Protokoll
Mötesdatum: 2018-05-16

Regionala utvecklingsnämnden
Datum: 2018-05-16
Tid: 10:00-15:00

Plats: Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö
Ledamöter

Joakim Pohlman (S) (ordförande)
Carina Bengtsson (C) (2:e vice ordförande)
Tony Lundstedt (S) (vice ordförande)
Helen Bengtsson (S)
Olja Pekusic (S)
Martina Gustafsson (S)
Jerker Nilsson (V) §§57-66
Bo Frank (M)
Björn Petersson (MP)
Anna Johansson (C)
Bengt Germundsson (KD) §§54-61
Gunnar Nordmark (L)
Ingemar Almkvist (S)
Mikaela Gross (V) §§54-56 ersätter Jerker Nilsson (V)
Björn Tisjö (M) ersätter Soili Lång Söderberg (M)
Catharina Winberg (M) ersätter Pontus Nordfjell (SD)
Patrik Davidsson (C) §§62-66 ersätter Bengt Germundsson (KD)
Ej tjänstgörande ersättare

Mikaela Gross (V) §§57-61
Patrik Davidsson (C) §§54-61
Övriga närvarande

Christel Gustafsson
Utses att justera

Carina Bengtsson
Justeringens plats och tid

Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö, 2018-05-22
Protokollet omfattar

§§54-66
Underskrifter

Sekreterare

………………….…… …………………….………….

Ordförande ………………….…… …………………….………….
Justerare

………………….…… …………………….………….
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Regionala utvecklingsnämnden
Sammanträdesdatum

2018-05-16
Datum för anslags uppsättande

2018-05-23
Datum för anslags nedtagande

2018-06-14
Förvaringsplats för protokollet

Region Kronobergs arkiv

…………………………………… ………...………………………....
Patric Littorin
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Ärendelista

§54
§55
§56
§57
§58
§59
§60
§61
§62
§63
§64
§65
§66

Justering av protokoll
Fastställande av dagordning
Tema Projektgenomgång
Rapporter från externa uppdrag
Regionala utvecklingsdirektörens rapport
Månadssammandrag april 2018
Bemyndigandestatus 1:1-anslaget 2018-04-30
Förlängning av Regionalt serviceprogram
Framtid vård och omsorg – Kronoberg - ESF-projekt
Kompetensutveckling och breddad kompetens inom skolan - ESFprojekt
Kurs och konferens 2018
Redovisning av delegeringsbeslut
Övriga ärenden
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§54

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 22 maj.
Paragrafen är justerad
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§55

Fastställande av dagordning

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa dagordning i enlighet med utsänd kallelse.
Paragrafen är justerad
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§56

Tema Projektgenomgång

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde presenteras fem projekt som
drivs både av Region Kronoberg och av externa aktörer.
10:00 Inledning - Christel Gustafsson
10:05 - 10:20 Konsulttimmen – Region Kronoberg, Helene Wieslander
10:20 - 10:45 Hållbar Mobilitet – Region Kronoberg, Maria Persdotter Isaksson
10:45 - 11:00 Samplanering Kronoberg – Region Kronoberg, Jenny Fröberg
11:10 - 11:30 Växarena – Almi Kronoberg, Chatarina Wärendh Boson och
Elisabeth Forslund
11:30 - 11:50 Ledarskap i Småland – Linnéuniversitetet, Kerstin Årmann och
Magnus Forslund
12:00 - 13:00 Gemensam lunch tillsammans med projekten
Paragrafen är justerad
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§57

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:
- Skogs- och träcentrum i Alnarp 3 maj.
- Europaforum i Alvesta 9 maj.
Tony Lundstedt rapporterar från slutkonferens gällande Glasrikeuppdraget i
Kosta 7 maj.
Paragrafen är justerad
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§58

Regionala utvecklingsdirektörens
rapport

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionala utvecklingsdirektören lämnar en aktuell rapport över Region
Kronobergs arbete inom regional utveckling i följande punkter:
- EUs långtidsbudget 2021-2028
- Konjunkturläget
- Aktuella förstudier: Verklighetsverkstad, Småland Business Region, Fler Nya
företagare
- Projektrapport 2017
Paragrafen är justerad
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§59

Månadssammandrag april 2018
(18RGK110)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna Månadssammandrag april 2018 samt att överlämna den till
regionstyrelsen för information
Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för april 2018 uppgår till +4 226 tkr, vilket beror på
periodiseringar. Kostnader har ännu inte upparbetats. Arbete pågår med
uppdragen som förvaltningen fått men kostnader har ännu inte uppstått.
Förslag till beslut

Föreslås att Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna Månadssammandrag april 2018 samt att överlämna den till
regionstyrelsen för information

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Månadssammandrag RUN april 2018
 Månadssammandrag RUN april 2018
Paragrafen är justerad
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§60

Bemyndigandestatus 1:1-anslaget
2018-04-30 (18RGK58)

Beslut

Föreslås att 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 37 mkr och
baseras på Region Kronobergs anslagsutfall över tid.
Konkret medför 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. Ett par gånger under
året redovisas till RUN en sammanställning av bemyndigandet genom bland annat
en förteckning över nya 1:1-projektbeslut 2018 samt för vilka ändamål. Bifogad
sammanställning avser perioden 2018-01-01 – 2018-04-30.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera information till protokollet.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Bemyndigandestatus 2018-04-30
 Status Bemyndigande 1:1
Paragrafen är justerad
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§61

Förlängning av Regionalt
serviceprogram (15RK560)

Beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att anta erbjudandet om förlängning av Regionalt serviceprogram för landsbygden
i Kronobergs län 2014-2018, till och med 2020.
att genomföra revidering Regionalt serviceprogram för landsbygden i Kronobergs
län
Sammanfattning

Fr.o.m. 2015 ligger ansvaret för servicefrågorna på den aktör som har det
regionala tillväxtansvaret. Region Kronoberg tog därför vid årsskiftet 2014-2015
över ansvaret från Länsstyrelsen Kronoberg för Regionalt serviceprogram för
landsbygden i Kronobergs län 2014-2018 (RSP) och delar av stödet till kommersiell
service enligt Förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service; där stöd lämnas
som investeringsbidrag, investeringslån, servicebidrag, särskilt driftstöd och
hemsändningsbidrag. Regeringen har gett Region Kronoberg ett erbjudande att
förlänga regionala serviceprogram till och med 2020, för att programmen ska löpa
parallellt med landsbygdsprogrammet.
Under 2016-2018 genomförde Region Kronoberg projektet Stärkt serviceutveckling i
Kronobergs län, inom vilket analyser har uppdaterats och kompletterats. Projektet
byggde på flernivåsamverkan för att förbättra samordningen av serviceutveckling,
och hitta möjligheter för nya aktörer att medverka i kommande åtgärder. Samtliga
kommuner deltog i projektet, så väl som Länsstyrelsen och ett antal kommersiella
och/eller lokala aktörer. Uppdaterade nulägesanalyser pekar på att ett bredare
angreppssätt behöver tillämpas inom Regionalt serviceprogram för att nå önskade
resultat på både kort och lång sikt.
I och med erbjudandet om förlängning av programmet är
tjänstemannabedömningen att en revidering bör göras. Riktlinjer för programmets
utformning ges av Tillväxtverket och återrapporteras årligen till
Näringsdepartementet och Tillväxtverket.
Ärendet föredras av projektledare Aline Kärrbäck.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att anta erbjudandet om förlängning av Regionalt serviceprogram för landsbygden
i Kronobergs län 2014-2018, till och med 2020.
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att genomföra revidering Regionalt serviceprogram för landsbygden i Kronobergs
län

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Förlängning Regionalt serviceprogram
 Förlängning av regionalt serviceprogram för landsbygden i Kronobergs län
Paragrafen är justerad
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§62

Framtid vård och omsorg –
Kronoberg - ESF-projekt (18RGK916)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att ställa sig bakom att ansökan lämnas till Europeiska socialfonden för Småland
och Öarna gällande projektet Framtid vård och omsorg i Kronobergs län.
att Region Kronoberg är projektägare för Framtid vård och omsorg i Kronobergs
län.
Sammanfattning

Vård- och omsorgscollege har uppmärksammat möjligheten att ansöka om medel
hos Europeiska socialfonden (ESF) för satsningar kopplade till
kompetensutveckling hos anställd personal inom vård- och omsorg, både hos
ingående organisationer i Vård- och omsorgscollege Kronoberg, d.v.s. Region
Kronoberg, samtliga åtta kommuner och privata arbetsgivare.
Vård- och omsorgscollege är initiativtagare till att lämna in en ansökan med
Region Kronoberg som projektägare. Tänkta insatser kopplar den direkt till Vårdoch omsorgscollege verksamhetsmål för 2015-2020, samt till
kompetensförsörjningsstrategin 2017-2025 och Gröna Kronoberg 2025.
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att ställa sig bakom att ansökan lämnas till Europeiska socialfonden för Småland
och Öarna gällande projektet Framtid vård och omsorg i Kronobergs län.
att Region Kronoberg är projektägare för Framtid vård och omsorg i Kronobergs
län.

Beslutsunderlag

 ESFansökan Framtid vård och omsorg i Kronobergs län
Paragrafen är justerad
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§63

Kompetensutveckling och breddad
kompetens inom skolan - ESFprojekt (18RGK467)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att ställa sig bakom att ansökan lämnas till Europeiska socialfonden för Småland
och Öarna gällande projektet Kompetensutveckling och breddad kompetens inom
skolan.
att Region Kronoberg är projektägare för Kompetensutveckling och breddad
kompetens inom skolan.
Sammanfattning

Region Kronoberg, avdelningen Kompetens och lärande, har som intention att
tillsammans med länets kommuner söka medel ur Europeiska socialfonden, inom
utlysningen Småland och Öarna – Matchning till kompetens II för att satsa på
matchning och breddad kompetens inom skolan.
Idén om ett gemensamt projekt har väckts av skol- och utvecklingschefer i
Kronoberg. Till grund ligger den stora kompetensutmaningen som finns inom
skolan.
Projektet har utvecklats tillsammans med länets kommuner under våren 2018 med
intention att söka finansiering från Europeiska Socialfonden. Region Kronoberg,
avdelningen för Kompetens och lärande, håller ihop projektutvecklingsprocessen.
Detta innebär att personella resurser kommer att tas i anspråk på avdelningen för
Kompetens och lärande, Ledningsstöd och Verksamhetsstöd på Regional
utveckling.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att ställa sig bakom att ansökan lämnas till Europeiska socialfonden för Småland
och Öarna gällande projektet Kompetensutveckling och breddad kompetens inom
skolan.
att Region Kronoberg är projektägare för Kompetensutveckling och breddad
kompetens inom skolan.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut -Kompetensutveckling och breddad kompetens inom skolan
 Kompetensutveckling och breddad kompetens inom skolan
Paragrafen är justerad
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§64

Kurs och konferens 2018 (18RGK98)

Sammanfattning

Inga kurser och konferenser är aktuella vid dagens sammanträde.

Paragrafen är justerad
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§65

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

 18RGK36-7 Regionala utvecklingsnämndens ordförande delegationsbeslut
7/2018: Remissyttrande gällande nya föreskrifter för bärighetsklasser i
Kronobergs län
 18RGK36-8 Regionala utvecklingsnämndens ordförande delegationsbeslut
8/2018: Medel till projektet: Förstudie användardriven innovation för framtida
välfärd
 18RGK36-9 Regionala utvecklingsnämndens ordförande delegationsbeslut
9/2018: Medel till projektet: Förstudie- Smålands Business Region
 18RGK36-10 Regionala utvecklingsnämndens ordförande delegationsbeslut
10/2018: Medel till projektet: Förstudie framtida rådgivning inom
nyföretagande
 18RGK36-12 Regionala utvecklingsnämndens ordförande delegationsbeslut
12/2018: Medel till projektet: Framtidens inkubationsprocess
 18RGK36-11 Regionala utvecklingsnämndens ordförande delegationsbeslut
11/2018: Beslut om stöd enligt 2015:210 - affärsutvecklingscheckar för
digitalisering
Paragrafen är justerad
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§66

Övriga ärenden

Sammanfattning

Inga övriga ärenden föreligger vid dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad

