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Ledamöter

Helene Andersson (C) (ordförande)
Elisabet Babic (M) (1:e vice ordförande)
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Christian Johansson (M)
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Övriga

Jörgen Preuss (Regiondirektör), Ann-Mari Bartholdsson
(Verksamhetschef näringsliv), Susanne Sjögren (Controller) §§29-38,
Nellie Larsson (Kommunikationsstrateg), Helge Scharf Wramling
(Sekreterare), Martina Jönsson (Projektledare) §31, Peter Uppmann
(Strateg) §32, Erik Hansson (Strateg) §33, §36, Ellen Källberg
(Strateg) §34, Håkan Cajander (Strateg) §35, Ingela Richardson
(Kommunikationsstrateg) §33, §§35-36, §38, Jan Törnell (Strateg)
§36, Åse Allberg (Verksamhetschef regional samhällsplanering) §§3637, Marie Karlsson (Strateg) §38
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Ärendelista
§29
§30
§31
§32
§33
§34
§35
§36
§37
§38
§39

Justering
Godkännande av föredragningslistan
Förstudie för hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion (Beslut enligt
delegation)
Ansökan om medfinansiering för Europeiska Regionalfonds-projektet BAS –
Bygga Attraktiva Samhällen från Varbergs kommun (Avstämning)
Remissvar – Region Skånes trafikförsörjningsprogram 2020-2023 (Beslut
enligt delegation)
Beslut angående widgeten Företagshjälpen Halland (Beslut enligt
delegation)
Beslut gällande ansökan för stöd av verksamhetsutveckling från Ung
Företagsamhet (Beslut enligt delegation)
Information från verksamhetschef
Information - Projektmedelsredovisning
Uppföljningsrapport Tillväxtstrategi för Halland 2017 (Information)
Information på tillväxtutskottet
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§29
Justering
RS190029
Beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att
 utse Per Stané Persson att jämte ordföranden justera protokollet.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att
 utse Per Stané Persson att jämte ordföranden justera protokollet.
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§30
Godkännande av föredragningslistan
RS190030
Beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att
 godkänna den utsända föredragningslistan.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att
 godkänna den utsända föredragningslistan.
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§31
Förstudie för hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion (Beslut
enligt delegation)
RS181283
Beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att
 bevilja 620 000 kr för att genomföra en förstudie om hälsosam och hållbar
livsmedelskonsumtion
 finansieringen tas från regionala utvecklingsmedel, stark konkurrenskraft.
Ärendet
Felaktiga matvanor utgör en betydande riskfaktor för ohälsa i Sverige.
Livsmedelsproduktion utgör ca en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser och
har även en stor påverkan på miljö och hållbarhet. Inom Region Hallands egna
verksamheter och även i våra utåtriktade ansvarsområden finns såväl stora
utmaningar som möjligheter inom dessa områden. Många av lösningarna finns i en
ökad tvärsektoriell samverkan.
I ett första steg kommer förstudien att kartlägga nuvarande status för Region
Hallands interna arbete för en hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion i Halland.
Detta är ett sätt att medvetandegöra vikten av och stärka Region Hallands insatser
inom mat/hälsa/hållbarhet med koppling till Region Hallands uppdrag och
verksamhetsområden.
Detta kan omfatta verksamheter inom hälso- och sjukvård och social hållbarhet med
en tonvikt på prevention av ohälsa samt inom regional utveckling med tonvikt på
näringslivsutveckling och tillväxt. Även Region Hallands kost och måltidsverksamhet
samt skolor kommer ingå. Förstudiens inriktning knyter an till mål och budget för
Region Halland 2019. Se exempel i bilaga.
I ett andra steg ska förstudien ge förslag till insatser och implementering inom Region
Hallands verksamheter såväl internt som externt. Parallellt ska en fortlöpande dialog
ske med olika parter och projekt med koppling till Livsmedelsprogram för Halland för
att möjliggöra nya initiativ och samarbeten.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att
 bevilja 620 000 kr för att genomföra en förstudie om hälsosam och hållbar
livsmedelskonsumtion
 finansieringen tas från regionala utvecklingsmedel, stark konkurrenskraft.
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Beslutsunderlag
 Hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion
 Ansökan Hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion
Paragrafen är justerad
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§32
Ansökan om medfinansiering för Europeiska Regionalfondsprojektet BAS – Bygga Attraktiva Samhällen från Varbergs kommun
(Avstämning)
RS190132
Beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att
 anteckna informationen till protokollet.
Ärendet
Projektet BAS – bygga attraktiva samhällen, skall bidra till ett nytt sätt för offentlig
sektor att skapa attraktivitet för både företag och medborgare.
Samhällen idag går igenom en transformation och mycket pekar på vikten av ett
tjänsteorienterat samhälle för att skapa attraktivitet. Kommunorganisationen är en
viktig komponent då mycket av samhällsbyggandet sker med offentlig sektor som
möjliggörande faktor.
Om kommunerna blir bättre på förändringsledning, på stadsutvecklingsinnovation, på
stöd och engagemang, på systematik och lärandeprocesser, på cirkulär omställning
påverkas andra aktörer i samhället positivt.
Genom BAS skall det skapas en samhällsarena där Varbergs kommun och andra
intressenter jobbar tillsammans med problemlösning, kunskapsutveckling och
innovationer för att på sikt skapa ett bättre, mer hållbart och attraktivare samhälle.
Med andra ord att organisera sig för innovation.
Halland som region behöver attrahera mer kunskapsintensiva företag och välutbildad
arbetskraft. Det finns stor potential att utveckla attraktiviteten parallellt med pågående
stadsutvecklingsprojekt och globala hållbarhetsmål.

Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att
 anteckna informationen till protokollet.
Beslutsunderlag
 Ansökan om medfinansiering till ERUF-projekt BAS - Bygga Attraktiva
Samhällen
 Ansökan, BAS - Bygga attraktiva samhällen, 2019--2021
Paragrafen är justerad
Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§33
Remissvar – Region Skånes trafikförsörjningsprogram 2020-2023
(Beslut enligt delegation)
RS181135
Beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att
 översända föreliggande yttrande till Region Skåne.
Ärendet
Region Skåne har skickat ut remissversionen av regionens trafikförsörjningsprogram
som ska gälla mellan år 2020-2023. Region Halland har fått möjlighet att lämna ett
yttrande på remissen. Samrådet för Region Skånes trafikförsörjningsprogram pågår
mellan den 5 november-15 februari. Regionkontorets förslag yttrande är en bilaga i
ärendet. Regionkontoret föreslår att Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att
översända föreliggande yttrande till Region Skåne.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att
 översända föreliggande yttrande till Region Skåne.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Yttrande på remiss Region SKånes
trafikförsörjningsprogram
 Yttrande på remiss - Skånes trafikförsörjningsprogram
 Remiss trafikförsörjningsprogram Region Skåne
Expedieras till
Region Skåne
Paragrafen är justerad
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§34
Beslut angående widgeten Företagshjälpen Halland (Beslut enligt
delegation)
RS181037
Beslut
Regionsstyrelsens tillväxtutskott beslutar att
 medfinansiera Falkenbergs Näringslivs AB:s projekt Företagshjälpen Halland
med 600 000 kronor
 projektet pågår under 2019
 finansieringen tas ur Region Hallands projektmedel.
Ärendet
Falkenbergs Näringsliv AB har ansökt om medel för projektet ”Företagshjälpen
Halland”. Syftet med projektet är att bidra till fler och växande företag genom att
tillgängliggöra och presentera det regionala erbjudandet på ett enkelt sätt. Det ska
göras genom att utveckla en widget (pop-upfönster) som är kopplad till en sökmotor.
Den kan sedan läggas på kommuners och näringslivsaktörers webbsidor. Den
direkta målgruppen är kommuner och aktörer, men slutkunden är företagare. Målet är
att widgeten ska lanseras och vara igång, samt att det ska finnas en plan för det
fortsatta utvecklingsarbetet.
Förslag till beslut
Regionsstyrelsens tillväxtutskott beslutar att
 medfinansiera Falkenbergs Näringslivs AB:s projekt Företagshjälpen Halland
med 600 000 kronor
 projektet pågår under 2019
 finansieringen tas ur Region Hallands projektmedel.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Företagshjälpen Halland
 Projektet Företagshjälpen Halland
Expedieras till
Falkenbergs kommun
Paragrafen är justerad
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§35
Beslut gällande ansökan för stöd av verksamhetsutveckling från
Ung Företagsamhet (Beslut enligt delegation)
RS190067
Beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att
 bevilja Ung Företagsamhet Halland medel om 812 063 kr per år för 2019-2021
 det totala beloppet för tre år uppgår till 2 436 189 kr
 finansieringen tas från Regional utvecklings projektmedel
 ge regionkontoret i uppdrag att börja dialog med kommunerna hur
finansieringen ska se ut i framtiden.
Ärendet
Ung Företagsamhet (UF) arbetar för entreprenörskap i skolan. Verksamheten är
etablerad i Halland, men det finns fortfarande ett stort behov av att utveckla elevers
entreprenörskap. UF:s egna utvärderingar visar att deras verksamhet gör skillnad för
individ och samhälle där elever får stöd i att utveckla deras entreprenöriella
kompetenser. UF i Halland ansöker om projektmedel för att utveckla verksamheten
genom att utbilda fler elever, inspirera till företagande och bidra till fler företagsamma
medarbetare i Halland. Genom en ökad närvaro på skolor, utbildning av lärare,
samverkansprojekt med andra aktörer och näringslivet vill de nå målet att vara bäst i
Sverige på att ge unga en tro på sin egen företagsamhet.
Ung Företagsamhet ansöker om medel för 2019-2021 om 812 043 kr per år. Det
totala beloppet för Region Halland uppgår till 2 436 189 kr. Detta motsvarar 20 % av
den totala budgeten på 12 158 299 kr för tre år.
Utvärderingar som Ung företagsamhet sammanställt visar både en stor kundnöjdhet
och att det gett avtryck i elevers lärande och Hallands företagande. Ung
företagsamhet har en ambition att ytterligare utveckla och utöka sin verksamhet för
att vara ett stöd för samtliga elever i grundskolor och gymnasieskolor i Halland. Ung
Företagsamhet är en viktig satsning för att gynna elevers företagande i Halland och
stimulera till innovationer, förnyelse och ökat företagande.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att
 bevilja Ung Företagsamhet Halland medel om 812 063 kr per år för 2019-2021
 det totala beloppet för tre år uppgår till 2 436 189 kr
 finansieringen tas från Regional utvecklings projektmedel.
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Beslutsunderlag
 Beslut gällande ansökan för stöd av verksamhetsutveckling från Ung
Företagsamhet
 Ansökan om verksamhetsstöd till projektet Ung Företagsamhet Halland 20192021
Expedieras till
Ung Företagsamhet Halland
Paragrafen är justerad
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§36
Information från verksamhetschef
Ärendet
 Övergripande information om hållbar utveckling inom regional
samhällsplanering.

Paragrafen är justerad
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§37
Information - Projektmedelsredovisning
Ärendet
På tillväxtutskottets sammanträde den 22 januari 2019 efterfrågades en
projektmedelsredovisning av ledamöterna.
Controller och verksamhetschefer redovisar sammanställning projektmedel m.m.
Paragrafen är justerad
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§38
Uppföljningsrapport Tillväxtstrategi för Halland 2017 (Information)
RS170771
Beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att
 anteckna informationen till protokollet.
Ärendet
2017 klarade Halland de tre målen gällande flyttningsöverskott, utvecklingen av
lönesumman och förvärvsfrekvensen. Halland har under 2017 fortsatt sin goda
utveckling. Möjligheten och utmaningen för Halland blir att fortsatt balansera sin
position som attraktiv livsmiljö i storstadsnära läge, med en näringslivsutveckling som
utgår ifrån de egna förutsättningarna. En viktig del för att fortsatt vara en attraktiv och
konkurrenskraftig region har varit att bygga strategiska allianser och medverka på
nya arenor som sträcker sig utanför de administrativa och geografiska gränserna.
Under 2017 skedde bland annat en komplettering av Tillväxtstrategin med ekologisk
hållbarhet. Ett större arbete med OECD-rapporten ”The Megaregion of Western
Scandinavia” genomfördes tillsammans med Västra Götaland, Skåne, samt fylkerna
Akershus och Östfold i Norge.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att
 anteckna informationen till protokollet.
Beslutsunderlag
 Uppföljningsrapport Tillväxtstrategi för Halland 2017
 Uppföljningsrapport Tillväxtstrategin 2017
 Uppföljning Tillväxtstrategi Halland, del 1 Grundfakta
 Uppföljning Tillväxtstrategi Halland, del 2 Hög Attraktivitet
 Uppföljning Tillväxtstrategi Halland, del 3 Stark konkurrenskraft
 Uppföljning Tillväxtstrategi Halland, del 4 Fler i arbete
 Uppföljning Tillväxtstrategi Halland, indikatorer för uppföljning av
Tillväxtstrategin
Paragrafen är justerad
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§39
Information på tillväxtutskottet
RS190031
Ärendet
Följande punkter tas upp på dagens sammanträde:
 Bredbandsutbyggnad/ fiberanslutningar i Halland
 Möte med STRING den 27 februari 2019
 Möte med Arbetsförmedlingen ska bokas in
 Kinnared, expansion av företag - information om påverkan på regional väg
 Avstämning konferens Regional tillväxtpolitik i förändring, 21 mars 2019
 Avstämning angående möte med Stiftelsen Världsarvet Grimeton
Paragrafen är justerad
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