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§87

Tema Kompetensdagen 2018

Sammanfattning

Region Kronobergs regionala utvecklingsnämnd och Kompetensforum
Kronoberg äger och driver prioriteringar och insatser enligt handlingsplanen och
Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2016-2025. Vi tittar närmare
på det som har hänt under 2017-2018 och dessutom tar del av kommande års
prioriteringar.
Dagens program
- Välkomna och syfte med dagen - Joakim Pohlman, ordförande i regionala
utvecklingsnämnden.
- Vilka är Regionens uppdrag och insatser? - Camilla Andersson, Tillväxtverket via
länk och Linda Vingren, chef för Kompetens och lärande
Det regionala arbetet inom kompetensförsörjningsområdet.
Ett axplock av de regionala insatserna i Kronoberg presenteras:
- Insats A. Redovisning från ESF-projektet: Kompetens i Kronoberg - Agneta
Klingenvik, projektledare, Region Kronoberg
- Insats C. Redovisning insatsen: En regional plattform för välgrundad studie- och
yrkesval - Sofie Schentz-Magnusson, Samordnare utbildningsfrågor
- Insats D. Redovisning av 1:1-finansierat projekt: Tillvarata kompetensen hos
utländska akademiker och doktorander i Linnéregion - Elin Lindqvist & Silvia
Anderchen, Linnéuniversitet
Inspirationsföreläsning Morgondagens medarbetare
Isabelle Ahlman, Insights Manager på Academic Work
“Academic Work har för fjärde året i rad genomfört undersökningen Young
Professional Attraction Index (YPAI) YPAI är ett modernt mått som mäter en
arbetsgivares anseende hos målgruppen unga akademiker. Närmare 14 000
studenter och akademiker i början av sin karriär har rankat arbetsgivare i Sverige.
Vilka företag finns i topp 10-listan? Och Varför?”
Paragrafen är justerad
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§88

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.
Paragrafen är justerad
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§89

Fastställande av dagordning

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa dagordning i enlighet med utsänd kallelse 2018-10-12.
Paragrafen är justerad
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§90

Rapporter från externa uppdrag
Regionala utvecklingsnämndens ledamöter rapporterar från externa uppdrag.
Ordförande Joakim Pohlman redogör för följande möten:
- Gemensam IT-plattform för besöksnäringen i Småland.
- Smart Housing Småland - styrgrupp på Vandalorum.
- Kann-galan i Ljungby.
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att med godkännande notera informationen till protokollet.
Förslag till beslut

Föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att med godkännande notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§91

Regionala utvecklingsdirektörens
rapport

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde lämnas en aktuell lägesrapport
över Region Kronobergs arbete med regionala utvecklingsfrågor.
Följande områden redogörs för:
- Möjligheter att berätta om Kronobergs län, exempelvis ESPON, Dagens
Nyheter och Kugghjulsgalan
- Vård och omsorgscollege
- Organisationsförändring för Kurs och konferens.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§92

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 juni 2019.
Regionala utvecklingsnämnden är beredande nämnd. Vid dagens sammanträde
lämnas en nulägesanalys av läget i länet.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad
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§93

Månadssammandrag september 2018
(18RGK110)

Beslut

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

Det ekonomiska resultatet för september 2018 uppgår till +9 251 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 på
sommaren.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna Månadssammandrag september 2018 samt att överlämna den till
regionstyrelsen för information

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut Månadssammandrag RUN september 2018
• Månadssammandrag RUN sep 2018
Paragrafen är justerad
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§94

Ansökan om samfinansiering av
objekt i länsplan 2018 – 2029, TRV
2018/87851 (18RGK1436)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna ansökan om samfinansiering av objekt i länsplan 2018-2029 i
enlighet med upprättad skrivelse.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Trafikverket beretts möjlighet att ansöka om
samfinansiering mellan nationell plan och Länstransport planen för
trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala vägnätet.
Region Kronoberg ansöker om samfinansiering till Rv 23 Huseby-Marklanda,
uppskattad totalkost av TrV 186,7 miljoner kr. Objektet är i Länstransportplanen
planerat att genomföras under perioden 2018-2022.
De frigjorda medlen cirka 93 miljoner kronor kommer att användas till åtgärder
på Rv 27 Säljeryd-Växjö. Den deletapp som i nu är tagen i länstransportplanen på
80 miljoner kr kan utökas till större etapp/heletapp. Objektets totalkostnad 196
miljoner kr.
Ansökan ska vara Trafikverket tillhanda senast 1 november 2018.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna ansökan om samfinansiering av objekt i länsplan 2018-2029 i
enlighet med upprättad skrivelse.
Expedieras till

Trafikverket
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Förslag till beslut Ansökan om samfinansiering vägar
Ansökan om samfinansiering av objekt i länsplan 2018 – 2029
Bilaga A Kronoberg Rv 23 Huseby-Marklanda
Bilaga B vso069 rv 23 Huseby-Marklanda

Paragrafen är justerad
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§95

Handlingsplan för
Näringsdepartementets uppdrag att
stödja regionalt
kompetensförsörjningsarbete 20182020 (18RGK54)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
att regionala utvecklingsnämnden årligen följer upp arbetet inom
Näringsdepartementets uppdrag att stödja regionalt kompetensförsörjningsarbetet
2018-2020.
Sammanfattning

I mål- och villkorsbeslutet för 2018 har de regionalt utvecklingsansvariga erbjudits
att fortsätta genomföra insatser inom kompetensförsörjningsområdet. Regionerna
ska fortsätta samordna och vara en regional resurs för analyser och prognoser.
Utöver dessa har regeringen valt tre fokusområden. Region Kronoberg beslutade
att tacka ja till regeringens erbjudande och till samtliga tre fokusområden.
Region Kronoberg har ansökt och beviljats 1,8 miljoner kronor för att finansiera
insatserna under 2018-2019. Region Kronoberg presenterade samtidigt en
handlingsplan till Tillväxtverket för 2018-2019. Handlingsplanen innehåller de
insatserna som planeras under kommande åren.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
att regionala utvecklingsnämnden årligen följer upp arbetet inom
Näringsdepartementets uppdrag att stödja regionalt kompetensförsörjningsarbetet
2018-2020.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut Uppdrag att stödja regionalt kompetensarbete
• Uppdrag att stödja regionalt kompetensarbete 2018-2020
Paragrafen är justerad
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§96

Handlingsplan 3.0 –
Kompetensförsörjning (18RGK1582)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa Handlingsplan 3.0 för kompetensförsörjningsstrategin för
Kronobergs län
Sammanfattning

Den 1 mars 2017 antog regionfullmäktige första gemensamma plan för
kompetensförsörjning i länet, Kompetensförsörjningsstrategi för Kronoberg
2017-2025. Samtidigt beslutades om en dynamisk och cyklisk handlingsplan som
skulle omprövas mot omvärlden, strategins prioriteringar, samla och analysera
aktiviteterna hos kommunerna, testas och förankras hos Kompetensforum
Kronoberg och beslutas av regionala utvecklingsnämnden. Handlingsplanen 3.0
bygger på resultaten kopplad till andra handlingsplanens implementering och en
ny nulägesanalys som har samlat över 100 aktiviteter hos aktörer i länet med
ansvar inom kompetensförsörjningsområdet samt inhämtning av exempel från
andra regioner. Analysen har arbetats fram i samarbete med flera aktörer och är
förankrad hos Kompetensforum Kronoberg. En rad strategiska aktiviteter
bevakas aktivt och är en viktig grund i den nya handlingsplanen. Handlingsplanen
3.0 föreslår fem nya regionala insatser. Insatserna i handlingsplanen
implementeras i samhandling med andra aktörer, vilket innebär att regionen är
(eller kommer att vara) ägare av enbart några av dem. I de fall som regionen
ansvarar för genomförandet kommer medel som finns hos olika riktade program
via externa finansiärer användas i kombination med egna finansieringsmedel. I
dessa fall kommer förankringen att ske hos nämnden vid varje fall.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa Handlingsplan 3.0 för kompetensförsörjningsstrategin för
Kronobergs län

Beslutsunderlag

•
•
•
•

Förslag till beslut Handlingsplan 3.0 för kompetensförsörjning med bilagor
Handlingsplan 3.0 - Kompetensförsörjning - Tjänsteskrivelse
Bilaga 1. Från handlingsplan 2.0 till handlingsplan 3.0
Handlingsplan 3.0_SlutligVersion

Paragrafen är justerad
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§97

Medel till projektet Smart-IAT
(18RGK1424)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att bevilja högst 4 605 516 kronor till rubricerat projekt med fördelningen 959 718
kronor för år 2019, 2 381 649 kronor för år 2020 och 1 264 149 kronor för år
2021.
att anslå medlen ur anslaget 1:1.
att beslutet gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer beviljar medel
enligt finansieringsplan
Sammanfattning

Linnéuniversitetet ansöker om 4 605 516 kronor till projektet
Demonstrationsmiljö för Smart och Innovativ Automatisering i
Tillverkningsindustrin (Smart-IAT) med fördelningen 959 718 kronor för år 2019,
2 381 649 kronor för år 2020 och 1 264 149 kronor för år 2021. Projektet syftar
till att genom att etablera en demonstrationsmiljö för kunskapsöverföring och
experiment på högsta nationella såväl som internationella nivå, möta utmaningen
att höja innovationsnivån och konkurrenskraften hos tillverkande små och
medelstora företag i Kronobergs län.
Demonstratorprojekten bildar kärnan i projektet med delmålen: uppbyggnad av
laboratorium, skapa kompetenscentrum för företag, skapa och använda
demonstratorer som plattformar för experiment samt ökad FoU. Det regionala
näringslivet medverkar i referensgrupp, experiment, resultatöverföring samt
innovationer. Långsiktigt ger projektet det regionala näringslivet stöd för
konkurrenskraft och hållbarhet genom egen förmåga till FoU genom samarbete
med LNU i en framtid som präglas av accelererande teknikutveckling och global
konkurrens. Laboratoriet med dess demonstratorer kommer att uppföras i det
nyligen invigda EPIC. Projektet relaterar främst till prioriteringen Utveckla
diversifiering och innovationsförmåga samt målen Produktiviteten ska öka och
Ökad förnyelseförmåga. Medfinansiering har sökts från Europeiska regionala
utvecklingsfonden (ERUF).
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att bevilja högst 4 605 516 kronor till rubricerat projekt med fördelningen 959 718
kronor för år 2019, 2 381 649 kronor för år 2020 och 1 264 149 kronor för år
2021.
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att anslå medlen ur anslaget 1:1.
att beslutet gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer beviljar medel
enligt finansieringsplan
Expedieras till

Linnéuniversitetet
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut medel till projekt SMART-IAT
• Tjänsteskrivelse Medel till projekt SMART-IAT
Paragrafen är justerad
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§98

Småland China Support –
verksamhet fr.o.m. 2019-01-01
(18RGK1597)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att förorda en framtida styrform genom befintliga styrinstrument, ägardirektiv och
bolagsstyrelser, under förutsättning att en verksamhetsövergång av personalen
sker till Almi Företagspartner i Kronobergs län AB.
att verksamheten ska från Region Kronobergs sida alltid präglas av respekt för
demokratiska värderingar och mänskliga fri- och rättigheter.
att uppdra åt regionala utvecklingsdirektören att i samverkan med Region Kalmar
län under 2019 undersöka möjligheterna att genomföra en verksamhetsövergång
av verksamhetens personal till Almi Företagspartner i Kronobergs län AB.
att stödja en fortsatt inriktning mot att få in fler långsiktiga samverkansparter och
medfinansiärer i verksamheten.
att uppdra åt styrgruppen att initiera ett arbete som innebär att avgiftsfinansiering
av vissa tjänster kan prövas fr.o.m. 2019.
att avsätta 900 000 kronor av driftsmedel till Småland China Support för 2019.
Ställningstagande för 2020 görs med utgångspunkt i resultatet av avgiftsbeläggning
av vissa tjänster under 2019.
Sammanfattning

Småland China Support har sedan 2012 drivits gemensamt av Regionförbundet
södra Småland/Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län och
Linnéuniversitetet. Syftet med näringslivsarbetet är att stödja företag i deras arbete
för att skapa affärsmöjligheter i Kina. Verksamheten har bedrivits i snart sex år.
Inför den fortsatta verksamheten, fr.o.m. 2019, har huvudmännen diskuterat vissa
förändringar i verksamheten avseende bl.a. styrning och organisation,
arbetsformer, regional samverkan och finansiering.
I den efterföljande diskussionen framhålls behovet att förtydliga att det är Almi
Företagspartner i Kronobergs län AB som avses.
Vidare föreslår Gunnar Nordmark ett tillägg av att-sats i beslutet med lydnaden:
"Att verksamheten ska från Region Kronobergs sida alltid präglas av respekt för
demokratiska värderingar och mänskliga fri- och rättigheter".
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Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att förorda en framtida styrform genom befintliga styrinstrument, ägardirektiv och
bolagsstyrelser, under förutsättning att en verksamhetsövergång av personalen
sker till ALMI.
att uppdra åt regionala utvecklingsdirektören att i samverkan med Region Kalmar
län under 2019 undersöka möjligheterna att genomföra en verksamhetsövergång
av verksamhetens personal till ALMI.
att stödja en fortsatt inriktning mot att få in fler långsiktiga samverkansparter och
medfinansiärer i verksamheten.
att uppdra åt styrgruppen att initiera ett arbete som innebär att avgiftsfinansiering
av vissa tjänster kan prövas fr.o.m. 2019.
att avsätta 900 000 kronor av driftsmedel till Småland China Support för 2019.
Ställningstagande för 2020 görs med utgångspunkt i resultatet av avgiftsbeläggning
av vissa tjänster under 2019.
Expedieras till

Regionförbundet i Kalmar län
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut Småland China Support 2019
• Småland China Support 2019 - tjänsteskrivelse
Paragrafen är justerad
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§99

Bredband i Kronoberg - lägesrapport

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde redogör Region Kronobergs
bredbandssamordnare Peter Kirsten för aktuellt läge med regionens
bredbandsarbete.
I presentationen framhålls följande punkter:
- Rollen som bredbandskoordinator
- Bredbandstäckningen i länet
- Projektet "Uppkopplat Kronoberg"
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om nivåer på täckning och fortsatt
arbete med utbyggnad.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§100

Årets nätspridare 2018 (18RGK1545)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa val av pristagare för årets nätspridare 2018 i enlighet med upprättad
skrivelse.
Sammanfattning

Region Kronoberg och AV-Media har under sju år utsett Nätspridare i syfte att
lyfta pedagoger som visat framsteg i användningen av digitala verktyg. Pedagoger
som i handling visar att digitala verktyg är möjliggörare i arbetet har stor betydelse
för att användningen av IT i skolan skall kunna nå en internationellt hög nivå.
Spridningen av nominerade och tidigare pristagare har varit god mellan länets
kommuner, samtliga kommuner har någon gång haft en pristagare.
Pristagarna offentliggörs under Digitala kompetensdagen på Linnéuniversitetet
den 30 oktober. Prisutdelare är regionala utvecklingsnämndens ordförande.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa val av pristagare för årets nätspridare 2018 i enlighet med upprättad
skrivelse.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut Årets nätspridare 2018
Paragrafen är justerad
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§101

Kurs och konferens 2018 (politik)
(18RGK98)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att erbjuda en ledamot vardera ur majoriteten och oppositionen att delta vid
Nationell dialogkonferens om EUs sammanhållningspolitik 2018-11-14.
Sammanfattning

Inbjudan lämnas ut till möjlighet till deltagande för en person ur vardera
majoriteten och oppositionen.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att utse regionala utvecklingsnämndens presidium att delta vid Nationell
dialogkonferens om EUs sammanhållningspolitik 2018-11-14.

Beslutsunderlag

• Inbjudan-Nationell dialogkonferens om EU:s sammanhållningspolitik 2018-1114
Paragrafen är justerad
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§102

Anmälningar för kännedom

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera anmälningarna till protokollet.
Sammanfattning

Styrelseprotokoll från Grimslövs folkhögskola 2018-09-17 anmäles för kännedom
till regionala utvecklingsnämnden.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera anmälningarna till protokollet.
Anmälningar

• 18RGK1150-3 Styrelseprotokoll 2018-09-17
Paragrafen är justerad
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§103

Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning

Följande delegationsbeslut fattade av regionala utvecklingsnämndens ordförande
anmäls:
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Delegationsbeslut

• 18RGK36-22 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes beslut nr 22/2018:
Resursfördelningen. Underlag: 18RGK1535.
• 18RGK36-21 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes beslut nr 21/2018:
Resursfördelning. Underlag: dnr 18RGK1499.
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-10-17

§104

Övriga ärenden

Sammanfattning

Bo Frank ställer fråga huruvida utredning om driftform för AB Destination
Småland varit uppe för behandling i regionala utvecklingsnämnden? Föreslås att
ärendet tas upp som information vid kommande sammanträde.
Paragrafen är justerad

