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§ 33

Tema Studiebesök Kulturfönster
Lenhovda

Sammanfattning

Företaget startade 2010 och har som affärsidé att tillverka exklusiva kopplade
fönster i gammal stil. Man lagerför inga fönster, utan tillverkar på order av kund.
Kunden har således stor valfrihet när det gäller hur man vill ha sina fönster.
Företaget har, från starten i ett större garage, expanderat till en större
industrifastighet och har på senare år även investerat i såväl maskiner som
affärssystem.
Hösten 2016 erhöll företaget en s.k. Glasrikesmiljon (gemensamt företagsstöd för
Region Kronoberg och Region Kalmar län riktat till företag i Glasriket) för en
investering i en ny hyvel samt en CNC-maskin med avancerad programvara.
Företaget fick i november 2017 en affärsutvecklingscheck för digitalisering på 250
000 kronor från Region Kronoberg. Syftet med detta projekt var att analysera och
identifiera kopplingar mellan produktionsflöden/processer och stödsystem för att
förbereda för rätt insatser när det gäller digitalisering av företagets interna flöden
och externa säljprocesser.
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§ 34

Justering av protokoll

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden utser Joakim Pohlman att, jämte ordförande,
justera protokollet.
Sammanfattning

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden utser Joakim Pohlman att, jämte
ordförande, justera protokollet. Protokollet justeras 9 maj.
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§ 35

Fastställande av dagordning

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden fastställer dagordning i enlighet med utsänd
kallelse 2019-04-18.
Sammanfattning

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden fastställer dagordning i enlighet med
utsänd kallelse 2019-04-18.
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§ 36

Aktualisering Gröna Kronoberg
(18RGK1472)
Föredragande: Cecilia Birgersson och Robin Rikardsson
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Vad är en Regional utvecklingsstrategi och varför har Region Kronoberg en
sådan? Vad innebär aktualiseringen av Gröna Kronoberg, det vill säga vad var
uppdraget från regionala utvecklingsnämnden till förvaltningen och vad innehåller
strategin. Regionala utvecklingsnämnden ges en kort dragning av remissvar och
förslag på hantering av dem inför att nämnden bereder beslut om fastställande av
reviderad regional utvecklingsstrategi i maj inför regionfullmäktiges beslut i juni.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om klimatpåverkande utsläpp per
invånare och frågor om förutsättningar för matchningar på arbetsmarknaden.
I ärendet har följande yttrat sig:
Bo Frank, Joakim Pohlman, Ingemar Swalander, Thomas Ragnarsson, Christel
Gustafsson, Patrik Åkesson, Ted Strand, Stefan Willfors, Maria Grans, Anna
Johansson, Heino Johannesson, Andreas Eidevåg.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
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§ 37

Rapporter från externa uppdrag

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden noterar med godkännande informationen till
protokollet.
Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämndens ledamöter rapporterar från externa uppdrag.
Ordförande Thomas Ragnarsson rapporterar från följande uppdrag och möten:
- Större hållbar stadsutveckling, Alvesta och Växjö
- Rundabordssamtal angående regiontågstrafiken mellan Skåne och Småland
Joakim Pohlman redogör för följande uppdrag och möten:
- Skolpresidienätverk
- Grimslövs folkhögskola
- IT-bolaget Småland Öland - årsstämma
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden noterar med godkännande informationen till
protokollet.
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§ 38

Regionala utvecklingsdirektörens rapport

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionala utvecklingsdirektören lämnar en aktuell lägesrapport. Vid dagens
sammanträde rapporteras om följande:
•

•

•

Nationellt och intraregionalt
- Aktuell befolkningsprognos
- Vårpropositionen
- Arbetsmarknadspolitik
- Bredband
Verksamhetsfrågor
- Yrkeshögskola, ansökningsläget hösten 2019
- Kampradstiftelsen
- Förstudie Science Center
- Utvärdering Miljö- och Byggsamverkan
- Forskningsplan för Region Kronoberg
- Glass Art Society
- Ansökan till yrkes-SM 2021
Personal/internt
- Lönerevision
- Korttidsvikariat
- Inga långtidssjukskrivningar
- Förändringar på chefssidan
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§ 39

Månadssammandrag februari 2019
(19RGK66)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden godkänner Månadssammandrag februari 2019
samt överlämnar den till regionstyrelsen för information
Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för februari 2019 uppgår till +2 154 tkr. Överskottet
beror på periodiseringseffekter. Kostnader har ännu inte uppstått som beräknats
under 2019.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden godkänner Månadssammandrag
februari 2019 samt överlämnar den till regionstyrelsen för information

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut månadssammandrag RUN februari 2019
• Månadssammandrag RUN feb2019
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§ 40

Delårsrapport mars 2019 (19RGK52)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden godkänner Delårsrapport mars 2019 samt
överlämnar den till regionstyrelsen för information.
Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för mars 2019 uppgår till +1 029 tkr. Överskottet beror
inte på några större enskilda poster och verksamheten löper enligt plan.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden godkänner Delårsrapport mars 2019
samt överlämnar den till regionstyrelsen för information.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut Delårsrapport mars 2019
• Delårsredovisning mars RUN
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§ 41

Regeringens erbjudande att redovisa
analys och prioriteringar avseende det
framtida regionala tillväxtarbetet
(18RGK1826)
Föredragande: Robin Rikardsson
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden godkänner skrivelse till Näringsdepartementet
angående analys och prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet.
Sammanfattning

Regeringen har erbjudit landsting med regionalt utvecklingsansvar att senast den
30 april 2019 till Näringsdepartementet inkomma med en redovisning av analys
och identifierade prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet i
respektive län. Utgångspunkt för redovisningen ska vara den regionala
utvecklingsstrategin. Regional utvecklingsdirektör antog erbjudandet och uppdrog
åt en mindre arbetsgrupp att inhämta inspel och att ta fram en redovisning som
ska ha och innehålla följande:
- en sammanfattande analys av samhällsutmaningar, möjligheter och
förutsättningar för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet och i olika delar
av länet
- prioriteringar och deras inriktning
- en beskrivning av hur analysen och prioriteringarna relaterar till de politiska och
särskilda målen enligt Kommissionens förslag till EU:s förordningar för
sammanhållningspolitiken 2021–2027
- en redogörelse för gränsöverskridande samarbete, över såväl läns- som
nationsgränser, inom prioriteringarna
- en beskrivning av länets utvecklingsbehov avseende samverkan med statliga
myndigheter
- en beskrivning av hur analys och prioriteringar bidrar till en social, ekonomisk
och miljömässig hållbar utveckling.
Ett utkast av redovisningen är framtaget, och av regionala utvecklingsnämnden
önskas eventuella inspel och medskick; om något man bedömer behöver strykas.
I den efterföljande diskussionen framhålls som ett medskick till svarsskrivelsen till
Näringsdepartementet att beskriva de mindre kommunernas interaktion med
omkringliggande län och huvudorter. Vidare lyfts fråga om möjligheten att lyfta
fram ett företag per kommun som exempel.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden godkänner skrivelse till
Näringsdepartementet angående analys och prioriteringar avseende det framtida
regionala tillväxtarbetet.
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Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Regeringens erbjudande att redovisa analys och
prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet
• Underlag_ndep_190412
• Regeringsbeslut IV 4 - Uppdrag respektive erbjudande att redovisa
prioriteringar avseende det framtida regional tillväxtarbetet, inklusive
sammanhållningspolitiken
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§ 42

Grundläggande regional
kompetensförsörjning (18RGK54)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

I mål- och villkorsbeslutet för 2018 har de regionalt utvecklingsansvariga erbjudits
att genomföra insatser inom kompetensförsörjningsområdet mellan 2018-2020.
Region Kronoberg erhåller basfinansiering på 1 800 000 kronor för stöd till det
grundläggande regionala kompetensförsörjningsarbetet via Tillväxtverket mellan
januari 2018 - juni 2019. En sammanfattning av arbetet hittills skickas i underlaget.
Tillväxtverket informerade i februari 2019, om att en ny utlysning är öppen som
riktar sig till regionalt utvecklingsansvariga med behov av fortsatta insatser för att
utveckla och säkerställa strukturer för det grundläggande regionala kompetensförsörjningsarbetet. Finansieringen avser högst 900 000 kr för perioden 20192020.
Region Kronobergs kompetensteam bedömer att medel hos Tillväxtverket behövs
för att fortsätta utveckla de insatser och aktiviteter som planeras under 2019-2020.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Grundläggande regional kompetensförsörjning
• Grundläggande regional kompetensförsörjning 2019-2020
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§ 43

Yttrande över inriktningsbeslut avseende
sjukhus i Växjö (19RGK220)

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden godkänner yttrande angående inriktningsbeslut
avseende sjukhus i Växjö enligt Bo Franks yrkande.
Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott gav § 12/19 regiondirektören i uppdrag att ta fram
en förstudie för ett nytt sjukhus i Växjö samt pausa arbetet med L-huset och
rivningen av Q-huset på nuvarande CLV-området. En förstudie har genomförts
och vid regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 april behandlades
denna. Arbetsutskottet beslutade att alla Region Kronobergs nämnder skulle
beredas möjlighet att yttra sig i ärendet.
I den efterföljande diskussionen föreslås att förtydliga ordförandes förslag till
yttrande att regionala utvecklingsnämnden ser positivt till utredning om ett nytt
sjukhus och att efterföljande bisats stryks.
Joakim Pohlman yrkar bifall, med instämmande av Andreas Eidevåg,till
socialdemokraternas förslag till yttrande enligt följande:" Att Regionala
utvecklingsdirektören får i uppdrag att till Regionstyrelsen den 21 maj ta fram ett
yttrande över hur ett nytt sjukhus i Räppe kan påverka den regionala utvecklingen
i Kronobergs län."
Bo Frank yrkar bifall till ordförandes förslag till yttrande med föreslagen ändring
enligt ovan.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionala
utvecklingsnämnden besluter enligt ordförandes förslag på yttrande.
Votering
Votering begärs och verkställs.
Den som röstar på Bo Franks yrkande röster ja och den som röstar på Joakim
Pohlmans yrkande röster nej.
Namn

Ja

Anna Johansson

X

Joakim Pohlman

Nej

X

Bo Frank

X

Ingemar Swalander

X

Maria Grans

X

Patrik Åkesson

X

Avstår
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Patrik Davidsson

X

Helen Bengtsson

X

Martina Gustafsson

X

Conny Simonsson

X

Andreas Eidevåg

X

Stefan Willfors

X

Ted Strand

X

Heino Johannesson

X

Thomas Ragnarsson

X
Totalt

10

5

Voteringen utfaller med 10 ja-röster mot 5 nej-röster.
Ordförande finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt Bo Franks
yrkande.
I ärendet har följande yttrat sig:
Joakim Pohlman, Bo Frank, Patrik Davidsson, Thomas Ragnarsson, Helen
Bengtsson, Andreas Eidevåg, Stefan Willfors, Patrik Åkesson, Ted Strand.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden godkänner yttrande angående
inriktningsbeslut avseende sjukhus i Växjö.

Beslutsunderlag

• Yttrande från regionala utvecklingsnämnden gällande sjukhusbygge i Växjö
• §105 RSAU Inriktningsbeslut avseende sjukhus i Växjö
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§ 44

Beslut om representation i styrgrupper
och projekt m.m

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden utser representation i styrgrupper och projekt
enligt upprättat förslag.
Sammanfattning

Historiskt har regionala utvecklingsnämndens ordförande även deltagit i ett antal
styrgrupper och styrelser. Det föreligger ett behov att strukturera upp detta
deltagandet och formellt besluta om regionala utvecklingsnämndens
representation i ett antal sammanhang. Föreslås att regionala utvecklingsnämnden
representeras av ordförande eller 2:e vice ordförande i aktuella styrgrupper enligt
följande:
- Centrum för Informationslogistik (CIL) - Ordförande Thomas Ragnarsson
- Smart Housing Småland - Ordförande Thomas Ragnarsson
- Mot nya höjder - 2:e vice ordförande Joakim Pohlman
- Skogs- och träcentrum Syd - 2:e vice ordförande Joakim Pohlman
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden utser representation i styrgrupper och
projekt enligt upprättat förslag.
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§ 45

Anmälningar för kännedom

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden noterar anmälningar till protokollet.
Anmälningar

• 19RGK510-1 Information från Arbetsförmedlingens generaldirektör
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§ 46

Övriga ärenden

Sammanfattning

Ingemar Swalander lyfter fråga om att rapporter och andra dokument som
produceras på förvaltningen Regional utveckling har en hög nivå av tillgänglighet
och förståelse av innehåll och formuleringar. Det är av stor vikt att texterna är
tydliga och genomarbetade med klarspråk för att öka delaktigheten till dem.

