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§ 124

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 11 december 2018.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att utse Carina Bengtsson att jämte ordförande justera protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 125

Fastställande av dagordning

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa dagordning i enlighet med utsänd kallelse 2018-11-30.
Sammanfattning

Föreslås att fastställa dagordningen i enlighet med utsänd kallelse 2018-11-30.
Paragrafen är justerad
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§ 126

Tema Aktualisering Gröna Kronoberg
(18RGK1472)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera diskussionen och informationen till protokollet.
Sammanfattning

Förvaltningen Region Kronoberg arbetar nu med att aktualisera den regionala
utvecklingsstrategin - Gröna Kronoberg 2025. Uppdraget från nämnden är att se
över nuläget, utmaningar och göra den skarpare och tydligare, vilket avses att göra
i prioriterade åtgärder (tidigare samhandlingspunkter). Aktualiseringen ska vara
klar och beslutad i regionfullmäktige i juni 2019.
Som beredande nämnd får regionala utvecklingsnämnden här ta del av ett
underlag, en kortversion av de förändringar som föreslås. Underlaget bygger på
tidigare strategi, nulägesanalys (inkluderat OECD) och samtal som genomförts
med externa nätverk under våren 2018. Det är ett utkast inför den dialog som ska
ske på regionala utvecklingsnämnden inför den fortsatta processen.
Arbetsgruppen är i en fas där påverkansfaktorer kan läggas till eller dras ifrån,
åtgärder vässas och så vidare.
Underlaget består av en målkarta för "växa i" och en för "växa av" samt en
åtgärdskarta för respektive prioritering. I början av dokumentet presenteras
strukturen för strategin och vad de olika nivåerna betyder.
Frågor att förbereda sig på:
Vad är styrkan i det som lyfts?
Vad tycker regionala utvecklingsnämnden kan stärkas eller helt saknas?
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera diskussionen och informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

• Sammanfattning av utkast till aktualisering av mål, utmaningar och åtgärder i
Gröna Kronoberg
Paragrafen är justerad
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§ 127

Rapporter från externa uppdrag

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att med godkännande notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde rapporterar nämndens
ledamöter från externa uppdrag.
Ordförande Joakim Pohlman rapporterar från följande möten:
- Grimslövs folkhögskola
- Almi verksamhetssamtal
- Företagsbesök i Älghult på A-plast
- Skogs- och träcentrum syd
Patrik Davidsson rapporterar från möte på SKL angående EUs
sammanhållningspolitik.
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att med godkännande notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 128

Regionala utvecklingsdirektörens rapport

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionala utvecklingsdirektören lämnar en aktuell lägesrapport över Region
Kronobergs arbete inom regional utveckling.
Aktuella punkter för dagens sammanträde är:
- Nationella uppdraget från staten.
- Glasriket och GAS-konferens i Kosta 2020.
- Kommunikation av regional utveckling. Fokus 2019: Attraktionskraft
- Aktuellt inom regional utveckling: Kock-SM 2019; Master i skoglig utbildning,
Jobbstatistik, Sagobygden
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 129

Jämställd regional tillväxt 2016-2018
(16RK1764)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har genomfört regeringsuppdraget ”Jämställd regional tillväxt”
i Kronobergs län 2016-2018. Slutredovisning har skickats till Tillväxtverket i
november 2018. Projektledare Elsa Anderman berättar om projektets resultat som
uppnåtts i Kronobergs län samt det planerade arbetet med jämställd regional
tillväxt framöver.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad
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§ 130

Regionala utvecklingsnämnden 2015-2018

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde lämnas en redogörelse över
nämndens arbete under mandatperioden 2015-2018.
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 131

Ansökan om bidrag ASF i Kronoberg
(18RGK910)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att avslå ansökan om bidrag om 100 000 kr från föreningen ASF i Kronoberg.
Sammanfattning

Föreningen ASF i Kronoberg bildades 2017 som en paraplyorganisation för
sociala företag i Kronobergs län. Föreningens syfte är att utgöra en samlad röst
för dialog i övergripande frågor och målsättningen är att i framtiden tillskapa en
gemensam säljorganisation oberoende av extern finansiering. Centralt för ASF i
Kronoberg är att utgöra en katalysator för de arbetsintegrerande sociala företagens
organisations- och verksamhetsutveckling, vara en aktör som kan ena och skapa
samarbeten mellan medlemmarna men även mellan ASF i Kronoberg och det
offentliga.
Föreningen ASF i Kronoberg ansöker om 100 000 kr hos Region Kronoberg för
att starta upp föreningens verksamhet. Ansökan om bidrag har också skickats till
samtliga kommuner i Kronoberg med en anpassning av sökt summa utifrån
kommunernas storlek.
De insatser som redan görs och planeras på Region Kronoberg inom området
socialt entreprenörskap, kommer i sig att utgöra stöd för föreningen ASF i
Kronoberg samt dess medlemsföretag. Att ge ett kontant engångsstöd för
uppstart av en enskild förening är svårt att motivera i förhållande till många andra
aktörer som också utför insatser för att bemöta våra samhällsutmaningar men
utan finansiellt stöd.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att avslå ansökan om bidrag om 100 000 kr från föreningen ASF i Kronoberg.
Expedieras till

ASF i Kronoberg
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut Ansökan om bidrag ASF i Kronoberg
• Ansökan om bidrag ASF i Kronoberg
Paragrafen är justerad
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§ 132

Internkontrollplan för Regionala
utvecklingsnämnden 2019 (18RGK1222)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa internkontrollplan 2019 för regionala utvecklingsnämnden.
Sammanfattning

Regionstyrelsen, nämnderna, regionservice samt Grimslövs folkhögskola ska
årligen upprätta en internkontrollplan (IK-plan) enligt anvisningar. IK-plan
utarbetas utifrån genomförd riskanalysarbete inom förvaltningen, och tas upp i
respektive nämnd för beslut. Syftet är att följa upp att det interna styrnings- och
kontrollsystemet fungerar tillfredställande utifrån fastställda mål.
Risker som har värderats mellan 9-16 i riskanalysen, ska hanteras i IK-planen.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa internkontrollplan 2019 för regionala utvecklingsnämnden

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut Internkontrollplan 2019 RUN
• Internkontrollplan Regionala utvecklingsnämnden 2019
Paragrafen är justerad
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§ 133

Cykla i Gröna Kronoberg (16RK506)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att anta Cykla i Gröna Kronoberg del 1 och del 2
Sammanfattning

Region Kronobergs första strategiska dokument gällande cykel är klart. Genom
dokumentet läggs grunden för inriktningen gällande utveckling av cykelvägarna i
regionen. Cykla i Gröna Kronoberg” består av två delar, Del 1 Inriktningar och
Del 2 Prioriteringar och analys av cykelvägsobjekt. Förhoppningen är att,
tillsammans med kommunerna och Trafikverket, på sikt uppnå ett funktionellt nät
av cykelvägar, både inom tätorterna och mellan samhällen i regionen för
vardagscykling samt för turism- och rekreationscykling. När de 34 prioriterade
objekten är byggda kommer cykelvägnätet i Kronoberg att förlängas med cirka
125 km. Kostnaden för de 34 prioriterade objekten är uppskattad till drygt 300
miljoner kr.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att anta Cykla i Gröna Kronoberg del 1 och del 2
Expedieras till

Trafikverket
Länets kommuner
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Förslag till beslut - Cykla i Gröna Kronoberg
Cykla i Gröna Kronoberg
Del 1 Cykla i Gröna Kronoberg 2018-11-14
Del 2 Prioriteringar analys 2018-11-14 med bilaga 1

Paragrafen är justerad
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§ 134

Kurs och konferens 2018 (18RGK98)

Sammanfattning

Inga kurser eller konferenser är aktuella till dagens sammanträde.

Paragrafen är justerad
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§ 135

Anmälningar för kännedom

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera anmälningarna till protokollet.
Sammanfattning

Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde lämnas följande anmälningar:
Förslag till beslut

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

• 18RGK1150-4 Tillkännagivande och styrelseprotokoll 4/18 Grimslövs
Folkhögskola
Paragrafen är justerad
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§ 136

Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Förslag till beslut

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

• 18RGK36-24 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes beslut nr 24/2018:
Resursfördelningen (18RGK1670)
• 18RGK36-25 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes beslut nr 25/2018:
Resursfördelningen (18RGK1746)
• 18RGK36-26 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes beslut nr 26/2018:
Resursfördelningen (18RGK1714)
• 18RGK36-27 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes beslut nr 27/2018:
Resursfördelningen (18RGK1658)
• 18RGK36-28 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes beslut nr 28/2018:
Resursfördelningen (18RGK1723)
• 18RGK36-29 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes beslut nr 29/2018:
Resursfördelningen (18RGK1744)
• 18RGK36-30 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes beslut nr 30/2018:
Resursfördelningen (18RGK1753)
• 18RGK36-31 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes beslut nr 31/2018:
Resursfördelningen (18RGK1742)
• 18RGK36-32 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes beslut nr 32/2018:
Resursfördelningen (18RGK1726)
• 18RGK36-33 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes beslut nr 33/2018:
Resursfördelningen (18RGK1773)
• 18RGK36-34 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes beslut nr 34/2018:
Resursfördelningen (18RGK1751)
• 18RGK36-35 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes beslut nr 35/2018:
Resursfördelningen (18RGK1651)
Paragrafen är justerad
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§ 137

Övriga ärenden

Sammanfattning

Ordförande Joakim Pohlman tackar ledamöterna i regionala utvecklingsnämnden
för väl utfört arbete och goda beslut under mandatperioden. Även
tjänstepersonerna tackas för gott arbete. Vidare tillönskas alla en god jul och ett
gott nytt år.
Andre vice ordförande Carina Bengtsson tackar ordförande för ett gott arbete och
samarbete under mandatperioden och önskar en god jul och ett gott nytt år.
Paragrafen är justerad

