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Johan Jonsson (C), kommunstyrelsens ordförande Emmaboda kommun 
Lars Rosander (C), kommunstyrelsens ordförande Hultsfreds kommun 
Stihna Johansson Evertsson (C), kommunstyrelsens ordförande Högsby kommun 
Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande Kalmar kommun 
Anders Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande Mönsterås kommun 
Matilda Wärenfalk (S), Mörbylånga kommun 
Christina Davidsson (C), kommunstyrelsens ordförande Nybro kommun 
Andreas Erlandsson (S), kommunstyrelsens ordförande Oskarshamns kommun 
Henrik Nilsson Bokor (S), kommunstyrelsens ordförande Torsås kommun 
Jacob Käll (C), kommunstyrelsens ordförande Vimmerby kommun 
Dan Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande Västerviks kommun 
 
Peter Sandwall, landshövding Kalmar län 
 
Angelica Katsanidou (S), ordförande regionstyrelsen 
Karin Helmersson (C), ordförande regionala utvecklingsnämnden 
Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande regionala utvecklingsnämnden 
Peter Wretlund (S), ordförande kollektivtrafiknämnden 
Anders Andersson (KD), vice ordförande kollektivtrafiknämnden 

Tjänstepersoner Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör 
Ann-Sofie Hedenstein, kanslidirektör 
Christian Forsell, samhällsplanerare § 
Sofia Seifarth, basenhetschef näringsliv och kultur § 
Magnus Hammarstedt, bredbandskoordinator § 
Johan Jarl, regionsekreterare 
 

 Samtliga ledamöter deltar på distans.  

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 13–17  

 
  

Ordförande Angelica Katsanidou (S)  
  
Sekreterare Johan Jarl 
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§ 13  Ärendenummer RS 2020/1085 

Aktuellt inom infrastruktur 
Processen med nationell och regional transportplan 
Trafikverket redovisar förslag till nationell transportplan den 30 november 
2021, som därefter kommer vara på remiss till den 28 februari 2022. 
Trafikverket redovisar samlade effektbedömningar på systemnivå den 31 
januari 2022. 
Parallellt med den nationella transportplanen tas regionala transportplaner 
fram. Förslaget till regional transportplan för Kalmar län är nu på remiss, 
som pågår till den 31 december 2021. En tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning kommer separat remitteras under hösten. Den 
slutliga planen fastställs av regionfullmäktige under våren 2022 och ska 
senast den 30 april vara inlämnad till regeringen. 

Rapport från terminsmöte med Trafikverket 
Vid senaste terminsmötet informerade Trafikverket bland annat om innehåll 
med bäring på infrastruktur i budgetpropositionen samt om processen med 
regional och nationell transportplan. 
Från Region Kalmar län lyftes därutöver bland annat: 

• Förberedelser för att ta del av potter för trafiksäkerhets-, cykel och 
näringslivsåtgärder. 

• Arbete för pilotprojekt med BRT-station i Mönsterås. 

• Trafiksäkerhet och tillgänglighet på landsbygden. 

• Stångådals- och Tjustbanan  

Påverkansarbete 
Inom Regionsamverkan Sydsverige har ett antal gemensamma prioriteringar 
spelats in till den nationella transportplanen 2022–2033. Prioriteringar med 
effekt för Kalmar län är: 

• Kust till kustbanan - dubbelspår Växjö-Alvesta samt ombyggnad av 
Emmaboda station. 

• Stångådals- och Tjustbanan - paket med Mötesspår Rockneby, 
triangelspår Berga, delelektrifiering och nytt signalsystem ERTMS. 

• E22 – genomfart Mönsterås. 
Lägesrapport för Region Kalmar läns övriga påverkansarbete inom 
infrastruktur redovisas. 

Föredragande 
Christian Forssell, samhällsplanerare 
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§ 14  Ärendenummer RS 2021/274 

Aktualitetsprövning av Regional utvecklingsstrategi 
Kalmar län (RUS) 

Bakgrund 
Nuvarande regionala utvecklingsstrategi (RUS) gäller perioden 2019–2030, 
och ska regelbundet aktualitetsprövas. Under 2021–2022 görs en första 
översyn av strategin i samarbete med olika aktörer i länet. Denna översyn är 
särskilt viktig mot bakgrund av covid 19-pandemin, och de konsekvenser 
som väntas följa av den. 
Översynen görs utifrån följande utgångspunkter: 

1. Uppföljning och aktualitetsbedömning av strategins indikatorer 
(mätbara nyckeltal). 

2. Analys post-corona. 
3. Konkretisering av målsättningar inom de fyra prioriterade 

utvecklingsområdena: 
a. Delaktighet, hälsa och välbefinnande 
b. God miljö för barn och unga 
c. Hållbar samhällsplanering 
d. Stärkt konkurrenskraft 

4. Förtydligande av kopplingen till hållbarhetsmålen och Agenda 2030. 
5. Tydliggöra hur strategin relaterar till Region Kalmar läns övriga 

strategier, handlingsplaner och program. 
Under våren har dialoger genomförts med olika aktörer i Kalmar län och 
med länets kommuner. Vid mötet informeras om målformuleringar inom de 
fyra utvecklingsområdena. 
Den fortsatta planen är att en remissversion ska färdigställas för hantering av 
regionala utvecklingsnämnden den 24 november 2021 och beslut om remiss 
av regionstyrelsen den 14 december 2021. Remissen pågår januari-mars 
2022. Synpunkter från remissen hanteras under april-juni 2022, innan den 
aktualiserade strategin fastställs under november-december 2022. 
--- 

Föredragande 
Sofia Seifarth, basenhetschef Näringsliv och kultur 
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§ 15 

Aktualitetsprövning av Kulturplan 2023–2024 

Bakgrund 
Kalmar läns regionala kulturplan Kultur att växa i 2022 har aktualiserats till 
att gälla även perioden 2023–2024. Aktualiseringen görs för att kunna dra 
nytta av lärdomar från coronapandemin samt för att kunna gå in i arbetet 
med 2025 års kulturplan i ett stabilt läge. 
Under aktualiseringen har en genomgång av hela kulturplanen gjorts med 
fokus på att: 

• Uppdatera inaktuell text 

• Uppdatera målen kopplade till konst- och kulturområdena och de 
prioriterade kulturpolitiska utvecklingsområdena 

• Beakta coronapandemins påverkan på kulturlivet 

• Uppdatera lagar, förordningar och ansvar 

• Uppdatera och utveckla beskrivning av barnkonventionen, nationella 
minoriteter och Agenda 2030 

Kommunernas kulturansvariga tjänstepersoner och de regionala 
kulturorganisationerna har informerats om aktualiseringsprocessen via 
regionala kulturnätverk och verksamhetssamtal och har haft möjlighet att 
bidra med inspel, korrigeringar och uppdateringar som tagits i beaktande.  

Tidsplan 
Efter regionala utvecklingsnämndens och regionstyrelsens godkännande 
remitteras planen till kommunerna, ett antal andra av länets aktörer, 
kulturverksamheter samt närliggande regioner under januari–mars. Därefter 
väntas kulturplanen antas av regionfullmäktige hösten 2022. 

Skolkulturstrategin RELEVANT 
Skolkulturstrategin RELEVANT antogs i november 2013 av dåvarande 
Regionförbundets Kalmar läns styrelse, som ett resultat av projektet Skola 
och kultur.  Det övergripande målet med RELEVANT är ökad samverkan 
mellan kommunerna, den regionalt finansierade länskulturen och 
Linnéuniversitetet samt att säkerställa alla elevers rätt att delta i, konsumera 
och producera all slags kultur.   
Eftersom strategin inte aktualiserats sedan antagandet 2013 pågår ett arbete 
med aktualisering för perioden 2023–2024. Arbetet görs i samband med 
aktualiseringen av den regionala kulturplanen. 
En remissversionen fastställs av regionstyrelsen och remissen väntas pågå 
till den 31 mars 2022. Beslut om den aktualiserade skolkulturstrategin tas av 
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Region Kalmar län 
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regionala utvecklingsnämnden under våren 2022, innan den slutliga 
versionen beslutas av regionfullmäktige under hösten 2022. 
--- 

Föredragande 
Sofia Seifarth, basenhetschef Näringsliv och kultur 
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§ 16 

Aktuellt bredband 
Information om kommande utlysning inom den regionala 
finansieringsmodellen för bredbandsutbyggnad redovisas. 
Processen inleds med ett informationsmöte med nätbyggare den 29 
november, vilket följs av en dialog med nätbyggarna samt en parallell 
marknadsanalys. Därefter kommer projektanbud att lämnas och utvärderas 
inför beslut. 
--- 

Föredragande 
Magnus Hammarstedt, bredbandssamordnare 
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§ 17  Ärendenummer RS 2021/468 

Sammanträdesdatum 2022 

Beslut 
Länsberedningen för regionala utvecklingsfrågor fastställer 
sammanträdesdatum för 2022 till den 10 februari, 13 maj och 20 oktober.  

Bakgrund 
Regionstyrelsens arbetsutskott har efter delegation från regionstyrelsen 
lämnat rekommendation om mötesdatum för 2022 till respektive instans i 
regionen. Följande mötesdatum för 2022 föreslås för länsberedningen: 

• 10 februari 

• 13 maj 

• 20 oktober 
--- 
Efter avslutade överläggningar fastställer länsberedningen mötesdatum enligt 
arbetsutskottets förslag. 
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