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Ärendelista
§223
§224
§225
§226
§227
§228
§229
§230
§231
§232

Justering
Godkännande av föredragningslistan
Ägaranvisning Almi Företagspartner Halland 2020 (Beredning inför RS)
Invest in Halland (Avstämning)
Stöd till kommersiell service - F:a Anders Larsson, Kinnared (Beslut enligt
delegation)
Stöd till kommersiell service - Gällinge lanthandel (Beslut enligt delegation)
Stöd till kommersiell service - F.B.&B.B. Livs i Harplinge AB (Återremiss)
Information om process och arbete med den Regionala cykelplanen för
Halland
Politisk representation i kulturorganisationer (Avstämning)
Information på tillväxtutskottet

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§223
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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§224
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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§225
Ägaranvisning Almi Företagspartner Halland 2020 (Beredning inför
RS)
RS190974
Beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott föreslår regionstyrelsen att besluta att




anta ägaranvisning för Almi Företagspartner Halland AB
anslå 7 037 139 kronor för 2020 enligt bilaga 1, Almi Företagspartner Halland
AB – överenskommelse mellan ägare om finansiering av verksamheten 2020
och bilaga 2, Ägaranvisning Almi Företagspartner Halland 2020
medlen tas ur anslaget för Almi.

Ärendet
ALMI Företagspartner Halland AB ägs av Almi Företagspartner AB (51%) och av
Region Halland (49%). Almis huvudsakliga roll i den regionala utvecklingen består i
att vara marknadskompletterande när företag har behov av kapitaltillskott och därtill
tillhörande rådgivning för expansion, företagsstart eller satsningar på innovation och
utveckling. För att genomföra ägaranvisningens intentioner föreslås att Region
Hallands del av basanslaget ligger kvar på samma nivå som 2019, d.v.s. 7 037 139
kronor för 2020. Almi Moderbolag äger 51% av Almi Företagspartner Halland och
finansierar under 2020 bolaget med ett basanslag på 7 324 369 kr. Det totala
anslaget för Almi Företagspartner Halland under 2019 blir 14 361 508 kr.

Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott föreslår regionstyrelsen att besluta att




anta ägaranvisning för Almi Företagspartner Halland AB
anslå 7 037 139 kronor för 2020 enligt bilaga 1, Almi Företagspartner Halland
AB – överenskommelse mellan ägare om finansiering av verksamheten 2020
och bilaga 2, Ägaranvisning Almi Företagspartner Halland 2020
medlen tas ur anslaget för Almi.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Ägaranvisning Almi Företagspartner Halland 2020
 Bilaga 1 Almi Halland förslag anslag 2020 efter ÄD
 Bilaga 2 Almi Halland förslag ägaranvisning efter ÄD 2019 ff
 Bilaga 3 Strategi och målstruktur för 2019
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§226
Invest in Halland (Avstämning)
RS191009
Beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att


notera informationen.

Ärendet
Näringslivsavdelningen i Region Halland driver ett regionalt investeringsfrämjande
arbete ”Invest in Halland” i samverkan med kommunerna och med andra relevanta
aktörer.
Invest in Halland ska bli en gemensam plattform i regionen genom vilken vi aktivt
arbetar med frågor kring etablering, investeringar och talangrekrytering, både
nationellt och internationellt.
Plattformen får också en viktig uppgift i att vara en gemensam röst för regionen i en
större kontext och positionera Halland i samarbeten med organisationer som
Business Sweden, Greater Copenhagen och andra regioner i Sverige.
Den ska bidra till ett samlat grepp i samverkan kring etableringar i Halland med målet
att:









Öka kännedomen om Hallands attraktivitet
Skapa en samlad bild om möjligheterna i Halland inom prioriterade områden
På sikt bidrar till nya arbetstillfällen -> Bidra till en mer jämställd
arbetsmarknad
Utmana det existerande näringslivet med ny kompetens kring exempelvis
digitalisering, AI och hållbarhet
Bidra till att lösa kompetensbristen genom att attrahera fler att flytta hit
Tydligt positionera Halland inom olika samarbeten, t ex delta i internationella
kampanjer kring företagsetableringar och talangattraktion, ha en samlad
kunskap kring utvecklingen och möjligheterna inom det halländska
näringslivet.
Erbjuder en väg in mot internationella delegationer.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att


notera informationen.

Beslutsunderlag
 Invest in Halland
Paragrafen är justerad
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Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§227
Stöd till kommersiell service - F:a Anders Larsson, Kinnared (Beslut
enligt delegation)
RS190958
Beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskottet beslutar att


avslå ansökan.

Ärendet
Region Halland handlägger ärenden om stöd till kommersiell service. Bedömning av
ansökningarna om servicebidrag sker utifrån reglerna i SFS 2000:284 samt det
regionala serviceprogrammet.
Servicebidrag kan enligt förordningen utgå om andra åtgärder prövats men inte visat
sig ändamålsenliga. Det regionala serviceporogrammet anger att stöd kan utgå för att
avhjälpa eller komma över oförutsedda händelser.
Butiken i Kinnared har sedan 2013 haft en minskande omsättning. Trots det har
lönsamheten varit god. I oktober 2019 mister butiken postboxsorteringen och därmed
de intäkter detta ger.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskottet beslutar att


avslå ansökan.

Beslutsunderlag
 Stöd till kommersiell service - F:a Anders Larsson, Kinnared
 Ansökan om servicebidrag, kommersiell service
Expedieras till
F:a Anders Larsson, Brovägen 11, 314 95 KINNARED
Hylte kommun, Camilla Johansson, camilla.johansson2@hylte.se
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§228
Stöd till kommersiell service - Gällinge lanthandel (Beslut enligt
delegation)
RS190883
Beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att


bifalla Gällinge lanthandels ansökan om särskilt driftstöd år 2019.

Ärendet
Ansökan om särskilt driftstöd för 2019 har inkommit från Gällinge lanthandel. Gällinge
lanthandel omfattas av reglerna för särskilt driftstöd, det vill säga ha en omsättning
mindre än 11 mkr/år, ligger mer än 10 km från närmaste annan fullsortimentsbutik
samt har öppet året runt.
Butiken uppfyller reglerna för stöd och fyller en funktion i bygden. Stöd bör därför
beviljas med 157 329 kr.
Stödet belastar Tillväxtverkets anslag 1:1.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att


bifalla Gällinge lanthandels ansökan om särskilt driftstöd år 2019.

Beslutsunderlag
 Stöd till kommersiell service - Gällinge lanthandel
 Ansökan om servicebidrag, kommersiell service, Gällinge Lanthandel
Expedieras till
Ann-Helene Larsson, Gällinge lanthandel, gallingelanthandel@hotmail.com
Kungsbacka kommun, Elinor Filipsson, elinor.filipsson@kungsbacka.se
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§229
Stöd till kommersiell service - F.B.&B.B. Livs i Harplinge AB
(Återremiss)
RS190060
Beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskottet beslutar att



ärendet återremitteras
ge uppdrag till regionkontoret att föra samråd med Halmstads kommun och att
komplettera handlingarna med bokslut för de första sex månaderna 2019.

Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskottet beslutar att



ärendet återremitteras
ge uppdrag till regionkontoret att föra samråd med Halmstads kommun och att
komplettera handlingarna med bokslut för de första sex månaderna 2019.

Beslutsunderlag
 Stöd till kommersiell service - F.B.&B.B. Livs i Harplinge AB
 Ansökan om servicebidrag, kommersiell service med bilagor.
 Komplettering till ansökan om servicebidrag, kommersiell service
 Komplettering till ansökan om servicebidrag
 Balansrapport 2018-01-01--2018-11-30
 Resultatrapport 2018-01-01--2018-11-30
 Harplinge bokslut 2018
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign
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§230
Information om process och arbete med den Regionala cykelplanen
för Halland
RS180873
Beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att


anteckna informationen till protokollet.

Ärendet
Processen med att uppdatera den Regionala cykelplanen för Halland startades upp
under hösten 2018. Den Regionala cykelplanen håller på att utformas och vid denna
informationspunkt kommer det att redogöras för innehållet på en mer detaljerad nivå.
Till mötet bifogas det textdokument som är första utkastet av den reviderade
Regionala cykelplanen. Då dokumentet just nu håller på att layoutas bifogas utkastet
i word-format. På mötet är tanken att innehållet ska diskuteras.
Regionkontoret planerarar för att återkommande stämma av den Regionala
cykelplanen med tillväxtutskottet under tidig höst då remissutskick planeras senare i
höst.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att


anteckna informationen till protokollet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Information om processen och arbetet med Regional
cykelplan
 Utkast Regional cykelplan 2020-2029
Paragrafen är justerad
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§231
Politisk representation i kulturorganisationer (Avstämning)
Beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att


anteckna informationen till protokollet.

Ärendet
Region Halland har politiskt utsedda representanter i en lång rad organisationer
(Hallands bildningsförbund, Riksteatern Halland, Hallands Idrottsförbund, Hallands
Arkivförbund med flera). Gemensamt för dessa är att man är mottagare av regionala
anslag. Samtidigt har Kultur och skola återkommande dialoger med dessa
organisationer kopplade till de överenskommelser som tecknas för att reglera vad
organisationerna förväntas prestera kopplat till sitt regionala anslag.
Hallands Arkivförbund planerar en omorganisation och har i samband med detta lyft
frågan om Region Halland ställer krav på representation i styrelsen.
Dialog kring princip för representation från Region Halland samt konkret kring
representation i Hallands Arkivförbunds styrelse.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att


anteckna informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad
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§232
Information på tillväxtutskottet
RS190031
Beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att


anteckna informationen till protokollet.

Ärendet
Följande punkter tas upp:




Ästad Forum/ Svenskt näringsliv - Avstämning
Återkoppling från möte med Hallandsbänken 16/9
Åldersstrukturförändringar och framtida hälso- och sjukvårdskostnader

Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att


anteckna informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad
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Utdragsbestyrkande

15(15)

