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§43

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 25 april.
Paragrafen är justerad
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§44

Fastställande av dagordning
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa dagordning i enlighet med utsänd kallelse.
Paragrafen är justerad
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§45

Tema Småland Business Region
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Sedan en längre tid tillbaka har nätverket för näringslivsansvariga sett behovet av
och arbetat med möjligheten att skapa en business region i Kronoberg, kallat
Småland Business Region. Ett förslag till upplägg arbetades fram av nätverket
under 2014 men nådde av olika skäl aldrig fram till genomförande. Arbetet
återupptogs under hösten 2016 och har sedan utvecklats och processats i
nätverket och processen börjar nu vara redo för att konkretiseras och genomföras.
Region Kronoberg har som första steg ansökt om en förstudie för att ta fram
förutsättningar och kostnader för densamma. Processen drivs utifrån en
insatslogik med identifierade utmaningar, insatser, förväntade resultat, utvärdering
och uppföljning samt koppling till Gröna Kronoberg. Det inre arbetet är påbörjat
enligt en verksamhets-/handlingsplan som är framtagen gemensamt i nätverket
utifrån insatslogiken.
I samtal med näringslivsfrämjande aktörer i regionen, företag och
företagsorganisationer framkommer i många olika sammanhang behovet av en
samlad regional näringslivsfunktion med en tydlig extern exponering, ett slags
"front office" där det ska vara enkelt för befintligt och potentiellt näringsliv att
hitta rätt bland de olika insatser och erbjudanden som finns. Eftersom företag
som söker lämplig plats för etablering inte bryr sig om kommungränser finns
behov av att enkelt kunna visa vad regionen har att erbjuda i form av tomter,
lokaler, nätverk, kompetensförsörjning mm.
Förstudien ska också förbereda arbetet för att skapa ett s k "back-office" , hur det
regionala näringslivsarbetet kan organiseras för att uppnå bästa effekt för
näringslivet i länets alla kommuner. Detta görs dock först i ett nästa steg och inte
inom ramen för själva förstudien och kommer att ha direkt bäring på
erfarenheterna från arbetet med handlingsplanen i förstudien.
"Småland Business Region" är för närvarande ett arbetsnamn som kan komma att
ändras.
Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde deltar representanter från
kommunernas näringslivschefers nätverk.
Paragrafen är justerad
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§46

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:
- Refarm Aquaponics, Växjö 9 april
- Utvecklingsutskottet inom Regionsamverkan Syd, Halmstad 12 april
- Vård- och omsorgscollege, prisutdelning på Handledardag, Växjö 16 april
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att med godkännande notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§47

Verksamhetsberättelse med
ekonomisk redovisning mars 2018
(18RGK754)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning mars 2018 samt
att överlämna den till regionstyrelsen för information.
Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för mars 2018 uppgår till +3 173 tkr, vilket beror på att
samtliga tjänster inte har varit tillsatta under första kvartalet samt att vissa
planerade åtgärder inte har genererat kostnader.

Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning mars 2018 samt
att överlämna den till regionstyrelsen för information.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning mars
2018
 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning mars 2018 RUN
Paragrafen är justerad
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§48

Länstransportplan 2018–2029 –
Verksamhetsplan 2018,
Bidragsobjekt (18RGK133)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa förslag till bidragsobjekt som en del av verksamhetsplanen för 2018
enligt Länstransportplanen 2018-2029, i enlighet med tjänsteskrivelse 2017-03-28,
och översända densamma till Trafikverket för slutligt beslut och genomförande.
Sammanfattning

Region Kronoberg är länsplaneupprättare i Kronobergs län. Det innebär att vart
fjärde år upprättas en strategisk plan över hur de regionala vägarna ska utvecklas,
dvs. vilka vägar som ska standardhöjas. För de nationella vägarna, dvs. E4 och väg
25 samt för järnväg i Kronobergs län upprättas en nationell plan av Trafikverket.
En ny verksamhetsperiod har inletts i och med att länstransportplanen för
Kronobergs län 2018-2029 antogs av regionfullmäktige i december 2017. Den
slutliga fastställelsen kommer att ske av regeringen våren 2018 i samband med att
den nationella planen för infrastruktur antas.
Genomförandet av Länstransportplan för Kronobergs län delas upp i årliga
verksamhetsplaner. En del av den årliga verksamhetsplanen är att besluta om vilka
så kallade bidragsobjekt som skall erhålla bidrag från länstransportplanen. I
länstransportplanen prioriterades för perioden 2018-2029 118,8 miljoner kronor
till bidragsobjekt, dvs. 9,9 miljoner kronor per år. Det är dock Trafikverket som
årligen fastställer vilka medel som finns tillgängliga för bidrag.
I tjänsteskrivelsen, som en del av verksamhetsplanen 2018, presenteras vilka
objekt som föreslås erhålla bidrag samt förslag på nya sista ansökningsdatum för
kommunerna för kommande bidragsår.
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa förslag till bidragsobjekt som en del av verksamhetsplanen för 2018
enligt Länstransportplanen 2018-2029, i enlighet med tjänsteskrivelse 2017-03-28,
och översända densamma till Trafikverket för slutligt beslut och genomförande.
Expedieras till

Trafikverket
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Länstransportplan 2018–2029 – Verksamhetsplan 2018,
Bidragsobjekt
 Länstransportplan 2018-2029 Verksamhetsplan 2018 Bidragsobjekt
Paragrafen är justerad
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§49

Remissyttrande – Aktualisering av
Attraktiva Blekinge – regional
utvecklingsstrategi för Blekinge
2014-2020 18/00079 (18RGK499)
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 fyra prioriterade insatsområden i Regionala
utvecklingsstrategin:
1) Bilden av det Attraktiva Blekinge, 2) Livskvalitet, 3) Arbetsliv och
4)Tillgänglighet
Region Kronoberg har tagit del av förslag till aktualisering av Regional
utvecklingsstrategi för Blekinge län 2014-2020 och har inget direkt att erinra mot
förslaget till aktualiseringen. Region Kronoberg vill dock ändå poängtera några
saker som betydelsen av regional samverkan som upplevs saknas i strategin.
Region Kronoberg vill även lyfta betydelsen av att förbättra tågtrafiken mellan
Karlskrona och Växjö.
Förslag till beslut

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

Region Blekinge
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Svar på remiss aktualisering av attraktiva Blekinge
 Svar på remiss Aktualisering av Attraktiva Blekinge - regional
utvecklingsstrategi för Blekinge 2014-2020
 Remiss: Aktualisering av Attraktiva Blekinge – regional utvecklingsstrategi för
Blekinge 2014-2020
Paragrafen är justerad
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§50

Svar på motion Starta en
företagsjour (18RGK216)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden rekommenderar att regionstyrelsen
rekommenderar att regionfullmäktige beslutar
att därmed anse motionen besvarad.
Sammanfattning

Till Regionfullmäktige har lämnats en motion från Sven Sunesson (c) och Carina
Bengtsson (c) som föreslår att införandet av en företagsjour ska prövas i Region
Kronoberg, med inspiration från den företagsjour som finns i Jönköpings och
Östergötlands län.
En genomgång av utvärderingar av tidigare och nuvarande företagsjourer i landet,
möten och intervjuer med företrädare för företagsjouren i Jönköpings och
Östergötlands län samt analyser av konkursstatistik och länsvisa jämförelser har
gjorts. Tillväxtverket är, som nationellt ansvarig myndighet, också en del i arbetet
med företagsjourer och kommer under våren att troligen att ta beslut som kan
röra företagsjourer. Region Kronoberg leder för närvarande ett arbete med
kommunernas näringslivsansvariga, inom det s.k. Småland Business Region, som
anknyter till tankarna om en företagsjour och delar av detta arbete skulle kunna
resultera i en liknande funktion.
Slutsatserna utifrån den gjorda faktagenomgången är att:
Region Kronoberg bör avvakta ett eventuellt nationellt initiativ om företagsjourer
under 2018 för att kunna pröva ett upplägg med statlig medfinansiering. Om ett
sådant nationellt program inte startas under året kan ett eget initiativ och olika
alternativ för detta undersökas i ett senare skede. I det fall etableringen av en
företagsjour skall prövas framöver i regionen skulle ett sådant arbete kunna
anknyta till det arbete som påbörjats inom Småland Business Region.
Anna Johansson yrkar, med instämmande av Patrik Davidsson, att Region
Kronoberg ska avvakta ett eventuellt nationellt initiativ om företagsjourer under
2018; att om nationellt initiativ inte kommer, utreda och pröva ett eget upplägg
där samarbete i Småland Business region prövas; att därmed anse motionen
bifallen.
Ordföranden yrkar bifall till presidieberedningens förslag om besvarande av
motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Anna Johanssons yrkande och
presidieberedningens förslag och finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar
i enlighet med presidieberedningens förslag.
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Votering
Votering begärs och verkställs.
Den som röstar ja röstar på presidieberedningens förslag och den som röstar nej
röstar på Anna Johanssons förslag.
Namn

Ja

Helen Bengtsson

X

Olja Pekusic

X

Martina Gustafsson

X

Ingemar Almkvist

X

Jerker Nilsson

X

Nej

Soili Lång Söderberg

X

Anna Johansson

X

Gunnar Nordmark

X

Pontus Nordfjell

X

Anne Karlsson

X

Patrik Davidsson
Mikaela Gross

Avstår

X
X

Björn Tisjö

X

Joakim Pohlman

X

Totalt

8

6

Voteringen utfaller med 8 ja-röster mot 6 nej-röster.
Ordförande finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med
presidieberedningens förslag.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden rekommenderar att regionstyrelsen
rekommenderar att regionfullmäktige beslutar
att därmed anse motionen besvarad.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Svar på motion - Starta en företagsjour i Kronobergs län
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 Tjänsteskrivelse, svar på motion Starta en företagsjour
 Motion till Regionfullmäktige - Starta en företagsjour
Paragrafen är justerad
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§51

Kurs och konferens 2018 (politik)
(18RGK98)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att låta en ledamot vardera från majoriteten och oppositionen delta vid nämnda
konferenser.
Sammanfattning

Landsbygdsriksdagen 18-20 maj, Örnsköldsvik
https://www.landsbygdsriksdagen.se/?ct=t%28Januari_Landsbygdsriksdagen_20
18%29
SKL Landsbygdsdag i Stockholm 13 juni
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/landsbygdskonf
erens2018.15147.html
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-04-19

§52

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning

Delegationsbeslut tagna av ordförande i regionala utvecklingsnämnden redovisas.
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Delegationsbeslut

 18RGK36-1 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes delegationsbeslut
nr 1/2018: Remissyttrande - Samrådsremiss för ombyggnad av väg 23 delen
Huseby - Marklanda i Alvesta och Växjö kommun
 18RGK36-2 Regionala utvecklingsnämndens ordförande beslut 2/2018:
Medel till projektet ”Sydostleden drift och utveckling 2017-2019”
 18RGK36-3 Regionala utvecklingsnämndens ordförande delegationsbeslut
4/2018: Resursfördelning (18RGK423)
 18RGK36-4 Regionala utvecklingsnämndens ordförande delegationsbeslut
3/2018: Resursfördelning (18RGK477)
 18RGK36-5 Regionala utvecklingsnämndens ordförande delegationsbeslut
5/2018: Resursfördelning (18RGK563)
 18RGK36-6 Regionala utvecklingsnämndens ordförande delegationsbeslut
6/2018: Resursfördelning (18RGK610)
Paragrafen är justerad
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§53

Övriga ärenden
Sammanfattning

Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde föreligger inga aktuella övriga
ärenden.
Paragrafen är justerad

