i enlighet med upprättad tjänsteskrivelse.
Sammanfattning

Regeringen erbjuder 42 miljoner kronor till landets aktörer med regionalt
utvecklingsansvar. En av dessa är Region Kronoberg som får två miljoner kronor
till att under 2018 genomföra samordnade insatser för nationella
livsmedelsstrategins genomförande på regional nivå.
Region Kronoberg avser använda 2018 års tilldelade medel till finansiering av
personal för samordning av Kronobergs livsmedelsstrategis genomförande, samt
hantering och beredning av regeringens finansiella erbjudande genom interna och
externa projekt, samt uppdrag kopplade till såväl Kronobergs livsmedelsstrategi
som nationella strategins genomförande.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om fördelning av medlen mellan
personal och verksamhet.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna genomförande av insatser för livsmedelsstrategin på regional nivå
2018 i enlighet med upprättad tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut- Insatser för livsmedelsstrategins genomförande på regional
nivå 2018
 Insatser för livsmedelsstrategins genomförande på regional nivå 2018
Paragrafen är justerad
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§36

Nyföretagarmiljonen 2017 återrapportering (17RK700)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har beslutat att under 2017 satsa 1 miljon kr för att främja
nyföretagandet i Kronobergs län. Syftet med handlingsprogrammet är enligt
uppdragets formulering att ”Främja nyföretagandet och tillväxten i regionen med
förstärkning till näringslivsfrämjande organisationer”. För att uppnå bästa möjliga
resultat har handlingsprogrammet kanaliserats via F4 som sedan flera år tillbaka
har ett väl etablerat samarbete och agerar enligt ”flera dörrar in” gentemot den
gemensamma men diversifierade målgruppen. Flertalet av aktiviteterna har haft
spridning över hela länet eller funnits tillgängliga för målgruppen i hela
Kronoberg.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Nyföretagarmiljonen 2017 - återrapportering
 Rapport_Nyföretagarmiljonen_2017
Paragrafen är justerad
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§37

Remissyttrande – Regional
bredbandsstrategi för Blekinge 20182020, Region Blekinge (18RGK280)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet 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.
Region Blekinge har en ambition att länet ska bli bäst i Sverige på att ta till vara på
digitala möjligheter. Nuläget är att 55 procent av alla hushåll och företag i
Blekinge idag har en bredbandsanslutning som klarar minst 100Mb/s1. Region
Blekinge delar det nationella målet att till år 2020 bör minst 95 procent (tidigare
90 procent) av alla hushåll och företag ha tillgång till en bredbandsanslutning på
minst 100Mbit/sekund. Region Kronoberg anser att Regional bredbandsstrategi
för Region Blekinge 2018-2020 är ett välskrivet och tydligt dokument som
beskriver Region Blekinges ansats och ambition om bredbandstäckning i länet.
Region Kronoberg har inget att erinra i sitt remissyttrande.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Region Blekinge
Expedieras till

Regin Blekinge
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Remissyttrande Regional bredbandsstrategi för Blekinge
2018-2020
 Förslag till remissyttrande - Regional bredbandsstrategi för Blekinge 2018-2020
 Remiss- Regional bredbandsstrategi för Blekinge 2018 – 2020
Paragrafen är justerad
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§38

Remissyttrande – SOU 2017:95. Ett
land att besöka. En samlad politik för
hållbar turism och växande
besöksnäring N2017/07438/FF
(18RGK64)

Beslut

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

Utredningen om hållbar turism och växande besöksnäring har haft som uppdrag
att analysera utvecklingen och bedöma framtida utmaningar och möjligheter för
besöksnäringen samt att lämna förslag till en politik som skapar förutsättningar
för tillväxt, företagande och sysselsättning och som bidrar till att aktörerna
gemensamt kan kraftsamla inom besöksnäringen. Man ska även bl.a. föreslå hur
samverkan och samordning mellan besöksnäring och offentliga aktörer kan
utvecklas.
Region Kronoberg konstaterar att merparten av förslagen i utredningen berör
regioner och kommuner och belyser utmaningar som är viktiga på regional nivå.
Utredningen föreslår uppbyggandet av nya strukturer och aktörer i skilda delar av
den stödjande organisationsstrukturen. Region Kronoberg är i grunden emot att
sådana nya strukturer skapas och vi är också tveksamma till om det är sådana
åtgärder som skapar förutsättningar för en hållbar utveckling av besöksnäringen.
Man bör istället bygga på de resurser som finns regionalt och lokalt och utveckla
befintliga strukturer till att långsiktigt bättre stödja det regionala utvecklingsarbete
som ligger nära besöksnäringens företag. Utöver detta lämnas mer specifika
synpunkter på vissa av utredningens förslag. Dessa rör bl.a. samordningen inom
regeringskansliet och mellan centrala myndigheter samt behovet av långsiktighet i
satsningar inom besöksnäringsområdet. Vidare är Region Kronoberg tveksamma
till skapandet av en nationell funktion, men om den bildas måste den styras av
regionala och lokala behov och fungera likvärdigt i hela landet. Föreslagna
myndighetsuppdrag måste innefatta konkreta verktyg och metoder för hållbar
utveckling. Inom kompetensförsörjningsområdet bör man satsa brett inom hela
området och ge regionerna ökade möjligheter att påverka utbildningsutbudet.
Kulturen bör lyftas fram som resurs för besöksnäringen, framför allt den samtida
kulturen och det immateriella kulturarvet. De nationella strategier som tas upp
måste samordnas med relevanta regionala strategier. En brist i utredningen är att
mindre evenemang inte alls berörs.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
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att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Näringsdepartementet.
Expedieras till

Näringsdepartementet
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - remissyttrande "Ett land att besöka"
 Förslag till remissyttrande "Ett land att besöka"
 Sammanfattning av remiss "Ett land att besöka" SOU 2017:95
Paragrafen är justerad
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§39

Svar på revisionsrapport –
Granskningsrapport om det
föreligger en ändamålsenlig
delegationsordning, samt om den
efterlevs (18RGK435)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att för egen del godkänna svar på revisionsrapport ”Granskningsrapport om det
föreligger en ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs” samt
att överlämna svaret till regionstyrelsen
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
om det föreligger en ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs till
regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden.
Revisionen önskar ett samlat svar från ovan angivna nämnder. Regionstyrelsen
samordnar gemensamt svar från hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala
utvecklingsnämnden och regionstyrelsen. Utifrån granskningen rekommenderar
revisorerna följande:
Att Hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att nämnden får en
ändamålsenlig återrapportering av delegerade beslut.
Att rekommendera Regionala utvecklingsnämnden att se över de beslut som
nämnden beslutar i som kan karaktäriseras av verkställighet.
Att rekommendera att rutinen för anmälan av delegationsbeslut stämmer
överens med rådande arbetssätt.
Att med anledning av att flertalet ledamöter i Regionala utvecklingsnämnden
och Hälso- och sjukvårdsnämnden uppger att delegerade beslut anmäls på
ett otydligt sätt rekommenderar vi att nämnderna stärker sin kontroll av
återrapporteringen. Detta kan exempelvis ske genom att ett stickprov väljs
ut som redovisas på nästkommande sammanträde.
Att slutligen rekommendera vi samtliga nämnder att föra en regelbunden
dialog om delegationsordningarnas utformning. Detta för att inte en
onödig tröghet i ärendehanteringen ska uppstå samtidigt som nämnden
inte ska uppleva en avsaknad av insyn och kontroll över de delegerade
besluten.
Regionala utvecklingsnämnden välkomnar revisionsrapporten och ser revisionens
rekommendationer som ett led i det systematiska förbättringsarbetet.
I svar på revisionsrapport redogör regionala utvecklingsnämnden för synpunkter
på revisionens rekommendationer som berör nämndens ansvarsområde.

Protokoll
Mötesdatum: 2018-03-21

Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att för egen del godkänna svar på revisionsrapport ”Granskningsrapport om det
föreligger en ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs” samt
att överlämna svaret till regionstyrelsen

Beslutsunderlag

 Regionala utvecklingsnämndens svar på granskningsrapport om det föreligger
en ändamålsenlig delegationsordning
 Granskning om det föreligger en ändamålsenlig delegationsordning samt om
den efterlevs
 §16 RF Granskning av regionens delegationsordning - ändamålsenlighet och
efterlevnad
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-03-21

§40

Återrapportering - Villkor för Region
Kronoberg budgetåret 2017 inom
utgiftsområde 19 Regional tillväxt
(1:1) (16RK2584)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har avgett följande redovisning för verksamheten 2017 till
Näringsdepartementet. Redovisningen utgår från riktlinjerna i villkorsbeslutet för
budgetåret 2017.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

 Kronoberg återrapportering näringsdepartementet 2017
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-03-21

§41

Kurs och konferens 2018 (18RGK98)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att utse Patrik Davidsson att delta vid Region och landstingskonferens om
kompetensförsörjning i Växjö 4 april.
att inte utse någon deltagare från regionala utvecklingsnämnden till konferensen
Förbättra demokratin genom dialog.
Sammanfattning

Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde 14 februari beslutades om
deltagande vid Europaforum 2018. Nu har program och anmälningslänkar
kommit.
http://www.regionkronoberg.se/nyheter/europaforum-20182/
- Region och landstingskonferens om kompetensförsörjning, Växjö 4 april 2018.
Föreslås att utse Patrik Davidsson att delta.
- Förbättra demokratin genom dialog, SKL, Stockholm 17-18 maj 2108. Föreslås
att inte utse någon att delta vid konferensen.

Beslutsunderlag

 Inbjudan - Region- och landstingskonferens kompetensförsörjning i offentlig
sektor, 4 april 2018 Växjö
 Inbjudan - Förbättra demokratin genom dialog 17-18 maj 2018
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-03-21

§42

Övriga ärenden

Sammanfattning

Vid dagens sammanträde är inga övriga frågor aktuella.
Paragrafen är justerad

