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§67

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 24 september.
Paragrafen är justerad
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§68

Fastställande av dagordning

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa dagordning i enlighet med utsänd kallelse 2018-09-14.
Paragrafen är justerad
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§69

Tema Nobel Mot nya höjder i
Markaryd

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

För första gången visas en utställning från Nobelmuseet utanför Stockholm.
Utställningen Nobel Mot Nya Höjder Markaryd är resultatet av ett unikt
samarbete mellan Nobelmuseet, Region Kronoberg, Tekniska museet,
Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen Kronoberg, NIBE och Markaryds kommun.
Utställningen vill visa elever hur nyfikenhet på naturvetenskap, teknik och
matematik kan förändra världen.
Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde presenteras satsningen
och utställningen.
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§70

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
- Gemensam IT-plattform för Smålands destinationsbolag
- Science Center i Kronobergs län
- Regionsamverkan Syd
Carina Bengtsson rapporterar från styrelsemöte med Grimslövs folkhögskola.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att med godkännande notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§71

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 under följande punkter:
- Skog och MAT
- Skolutveckling och medvetna studieval
- Glasriketmiljonen och besöksnäringen
- Reviderad OECD-rapport
Vid sammanträdet presenterar sig Andreas Liljenrud, ny verksamhetschef för
enheterna verksamhetsstöd och miljö.

Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§72

Aktualisering Gröna Kronoberg
(18RGK1472)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025 antogs 2015. En
aktualiseringen av strategin har nu påbörjats för att den ska kunna tas för beslut i
regionfullmäktige i juni 2019.
Regionala utvecklingsnämnden är beredande nämnd och vid dagens sammanträde
lämnas information om vad som har skett hittills, upplägg av processen, tidsplan
och struktur.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad
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§73

Månadssammandrag maj och juli
2018 (18RGK110)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna Månadssammandrag maj och juli 2018 samt att överlämna den till
regionstyrelsen för information.
Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för juli 2018 uppgår till +8 659 tkr, vilket till största del
beror på periodiseringar. Medel som har tilldelats har ännu inte upparbetats.
Arbete pågår med uppdragen som förvaltningen fått men kostnader har ännu inte
uppstått. Aktiviteterna går dessutom ner på Regional Utveckling under sommaren.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna Månadssammandrag maj och juli 2018 samt att överlämna den till
regionstyrelsen för information.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut Månadssammandrag RUN maj o juli 2018
• Månadssammandrag RUN juli 2018
• Månadssammandrag RUN maj 2018
Paragrafen är justerad
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§74

Verksamhetsberättelse med
ekonomisk redovisning augusti 2018
(18RGK754)

Beslut

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

Det ekonomiska resultatet för augusti 2018 uppgår till +8 817 tkr, vilket beror på
att samtliga tjänster inte har varit tillsatta under första kvartalet, periodiseringar
samt att vissa planerade åtgärder inte har genererat kostnader. Kostnaderna
kommer att upparbetas under hösten.
Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti
2018 för RUN
• Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti 2018 för RUN
Paragrafen är justerad
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§75

Remissyttrande – Cykelvägplan
Växjö kommun, Dnr 2018-00141
(18RGK1102)

Beslut

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

Region Kronoberg har av Växjö kommun, tekniska förvaltningen, beretts tillfälle
att avge yttrande över ovanstående remiss. Remisstiden är satt till den 21
september 2018.
Region Kronoberg har tagit del av Växjö kommuns cykelvägplan och ser det som
ett väl genomarbetat dokument. Region Kronoberg har synpunkter avseende
framkomlighet för busstrafiken.
Förslag till beslut

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

Växjö kommun
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut Remissvar på Cykelvägplan Växjö kommun
• Förslag på remissvar på Cykelvägplan Växjö kommu n
• Remiss- Cykelvägplan
Paragrafen är justerad
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§76

Remissyttrande – Ett gemensamt
bostadsförsörjningsansvar
(N2018/02915/BB) (18RGK1082)

Beslut

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

Region Kronoberg har av Näringsdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Utredningen föreslår i slutbetänkandet ett samlat arbetssätt där Boverket,
länsstyrelserna, regionerna och kommunerna har viktiga roller.
Region Kronoberg ställer sig i huvudsak bakom utredningens förslag. Det är
positivt med en bostadsförsörjningslag som ska tydliggöra arbetssätt och
ansvarsfördelning inom bostadsförsörjningsområdet och att ansvar och uppgifter
flyttas från länsstyrelserna till regionerna samt att finansiering av detta sker genom
staten. Region Kronoberg delar uppfattningen att bostadsfrågorna behöver
analyseras utifrån en regional dimension. Region Kronobergs synpunkter:
Ansvarsfördelningen, särskilt mellan stat och region, bör förtydligas i vissa delar.
Förslaget att länsstyrelsen ska sträva efter att sluta avtal med kommuner och
regioner om genomförande av insatser som kräver kommunal medverkan och att
uppdraget innefattar medfinansiering av de kommunala insatserna är bra.
Flexibilitet och ett starkt kommunalt och regionalt inflytande över vilken typ av
insatser som ska stödjas är här viktigt.
Förslaget gällande regionala dialogmöten innebär en onödig detaljstyrning av
regionala arbetsformer.
Förslag till beslut

Föreslås 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 Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar
• Förslag till remissyttrande Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar
• Remiss - Betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU
2018:35), remissutgåva
Paragrafen är justerad
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§77

Remissyttrande – Regional
bredbandsstrategi för Kalmar län
2018-2025 (18RGK1112)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Regionförbundet i Kalmar län.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Regionförbundet i Kalmar län och Landstinget i
Kalmar län beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss.
Syftet med Kalmar läns bredbandsstrategi är att skapa förutsättningar för fortsatt
bredbandsutbyggnad så att alla kan delta i det demokratiska samhället och kunna
använda digitala tjänster oavsett var man bor, verkar och vistas. Strategin
innehåller länets övergripande vision, mål och insatser för bredbandsutvecklingen.
Den regionala strategin omsätter den nationella bredbandsstrategin till regionala
förutsättningar i Kalmar län. Det faktum att Kalmar län aktivt tar del av
utvecklingen inom bredbandsinfrastruktur internationellt, nationellt och
interregionalt samt verkar för en bred regional samverkan mellan regionala
aktörer, kommuner, näringsliv, marknadsaktörer och intresseorganisationer ser
Region Kronoberg som positivt och en förutsättning för en lyckad utbyggnad.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Regionförbundet i Kalmar län.
Expedieras till

Regionförbundet i Kalmar län
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut Remissyttrande Regional bredbandsstrategi för Kalmar län
2018-2025
• Förslag på remissyttrande Regional bredbandsstrategi för Kalmar län 20182025
• Remiss – Handlingsprogram regional bredbandsstrategi 2018-2025 för Kalmar
län
Paragrafen är justerad
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§78

Erbjudande att upprätthålla en
funktion som regional
digitaliseringskoordinator under
perioden 2018 - 2020 (18RGK1273)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att ge regionala utvecklingsdirektören i uppdrag att anta erbjudandet om att
inrätta och upprätthålla en funktion som regional digitaliseringskoordinator under
perioden 2018 – 2020.
Sammanfattning

I regeringsbeslutet (2018-07-12) erbjuds Region Kronoberg att inrätta och
upprätthålla en funktion som regional digitaliseringskoordinator under perioden
2018 – 2020. För ändamålet beviljar regeringen år 2018 högst 500 000 kronor, för
år 2019 – 2020 beviljas 1 000 000 kronor per aktör och år.
Digitaliseringskoordinatorn ska, med beaktande av de regionala förutsättningarna,
ha i uppgift att bidra till övergripande och strategisk samordning och samverkan
mellan relevanta aktörer för att främja och tillvarata digitaliseringen i det regionala
tillväxtarbetet. Digitaliseringskoordinatorerna ska inom ramen för nedan utpekade
områden främja användningen av digitala arbetssätt, verktyg och tjänster. Den
nationella digitaliseringsstrategin samt andra nationella strategier relevanta för
uppdraget bör beaktas i arbetet. En handlingsplan upprättas och presenteras för
regionala utvecklingsnämnden vid sammanträde i april 2019.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att ge regionala utvecklingsdirektören i uppdrag att anta erbjudandet om att
inrätta och upprätthålla en funktion som regional digitaliseringskoordinator under
perioden 2018 – 2020.
Expedieras till

Regional utvecklingsdirektör
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut Erbjudande att upprätthålla en funktion som regional
digitaliseringskoordinator under perioden 2018 - 2020
• Erbjudande att upprätthålla en funktion som regional
digitaliseringskoordinator under perioden 2018 - 2020
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• Regeringsbeslut III- 4 - Uppdrag till Länsstyrelsen i Stockholms län respektive
erbjudande till Gotlands kommun m.fl. att upprätthålla en funktion som
regional digitaliseringskoordinator
• Regeringsbeslut III- 5 - Uppdrag att administrera ett sekretariat för regionala
digitaliseringskoordinatorer
Paragrafen är justerad
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§79

Region Kronobergs handlingsplan
för socialt entreprenörskap
(17RK1651)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att anta Region Kronobergs handlingsplan för socialt entreprenörskap 2018-09-01
– 2020-10-31.
att finansiering ska ansökas under hösten 2018 från Tillväxtverket inom ramen för
programutlysningen för socialt entreprenörskap och från Region Kronobergs
statliga 1:1-medel, för genomförande av projektinsatser med utgångspunkt från
antagen handlingsplan.
att beslutet gäller under förutsättning att extern finansiering beviljas.
Sammanfattning

Socialt entreprenörskap är ett verktyg för att möta samhällsutmaningar med nya
idéer och lösningar. Målet är att bidra till ett mer inkluderande och hållbart
samhälle, i linje med de globala målen i Agenda 2030.
Från maj 2017 till oktober 2018 driver Region Kronoberg projektet ”Utveckling
av regional samverkan för fler och växande arbetsintegerande sociala företag i
Kronoberg”, med finansiering från Tillväxtverket och Region Kronoberg.
I mars 2018 beslutade Regionala utvecklingsnämnden att Region Kronoberg ska
ta en aktiv roll inom området socialt entreprenörskap och att en handlingsplan
med sju identifierade områden skulle tas fram.
Förslag till handlingsplan för socialt entreprenörskap är framtagen i samverkan
med relevanta aktörer och föreslås gälla för perioden 2018-09-01-2020-10-31.
Tidsperioden sammanfaller med utlysta medel från Tillväxtverket inom området.
Omfattningen av handlingsplanens genomförande beror på om utlysta medel från
Tillväxtverket söks och beviljas, eller om genomförandet ska ske inom ramen för
ordinarie resurser på Regional utveckling.
Förslag till beslut

Förslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att anta Region Kronobergs handlingsplan för socialt entreprenörskap 2018-09-01
– 2020-10-31.
att finansiering ska ansökas under hösten 2018 från Tillväxtverket inom ramen för
programutlysningen för socialt entreprenörskap och från Region Kronobergs
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statliga 1:1-medel, för genomförande av projektinsatser med utgångspunkt från
antagen handlingsplan.
att beslutet gäller under förutsättning att extern finansiering beviljas.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Region Kronobergs handlingsplan för socialt
entreprenörskap
• Tjänsteskrivelse - Region Kronobergs handlingsplan för socialt
entreprenörskap
• Region Kronobergs handlingsplan för socialt entreprenörskap - utkast 180903
Paragrafen är justerad
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§80

Länstransportplan 2018–2029 –
Verksamhetsplan 2018,
Bidragsobjekt, 2:a beslutsomgången
(18RGK133)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa förslag till bidragsobjekt som en del av verksamhetsplanen för 2018
enligt Länstransportplanen 2018-2029, i enlighet med upprättad skrivelse, 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.
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.
På regionala utvecklingsnämndens möte våren 2018 beslutades om
bidragsfördelningen till ett antal åtgärder. Vid beslutet var dock inte hela potten
till bidrag intecknad. Under våren avsade sig också Växjö kommun sitt bidrag till
en åtgärd, då den inte skulle kunna genomföras under året. Vid vårens möte med
infrastruktur och kollektivtrafikarbetsgruppen (IKA) uppmanades länets
kommuner att inkomma med ansökningar för åtgärder som uppfyllde regelverket
och som skulle kunna genomföras under innevarande år.
Uppmaningen resulterade i att fem nya åtgärder kan erhålla bidrag. I
tjänsteskrivelsen redovisas de nya åtgärderna, vilka är markerade med ”Nya”.
Även de åtgärder som sedan tidigare är beslutade finns med i redovisningen
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa förslag till bidragsobjekt som en del av verksamhetsplanen för 2018
enligt Länstransportplanen 2018-2029, i enlighet med upprättad skrivelse, och
översända densamma till Trafikverket för slutligt beslut och genomförande.
Expedieras till

Trafikverket
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Beslutsunderlag

• Förslag till beslut LTP 2018-2029 Bidragsobjekt Beslut nr 2
• Länstransportplan 2018–2029 – Verksamhetsplan 2018, Bidragsobjekt, 2:a
beslutsomgången
Paragrafen är justerad
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§81

Remiss angående förslag till
föreskrifter om
hastighetsbegränsning på väg 23 i
Kronobergs län (18RGK1275)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Trafikverket beretts tillfälle att avge yttrande över
remiss. angående förslag till nya föreskrifter för väg 23, Kronobergs
län. Remisstiden är satt till den 14 september 2018 och därmed har svar på remiss
fattas på delegation av regionala utvecklingsnämndens ordförande. Ärendet
föreligger för regionala utvecklingsnämnden som en information.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

• Remissyttrande - Förslag till nya hastighetsföreskrifter för väg 23, Kronobergs
län
Paragrafen är justerad
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§82

Remiss- EU-kommissionens förslag
COM (2018) 372-375, 382, 390 och
471-473 (18RGK1246)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har tillsammans med övriga parter i NUTS II- områdena
beretts möjlighet av Näringsdepartementet att lämna remissyttrande över
Kommissionens förslag till EU-parlamentets och rådets 9 nya förordningar kring
sammanhållningspolitikens utvecklingsfonder. Ett gemensamt yttrande från
NUTS II-området Småland och Öarna är berett och inlämnat till
Näringsdepartementet.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

• Svar på remiss angående Kommissionens förslag till EU-parlamentets och
rådets 9 nya förordningar kring sammanhållningspolitikens utvecklingsfonder
Paragrafen är justerad
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§83

Kurs och konferens 2018 (18RGK98)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att nämndens ledamöter bereds möjlighet att delta vid Digitala Kompetensdagen
30 oktober.
Sammanfattning

Digitala Kompetensdagen arrangeras 30 oktober på Linnéuniversitetet. Föreslås
att bereda möjlighet för regionala utvecklingsnämndens ledamöter att delta.

Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-09-19

§84

Anmälningar för kännedom

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera anmälningarna till protokollet.
Sammanfattning

Nedanstående ärenden anmäls till regionala utvecklingsnämnden för kännedom.
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera anmälningarna till protokollet.
Anmälningar

• 18RGK1150-2 Tillkännagivande och styrelseprotokoll 2/18, Grimslövs
folkhögskola
• 18RGK1150-1 Tillkännagivande och styrelseprotokoll 1/18, Grimslövs
folkhögskola
•
Minnesanteckningar: EU- sakråd GJP 2018-08-28
• 18RGK1421-1 Regeringsbeslut 1V 1-Uppdrag att lämna förslag på hur
hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken kan stärkas
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-09-19

§85

Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning

Följande delegationsbeslut är tagna av regionala utvecklingsnämndens
ordförande och regional utvecklingsdirektör.
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Delegationsbeslut

• 18RGK36-14 Regionala utvecklingsnämndens ordförande delegationsbeslut
14/2018: Beslut om stöd enligt 2015:210 - affärsutvecklingscheckar för
digitalisering
• 18RGK36-13 Regionala utvecklingsnämndens ordförande delegationsbeslut
13/2018: Beslut om stöd enligt 2015:210 - affärsutvecklingscheckar för
digitalisering
• 18RGK36-18 Regionala utvecklingsnämndens ordförande delegationsbeslut
18/2018: Resursfördelning
• 18RGK36-17 Regionala utvecklingsnämndens ordförande delegationsbeslut
17/2018: Resursfördelning (18RGK803)
• 18RGK36-16 Regionala utvecklingsnämndens ordförande delegationsbeslut
16/2018: Ersättningsberättigade förrättningar
• 18RGK36-15 Regionala utvecklingsnämndens ordförande delegationsbeslut
15/2018: Remissyttrande gällande Regional handlingsplan för grön infrastruktur
• 18RGK36-19 Regionala utvecklingsnämndens ordförande delegationsbeslut
19/2018: Ersättningsberättigade förrättningar
• 18RGK36-20 Regionala utvecklingsnämndens ordförande delegationsbeslut
20/2018: Godkännande av remissyttrandet
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-09-19

§86

Övriga ärenden

Sammanfattning

Inga övriga ärenden föreligger vid dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad

