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§105

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 12 november.
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att utse Carina Bengtsson att jämte ordförande justera protokollet
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§106

Fastställande av dagordning

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa dagordning i enlighet med utsänd kallelse 2018-11-02.
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa dagordning i enlighet med utsänd kallelse 2018-11-02.
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§107

Tema - Projektgenomgångar

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde presenteras aktuella
lägesrapporter över följande projekt:
- Konsulttimmen - Carl Rungegård
- Hållbar Mobilitet - Maria Persdotter Isaksson
- Samplanering Kronoberg - Jenny Fröberg
- Smart Housing - RISE - Mikael Ludvigsson
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
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§108

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:
- Regionsamverkan Sydsverige Representantskapsmöte 19 oktober
- Digitala kompetensdagen på Linnéuniversitetet 30 oktober
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att med godkännande notera informationen till protokollet.
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§109

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 lyfts vid dagens sammanträde:
- ALMI Företagspartner i Kronobergs län AB ny ledning
- Kurs och konferens flyttas över till central förvaltning
- OECD Territorial Review
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om utvecklande av insatser inom av
OECD rekommenderade områden.
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
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§110

Aktualisering Gröna Kronoberg
(18RGK1472)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde presenteras uppdaterat läge
gällande aktualisering av Gröna Kronoberg, denna gång med fokus på mål och
indikatorer.
Vid sammanträdet diskuteras hur förändringar i skrivningarna mellan den förra
och den nya planen åskådliggörs. Vidare lyfts vilka motiveringar som finns för
förändrade mål och indikatorer.
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
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§111

Revidering av budget för regionala
utvecklingsnämnden 2018
(17RK1117)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att sänka posten för driftstöd till MAT 2018 från 850 000 kronor till 200 000
kronor.
Sammanfattning

I Regionala utvecklingsnämndens beslut om budget 2018 avsattes 850 000 kronor
för genomförandet av MAT 2018. Under året har staten tilldelat 2 miljoner kronor
för livsmedelsatsningar i Kronobergs län. Då det finns statliga medel att tillgå för
att finansiera MAT 2018 så sänker nämnden sin del av finansieringen med
650 000 kronor till 200 000 kronor.
Justeringen av budget och rekvirering av statliga medel genomförs efter beslut.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att sänka posten för driftstöd till MAT 2018 från 850 000 kronor till 200 000
kronor.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut Budgetändring gällande RUN 2018
• Uppräkning driftstöd 2018 budgetjustering
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§112

Verksamhetsplan för regionala
utvecklingsnämnden 2019
(18RGK1314)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna förslag till verksamhetsplan för regionala utvecklingsnämnden 2019.
att godkänna förslag på fördelning av regionala utvecklingsnämndens budgetram
2019.
Sammanfattning

Enligt arbetsordningen ska regionala utvecklingsnämnden, efter regionstyrelsens
anvisningar, utarbeta förslag till verksamhetsplan för verksamheten inom
nämndens ansvarsområde. Region Kronobergs verksamhetsplanering och
uppföljning bygger på metoden balanserade styrkort.
I samband med beslut om verksamhetsplan 2019 föreslås nämnden besluta om
fördelning av nämndens budgetram 2019. Ramen fördelas på
förvaltningskostnader, driftstöd och utvecklingsmedel.
Carina Bengtsson yrkar att ärendet återremitteras mot bakgrund av att
regionstyrelsen bereder nytt budgetförslag för beslut i regionfullmäktige 27-28
november. Ordförande Joakim Pohlman yrkar att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att regionala
utvecklingsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs och ska verkställas.
Den som röstar för att ärendet ska avgöras idag röstar ja.
Den som röstar för återremiss röstar nej.
Namn

Ja

Tony Lundstedt

X

Carina Bengtsson

Nej

X

Helen Bengtsson

X

Olja Pekusic

X

Ingemar Almkvist

X

Anne Karlsson

X

Avstår

Protokoll
Mötesdatum: 2018-11-07

Monica Widnemark

X

Jerker Nilsson

X

Björn Tisjö

X

Soili Lång Söderberg

X

Anna Johansson

X

Bengt Germundsson

X

Patrik Davidsson

X

Catharina Winberg

X

Joakim Pohlman

X

Totalt

8

7

Voteringen utfaller med åtta (8) ja-röster och sju (7) nej-röster.
Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag.
Carina Bengtsson yrkar på ett tillägg på 2 miljoner i driftsbidrag till AB
Destination Småland för 2019, tillägget finansieras genom ramen.
Ordförande Joakim Pohlman yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut, utsänt i
beslutsunderlaget till kallelsen,
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att regionala
utvecklingsnämnden beslutar att godkänna förslag på fördelning av budgetram i
enlighet med i kallelsen utsänt förslag.
Votering begärs och ska verkställas.
Den som röstar för ordförandes yrkande röstar ja.
Den som röstar för Carina Bengtssons yrkande röstar nej.
Namn

Ja

Tony Lundstedt

X

Carina Bengtsson

Nej

X

Helen Bengtsson

X

Olja Pekusic

X

Ingemar Almkvist

X

Anne Karlsson

X

Avstår
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Monica Widnemark

X

Jerker Nilsson

X

Björn Tisjö

X

Soili Lång Söderberg

X

Anna Johansson

X

Bengt Germundsson

X

Patrik Davidsson

X

Catharina Winberg

X

Joakim Pohlman

X

Totalt

8

7

Voteringen utfaller med åtta (8) ja-röster och sju (7) nej-röster.
Ordförande finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med
utsänt förslag.
Reservation
Alliansgruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Carina Bengtssons
yrkande.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna förslag till verksamhetsplan för regionala utvecklingsnämnden 2019.
att godkänna förslag på fördelning av regionala utvecklingsnämndens budgetram
2019.

Beslutsunderlag

•
•
•
•
•

Förslag till beslut Verksamhetsplan 2019 Regionala utvecklingsnämnden
Verksamhetsplan RUN 2019
Tjänsteskrivelse Ansökan om utökat driftsbidrag för UF Kronoberg
Uppräkning driftstöd 2019
Ramblad 2019 RUN
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§113

Remissyttrande –
Landsbygdsutveckling i strandnära
lägen - Miljö och
energidepartementet NV-02386-17
(18RGK1313)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet med föreslagen komplettering och att yttrandet är
Region Kronobergs svar till Miljö och energidepartementet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Miljö och energidepartementet beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss, och i övrigt ge förslag till kompletterande
författningsändringar hur möjligheterna för uppförandet av permanentbostäder
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen kan utökas utan att äventyra
strandskyddets värde.
Region Kronoberg tillstyrker de ändringar som föreslås av bedömningsgrunderna
för vad som kan anses vara LIS områden. De bidrar till en ökad flexibilitet, och
större hänsynstagande till lokala förhållanden.
Bengt Germundsson föreslår en komplettering av yttrandet enligt följande:
"Med nuvarande regler kan kommunerna med stöd av LIS-bestämmelserna peka
ut de geografiska områden där man förväntar sig en landsbygdsutveckling i
strandnära lägen. Det läggs ner omfattande resurser för att arbeta fram underlag
för att peka ut sådana områden där man tror att en utveckling kan ske. Dessa
bedömningar visar sig ofta felaktiga eftersom det kan finnas intressenter som
väljer helt andra områden än de kommunen pekat ut. Genom att peka ut vissa
områden väljer kommunen dessutom bort andra, lika angelägna och lika lämpliga
områden, av motsvarande karaktär, där möjligheten till utveckling omintetgörs.
Av dessa skäl bör nuvarande definition av ”LIS-område” ersättas med ett antal
kriterier som kan utgöra en grund för var en verksamhet eller ny
bostadsbebyggelse ska kunna tillåtas på landsbygden i ett strandnära läge.
Enligt nuvarande regler är det en förutsättning att ett tillkommande hus ligger i
anslutning till befintlig bebyggelse. I förarbetena definieras ”i anslutning till” som
cirka 200 meter. Detta synsätt begränsar i hög grad möjligheterna till utveckling,
eftersom de lokala förutsättningarna skiljer sig avsevärt t ex vad gäller
befolkningstäthet och geografiskt avstånd. Den nuvarande avgränsningen är
alldeles för snäv, varför begreppet ”i anslutning till befintlig bebyggelse” bör
vidgas till exempelvis ”i närheten av befintlig bebyggelse”. Detta skulle på ett
bättre sätt spegla de lokala förutsättningarna.

Protokoll
Mötesdatum: 2018-11-07

Det är vidare angeläget att LIS även ska kunna omfatta fritidshus samt olika
åtgärder som bidrar till att upprätthålla ett underlag för samhällsservice på
landsbygden."
Förslag till beslut

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

Miljö- och energidepartementet
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - remissyttrande Landsbygdsutveckling i strandnära läge n
• Förslag till remissyttrande Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
• Remiss - Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om
landsbygdsutveckling i strandnära läge”, dnr M2017/02054/Nm.
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§114

Uppsägning av medlemskap i
Coompanion Kronoberg (18RGK325)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att begära utträde som medlem ur Coompanion Kronoberg, ekonomisk förening
från och med 2019.
Sammanfattning

Region Kronoberg innehar idag medlemskap i den ekonomiska föreningen
Coompanion Kronoberg och Coompanion är en av de organisationer som
erhåller årlig driftsfinansiering från Region Kronoberg enligt en gemensamt
beslutad överenskommelse. Frågan om Region Kronobergs uppsägning av
medlemskap har uppkommit då Region Kronoberg kan hamna i jävsituation i
egenskap av såväl medlem och därmed företrädare för föreningen som finansiär
och granskare i projektsammanhang.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att begära utträde som medlem ur Coompanion Kronoberg, ekonomisk förening
från och med 2019.
Expedieras till

Coompanion Kronoberg
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut Uppsägning medlemskap i Coompanion
• Tjänsteskrivelse - Uppsägning medlemskap Coompanion
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§115

Uppföljning av internkontrollplan
RUN 2018 (17RK1251)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna uppföljning av internkontrollplan för regionala utvecklingsnämnden
2018.
Sammanfattning

Regionstyrelsen ska årligen utfärda regiongemensam internkontrollplan med
anvisningar till nämnderna. Nämnderna ska efter regionstyrelsens anvisningar
upprätta egna internkontrollplaner, samt ansvara för uppföljningen av desamma,
senast i december 2018.
Internkontrollplanen för regionala utvecklingsnämnden 2018 har följts upp med
beslutade kontrollmoment.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna uppföljning av internkontrollplan för Regionala
utvecklingsnämnden 2018

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut Uppföljning av internkontroll RUN 2018
• Uppföljning av internkontrollplan RUN 2018
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§116

Information om utredning av
driftsform för AB Destination
Småland (18RGK135)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionstyrelsens ordförande har uppdragit åt regiondirektören att utreda
alternativa driftsformer för den regionala turismorganisationen som idag drivs
genom AB Destination Småland.
Syftet med utredningen är att utgöra underlag för ägarbeslut kring AB Destination
Smålands framtida organisation och driftsform. Svensk Destinationsutveckling
AB har på uppdrag av Region Kronoberg genomfört utredningen vilket resulterat
i rapporten ”Utredning om alternativa driftformer för den regionala turismverksamheten i Region Kronoberg”. De tre alternativ som utretts är:
Att fortsätta driva verksamheten på nuvarande sätt i bolagsform.
Att överföra verksamheten och driva den som en del i enheten ”Hållbar Tillväxt
under Regional Utveckling.
Att ändra ägandet och låta kommunerna tillsammans med regionen vara ägare till
bolaget.
I den efterföljande diskussionen framhålls skillnader på ansvar för ägande och
verksamhet som ligger på regionstyrelsen respektive regionala
utvecklingsnämnden.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Information om utredning av driftsform för AB
Destination Småland
• Rapport - Utredning om alternativa driftsformer för den regionala
turismverksamheten i Region Kronoberg
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§117

Bolagsordning, ägardirektiv och
aktieägaravtal för IT-plattform
Småland & Öland AB - information
(18RGK80)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

IT-plattform Småland & Öland AB bildades 2014 gemensamt av
Regionförbunden i Kronobergs och Kalmar län och Smålands Turism AB i
Jönköpings län med en ägarandel på en tredjedel vardera. Under 2017 begärde
Smålands Turism AB utträde ur bolaget varvid övriga två ägare erbjöds överta
dess ägarandel. Region Kronoberg beslutade 2017-09-27 (RF § 117) att avsätta
25 000 kronor för köp av 50 % av denna ägarandel. Motsvarande beslut har också
tagits av Regionförbundet i Kalmar län. Köpet genomfördes i september 2018.
Den nya ägarsituationen och förändringar inom besöksnäringen föranleder vissa
förändringar i bolagets styrande dokument – bolagsordning och ägardirektiv – och
i det aktieägaravtal som reglerar ägarnas relation och samverkan gentemot bolaget.
Utarbetandet av dessa förnyade styrdokument har skett i samverkan mellan de två
ägarna. I bifogade förslag till styrdokument har text från äldre dokument som
tagits bort strukits över och nya texter har markerats med gult.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut RUN Info om IT-plattform Småland
• Aktieägaravtal för IT-plattform Småland & Öland (ändringar markerade)
• Ägardirektiv för IT-plattform Småland & Öland AB för 2019 (ändringar
markerade)
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§118

ALMI Företagspartner Kronobergs
län – information om ägardirektiv
2019 (18RGK79)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera information om ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län
2019 till protokollet.
Sammanfattning

Region Kronoberg deläger det regionala bolaget ALMI Företagspartner
Kronobergs län AB. Moderbolaget ALMI Företagspartner AB har vid ägarsamråd
presenterat förslag till nytt ägardirektiv (ägaranvisning). Förändringarna i direktivet
är av marginell karaktär och påverkar inte verksamheten i det regionala bolaget.
Tidigare regional prioritering från Region Kronoberg kvarstår, vilken avser
inriktningen mot att stödja nya branscher, som t ex små branscher som befinner
sig i ett tidigt men utvecklingskraftigt skede och företag inom de kulturella och
kreativa näringarna. I samband med genomförandet av ALMI:s nya strategi, vilken
trädde i kraft 1 januari 2018, digitaliseras stora delar av den inledande
rådgivningen, varför begreppet rådgivning tonas ner i ägaranvisningen till förmån
för begreppet affärsutveckling.
Strategin innebär att regionala, operativa partnerskap etableras för arbetet med
företag i startfasen, ett samarbete inom företagsfrämjande systemet som redan är
etablerat i Kronoberg. Hållbar tillväxt i kundföretagen är ett av tre
koncernövergripande mål enligt målstrukturen för 2019.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera information om ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län
2019 till protokollet.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Information om ägardirektiv för ALMI Företagspartner
Kronobergs län 2019
• Ägaranvisning för Almi Företagspartner Kronoberg AB (ändringar markerade)
• Målstruktur för verksamhetsåret 2019, Affärsområde Företagspartner
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§119

Information om Länstransportplan
för Kronobergs län 2018-2019
Justering och slutlig fastställelse
(16RK2006)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna förslag till justeringar på Länstransportplan för Kronobergs län
2018-2029 och överlämnar den till regionstyrelsen för beslut.
Sammanfattning

Länstransportplanen för Kronobergs län 2018-2029 fastställdes av
regionfullmäktige 6 december 2017. Våren 2018 fastställde regeringen den
definitiva ramen. Under 2018 har också ny fakta framkommit vilket påverkar
Kronobergs plan. Detta medför att inför slutlig fastställelse av
Länstransportplanen för Kronobergs län 2018-2029, har justeringar och
kompletteringar av planen tvingats genomföras. Senast den 31 december ska
slutlig fastställd plan överlämnas till Näringsdepartementet.
Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde redogörs för föreslagna
justeringar.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om konsekvenser av neddragningar
av potten för cykelvägar.
Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna förslag till
justeringar på Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029 och överlämnar
den till regionstyrelsen för beslut.
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut RUN Information om slutlig fastställelse av LTP G-län
• Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029 (förslag till slutligt
fastställande)
• Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029 - bilaga 1 och 2
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-11-07

§120

Framtid vård och omsorg –
Kronoberg (18RGK916)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Strukturfondspartnerskapet har beslutat att stödja projektet ”Framtid vård &
omsorg” med ca 12 miljoner kronor under tre år från Europeiska socialfonden
(ESF). Projektet ägs av Region Kronoberg och ska drivas av Vård- och
omsorgscollege Kronoberg. Målet är att öka attraktiviteten och utveckla nya sätt
att höja kompetensen inom vård och omsorg.
Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde lämnas en aktuell redogörelse
av projektet.
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

• Framtid vård och omsorg i Kronoberg info till RUN

Protokoll
Mötesdatum: 2018-11-07

§121

Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämndens ordförandes delegationsbeslut föreslås noteras till
protokollet.
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Delegationsbeslut

• 18RGK36-23 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes beslut nr 23/2018:
Resursfördelningen

Protokoll
Mötesdatum: 2018-11-07

§122

Kurs och konferens 2018 (18RGK98)

Sammanfattning

Vid dagens sammanträde är inga kurser eller konferenser aktuella.

Protokoll
Mötesdatum: 2018-11-07

§123

Övriga ärenden

Sammanfattning

Vid dagens sammanträde föreligger inga övriga ärenden.

