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Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande Kalmar kommun, deltar på distans
Anders Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande Mönsterås kommun, deltar på distans
Matilda Wärenfalk (S), Mörbylånga kommun, deltar på distans
Christina Davidsson (C), kommunstyrelsens ordförande Nybro kommun, deltar på distans §§ 1-3
Andreas Erlandsson (S), kommunstyrelsens ordförande Oskarshamns kommun, deltar på distans
Henrik Nilsson Bokor (S), kommunstyrelsens ordförande Torsås kommun, deltar på distans
Jacob Käll (C), kommunstyrelsens ordförande Vimmerby kommun, deltar på distans
Dan Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande Västerviks kommun, deltar på distans
Peter Sandvall, landshövding, deltar på distans §§ 5-6
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Ingeborg Eriksson, regiondirektör
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Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör
Christer Holmgren, trafikdirektör
Ulrika Cederholm, regionsekreterare
Yvonne Aldentun, utredare, § 1
Sofia Seifarth, basenhetschef näringsliv och kultur, § 2
Magnus Garp, strateg digital utveckling, §§ 3-4
Magnus Hammarstedt, bredbandskoordinator, §§ 3-4
Lina Broby, samordnare infrastruktur, § 5
Mattias Nylander, samordnare näringsliv innovation, § 6
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Sker digitalt.
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Ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-02-12
Länsberedning för regionala utvecklingsfrågor

§1

Ärendenummer RS 2020/1105

Trafikförsörjningsprogram 2021-2029
Bakgrund
Ett trafikförsörjningsprogram ska innehålla:
•

behovet av regional kollektivtrafik i länet samt mål för
kollektivtrafikförsörjningen,

•

alla former av regional kollektivtrafik i länet, både trafik som bedöms
kunna utföras på kommersiell grund och trafik som myndigheten
avser att ombesörja på grundval av allmän trafikplikt,

•

åtgärder för att skydda miljön,

•

tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med
hänsyn till behov hos personer med funktionsnedsättning,

•

de bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla
resenärer, samt

•

omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och
lagen (1997:735) om riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen
för resor med sådan trafik, i den mån uppgifter enligt dessa lagar har
överlåtits till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Förslaget till Trafikförsörjningsprogram har varit ute på remiss.
Synpunkterna som kommit in har bearbetats. Förslaget är att
Trafikförsörjningsprogrammet ska hanteras av kollektivtrafiknämnden den
18 februari för att sedan antas av regionfullmäktige den 15 april.
--Föredragning av

Yvonne Aldentun, utredare
Handlingar
1. Förslag till Trafikförsörjningsprogram 2021-2029
2. Samrådsredogörelse
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§2
Aktuellt kring regional utvecklingsstrategi (RUS)
Bakgrund
Den regionala utvecklingsstrategin ska aktualiseras. Inför detta har det tagits
fram ett förslag till vad arbetet ska fokusera på:
 Analys av status och uppföljning av indikatorer. Vad har hänt?
 Analys post corona – vilka konsekvenser, möjligheter och nya
utmaningar
 Konkretisering
 Tydligare koppling till hållbarhetsmålen och Agenda 2030.
Förankringen kommer ske på inom flera olika grupperingar. Enligt tidplanen
kommer en remiss att skickas ut under våren 2022 och slutligt antagande
förväntas i slutet av 2022.
--Föredragning av

Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör
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§3

Ärendenummer RS 2020/924

Digital agenda för Kalmar län 2021-2022
Bakgrund
Revideringen av Digital agenda Kalmar län har varit ute på remiss. 20
remissvar har kommit in, varav tio från kommuner. I stort sett ställer sig alla
positiva till agendan. Inga övergripande större förändringar kommer göras.
Flest synpunkter och kommenterar har kommit kring:


Mätbara mål



Förtydliga arbetssätt för genomförande av insatserna



Behovet av digital kompetens inom olika områden



Cybersäkerhet



Komplettera bilaga 2 med styrgrupp och samordnare för
temaområdena



Adjungerad IT-representation vid regionala ledningsforumets möten

Vidare gås synpunkter igenom och hur dessa hanterats inom områdena
kompetens, näringsliv, e-hälsa, infrastruktur och kommunal e-utveckling.
I det fortsatta arbetet med Digital agenda Kalmar län planeras beslut tas i
regionala utvecklingsnämnden den 17 februari för att fastställas i
regionfullmäktige den 15 april.
--Föredragning av

Magnus Garp, strateg digital utveckling

Handlingar
1. Utkast på Digital agenda Kalmar län 2021-2022
2. Samrådsredogörelse
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§4
Bredbandsstöd
Bakgrund
Under 2021 kommer det finnas 1,6 miljarder i nationellt investeringsstöd till
bredband. Inför fördelningen har Sverige delats in i tre utlysningszoner. Det
är Post- och telestyrelsen som kommer hantera stödet. Regionernas uppdrag i
detta är att vara stödjande och kvalitetssäkrande. Grunden för stödet är att
det ska vara ett marknadsdrivet stöd. Tilldelning kommer ske inom
utlysningszonen.
Region Kalmar län och kommunerna har fått ta del av stödberättigade
byggnader. Det ges möjlighet att lämna synpunkter till Post- och
Telestyrelsen på vad som saknas eller bör tas bort. I nästa steg uppmanas
regionerna lämna in regionala prioriteringar.
Region Kalmar läns prioriteringar är:
● Samordning med andra insatser
●

Främjande av företagande och näringsliv samt andra verksamheter

● Beakta områdesspecifika kostnader i utbyggnaden
Som en del i arbetet så kommer det genomföras kommundialoger. Det finns
olika forum för relevanta aktörer i frågor kopplade till bredband. Dessa är
Länsmöte bredband och ett för Nätbyggare och operatörer.
--Föredragning av

Föredragning av Magnus Hammarstedt, bredbandskoordinator
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§5

Ärendenummer RS 2020/1085

Regional transportplan 2022-2033 (2037)
Bakgrund
Ett arbete pågår med att ta fram en nationell och en regional transportplan.
Processerna för detta gås igenom. Bland annat så beräknas den nationella
transportplanen komma ut på remiss under oktober och den regionala
transportplanen under september.
Planen är också att den regionala transportplanen kan antas i början av 2022.
Därefter ska Trafikverket hantera den och slutligen ska regionfullmäktige
fastställa den. Detta betyder att det kommer vara snabba remisstider under
hösten.
I arbetet med framtagandet genomförs ett antal aktiviteter. Under våren
genomförs tillexempel ett antal temamöten; Alternativa budgetramar och
potter för regionala transportplan, Vad är nästa steg för järnvägen i länet?,
Hållbarhet och transportplanering samt Digitalisering inom
samhällsplaneringen.
Riksintressen
Regeringen har i januari 2020 uppdragit Naturvårdsverket,
Riksantikvarieämbetet, Statens energimyndighet, Tillväxtverket och
Trafikverket att tillsammans med Boverket som samordnande myndighet
göra en översyn av sina respektive anspråk på områden av riksintresse.
Sammantaget ska översynen leda till en kraftig minskning av såväl antalet
anspråk på områden av riksintresse som dessa områdens samlade areella
utbredning. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 september 2021.
I Trafikverkets förslag till ändringar av riksintressen har flera objekt i
Kalmar län bedömts att inte längre vara av riksintresse. Bland dessa finns
Stångådals- och Tjustbanan och väg 34. Formellt i Kalmar län så är det
länsstyrelsen som är remissinstans och ansvariga för riksintressen.
För att få argument till svaret uppmanas kommunerna att analysera hur
riksintressen är hanterade i respektive Översiktsplan. Region Kalmar län har
möte med länsstyrelsen för att diskutera den fortsatta processen och mer
information kommer att skickas ut.
Flera av länsberedningens ledamöter framhåller vikten av att samarbeta i
frågan.
--Föredragning av

Lina Broby, samordnare infrastruktur
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§6

Ärendenummer RS 2019/376

Strategi för smart specialisering
Bakgrund
Mattias Nylander går igenom vad smart specialisering är. Han visar på
modellen och de olika stegen i arbetet.
Strategin för smart specialisering i Kalmar län har tre föreslagna områden:
1. Specialiseringsområde – bioinnovation
2. Utvecklingsområde – e-hälsa
3. Område för kapacitetsutveckling – industriell omställning
Strategin för smart specialisering har varit ute på remiss. Totalt har 94
synpunkter från nio kommuner och fem regioner kommit in. Det är ett stort
stöd för att införa en strategi för smart specialisering. Det finns också en
enhällighet kring bioinnovation som specialisering.
Efter remissrundan har kopplingen till den regionala utvecklingsstrategin och
Agenda 2030 att förtydligas. Förtydliganden har också gjorts gällande
digitalisering som utvecklingsfaktor och akademiens roll. Omarbetningar har
gjorts gällande beskrivning av processens steg samt styrmodellen.
Andra synpunkter som hanterats är tillverkningsindustri som horisontellt
utvecklingsområde, organiserad samverkan med övriga lärosäten, samt
organiserad samverkan med grannregioner.
Beslut om strategi för smart specialisering kommer fattas i regionala
utvecklingsnämnden den 17 februari för att slutligen fastställas i
regionfullmäktige den 15 april.
--Föredragning av

Mattias Nylander, samordnare Näringsliv Innovation

Handlingar
1. Utkast på Strategi för smart specialisering
2. Samrådsredogörelse
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