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1.  Beslut fattade enligt delegation, 

Nr 3 

 

Ärende Beslutande Datum 

1.  Validering inom den plåtbearbetande industrin, 

vidareutveckling och tilläggsansökan, R12713 

Beslut: 60.000 kr RF-medel år 2013 

 

Regiondirektören 2013-06-11 

2.  Kompetens för konkurrenskraft, R9813 

Beslut: 2.936.059 kronor ur potten 

”Kompetensutvecklingsmedel” 

 

Regionstyrelsens 

presidium + 

Regiondirektören 

2013-05-15 

 

2.  Regeringsbeslut, R613 

 

a. Fortsatt uppdrag till Statistiska Centralbyrån att redovisa registerdata om 

integration på nationell regional och lokal nivå, 

 

b. Uppdrag till Naturvårdsverket om framtagande av förslag till handlingsplan 

för grön infrastruktur på regional nivå,  

 

c. Uppdrag till Länsstyrelsen i Stockholms län att utarbeta regionala SWOT-

analyser för kommande landsbygdsprogram och fiskeriprogram, 

 

d. Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Tillväxtverket inom 

utgiftsområde 19 Regional tillväxt och utgiftsområde 24 Näringsliv, 

 

e. Uppdrag respektive erbjudande till Länsstyrelsen i Blekinge län att utarbeta 

och genomföra regionala serviceprogram 2014-2018, 

 

f. Uppdrag till Tillväxtverket att utarbeta riktlinjer för regionala serviceprogram 

2014-2018 samt att redovisa programmens genomförande, 

 

3.  Meddelande från Trafikverket, R913 

 

a. Underrättelse om utställning av arbetsplan för väg 32, Eksjö Mjölby, delen 

Tranås Södra-Tenbäcken, Tranås kommun, 
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b. Underrättelse om utställning av arbetsplan för väg 32, Eksjö-Mjölby, delen 

Traneryd – Tranås Södra, Tranås kommun, 

 

c. Kungörande och granskning av vägplan för ombyggnad av väg 40 delen 

Hjältevad-Ingatorp i Eksjö kommun, Jönköpings län. 

 

4.  Meddelanden från Boverket m m 

 

a. Beslut till Värnamo kommun om stöd enligt förordningen (2012:545) om 

stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, 

R13213, 

 

b. Beslut till Tranås kommun om stöd enligt förordningen (2012:545) om stöd 

till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, R13213, 

 

c. Remiss från Boverket om stöd till planeringsinsatser för 

landsbygdsutveckling i strandnära läge, samt yttrande från Regionförbundet, 

R11213 

 

5.  Svar på motion från Tranås kommun om förbifart Gripenberg, R12313, 

 

6.  Skrivelse till Näringsdepartementet med anhållan om skyndsam prövning av 

     överklagad arbetsplan för väg 761, Gamla Hjälmseryd – Stockaryd, R12513, 

 

7.  Skrivelse till Näringsdepartementet med synpunkter angående anslaget för  

     regionala tillväxtåtgärder, R13413, 

 

8.  Remissyttrande till Gislaveds kommun över förslag på Gång- och cykelvägsplan 

     och handlingsprogram, R9313, 

 

9.  Yttrande till Jönköpings kommun över Kommunalt bostadsförsörjningsprogram,  

     R12813,  

 

10. Översiktsplan för Nässjö kommun, R11713, 

 

11. Meddelande från SKL om budgetförutsättningar för 2013-2016, 

 

12. Ramavtal nr 20 med Europa Direkt i Jönköpings län, R11913, 
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13.  Initiativyttrande från Region Värmland angående utformningen av det framtida  

       nationella socialfondsprogrammet fr o m 2014, R12213, 

 

14.  Positionspapper från Småland-Blekinge om Småland-Blekinge ett effektivt och 

       hållbart transportsystem, R 12113, 

 

15. Protokoll 2013-05-16 från extra sammanträde med Primärkommunala nämnden,  

      med beslut att med godkännande överlämna Budget 2014 för Kommunal  

      utveckling till Regionstyrelsen för beslut. 

 

 

  

 

 


