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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-03
Regionala utvecklingsnämnden
Tid och plats
Beslutande

08:00-08.30, Löparen, Regionhuset, Kalmar
Karin Helmersson (C), ordförande, deltar på distans
Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande, deltar på distans
Malin Anell (S), deltar på distans
Lejla Radovic (S), deltar på distans
Saad Benatallah (S), deltar på distans
Peter Vretlund (S), deltar på distans
Roger Gustafsson (C), deltar på distans
Johanna Wyckman (L), deltar på distans
Åke Bergh (M), deltar på distans
Åke Nilsson (KD), deltar på distans
Janita Kirchberg (SD), deltar på distans, ersättare för Michael Erlandsson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Ilko Corkovic (S), deltar på distans
Ingegerd Petersson (C), deltar på distans
Mathias Karlsson (L), deltar på distans
Anders Andersson (KD), deltar på distans

Tjänstepersoner

Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör
Sofia Seifarth, basenhetschef Näringsliv och kultur
Camilla Håkansson, basenhetschef Projekt- och företagsstöd
Ulrika Cederholm, regionsekreterare

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

160-165

Ordförande

Karin Helmersson (C)

Justerare

Saad Benatallah (S)

Sekreterare

Ulrika Cederholm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-12-03
Regionala utvecklingsnämnden

§ 160
Godkännande av föredragningslista
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden godkänner föredragningslistan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-12-03
Regionala utvecklingsnämnden

§ 161

Ärendenummer

Val av justerare
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden utser Saad Benatallah (S) till justerare.

Comfact Signature Referensnummer: 990446

4
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-12-03
Regionala utvecklingsnämnden

§ 162

Ärendenummer RUN 2020/136

Stödpaket till kultur
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden avsätter 2 720 000 kr från regionala
utvecklingsförvaltningens verksamhetsmedel till kulturaktörer i Kalmar län
enligt nedan redovisade stödpaket.
Bakgrund
Den rådande situationen med en andra våg av smittspridning i hela landet
och även i Kalmar län som resulterat i hårdare lokala restriktioner och
tydliga rekommendationer att undvika situationer där många människor
samlas.
Kulturområdet är hårt drabbat av pandemins effekter och läget är allvarlig
för de professionella kulturskaparna. Dialog har förts med aktörerna i länet
för att fånga in tänkbara insatser. Utifrån den nu gällande situationen finns
ett tydligt behov av ytterligare insatser för att på olika sätt stödja dessa
verksamheter och enskilda kulturutövare.
Förslag till stödpaket
Syftet med stödet är att genom satsningar på digital omställning stötta
kulturverksamheter och därigenom fria kulturarbetare och egenföretagare
inom tex ljud- och ljusteknik och den digitala produktionsbranschen under
rådande situation med anledning av covid-19. Målet är att skapa omedelbar
digital tillgänglighet som även gynnar den digitala omställningen på sikt och
som ligger i linje med kulturplanens mål att digitaliseringens möjligheter
inom konst och kultur ska prioriteras.
Följande insatser föreslås:
1. Extra utlysning ”Arbetsstipendier” till konst- och kulturutövare.
(24 st a´30 000 kr). Omfattar totalt 720 000 kr från egna
verksamhetsmedel.
2. Extra stöd för digital omställning till kulturorganisationer med
regionalt eller statligt verksamhetsbidrag. Omfattar totalt 2 000 000
kr från egna verksamhetsmedel.
Inför mötet har följande förslag till beslut redovisats:
” Regionala utvecklingsnämnden avsätter 2 720 000 kr från regionala
utvecklingsförvaltningens verksamhetsmedel till kulturaktörer i Kalmar län
enligt nedan redovisade stödpaket. ”
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Datum

Region Kalmar län

2020-12-03

Överläggning
Peter Wretlund (S) föreslår att redovisat förslag till beslut ska bifallas.
Ordförande frågar om regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt Peter
Wretlunds (S) förslag till beslut angående Stödpaket till kulturen. Hon finner
att nämnden beslutar enligt Peter Wretlunds (S) förslag.
--Föredragning av

Sofia Seifarth, basenhetschef Näringsliv och kultur
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 december 2020
2. Extra utlysning ”Arbetsstipendier” till konst- och kulturutövare i
Kalmar län
3. Extra stöd för digital omställning till kulturorganisationer i Region
Kalmar län
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-12-03
Regionala utvecklingsnämnden

§ 163

Ärendenummer RUN 2020/136

Förlängning av stöd till utökat hemsändningsbidrag
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden förlänger tidigare beslut om utökat
hemsändningsbidrag kopplat till situation i samband med covid -19 till den
30 juni 2021.
Bakgrund
Med anledning av covid -19 och risken för spridning i hela samhället
påverkas alla sektorer. Presidiets tidigare beslut om stödpaket till
näringslivet bestod bland annat av ett utökat hemsändningsbidrag för att
riskgruppen 70+ ska kunna beviljas hemsändning från sin kommun. Initialt
omfattades perioden fram till 31 december 2020 av detta beslut.
Efter sammanställning och rapportering av perioden april till augusti 2020
uppgår den utbetalade summan av insatsen hittills till ca 800 000 kr i extra
stöd från regionens 1:1 medel. Många kommuner anser dock att behovet
kvarstår och att antalet hemsändningar kommer att öka under den kommande
perioden. Det finns därmed ett behov av att förlänga möjligheten att kunna
bevilja utökad hemsändning.
Inför mötet har följande förslag till beslut redovisats:
”Regionala utvecklingsnämnden förlänger tidigare beslut om utökat
hemsändningsbidrag kopplat till situation i samband med covid -19 till den
30 juni 2021.”
Överläggning
Saad Benatallah (S) föreslår att redovisat förslag ska bifallas.
Ordförande frågar om regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt Saad
Benatallahs (S) förslag till beslut angående förläning av stöd till utökat
hemsändningsbidrag. Hon finner att nämnden beslutar enligt Saad
Benatallahs (S) förslag.

Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 1 december 2020
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-12-03
Regionala utvecklingsnämnden

§ 164

Ärendenummer RUN 2020/537

Yttrande - Program för Smart specialisering, Region
Kronoberg
Beslut
Regionala utvecklingsnämndens antar redovisat yttrande som sitt svar på
Program för Smart specialisering i Kronoberg 2021-2027.
Bakgrund
Region Kronobergs län har bjudit in Region Kalmar län att lämna
synpunkter på sitt program för smart specialisering 2021–2027.
Yttrande
Region Kronoberg har i programmet identifierat ett antal prioriteringar, både
vertikala och övergripande horisontella. Det finns flera paralleller med
Kalmar läns motsvarande prioriteringar. Det är lätt att hitta ingångar för
fortsatt och utökad samverkan mellan de båda grannlänen när det gäller
konkreta insatser och kunskapsutbyte. De föreslagna prioriteringarna
underlättar också det viktiga pågående arbetet med det gemensamma
strukturfondsprogrammet. Smart specialisering är där ett nödvändigt villkor
och det är avgörande att det går att uppnå samsyn om skrivningarna mellan
de fyra länen i programområdet Småland och öarna.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad 27 november 2020
2. Remiss Program för Smart specialisering i Kronoberg

Protokollsutdrag till: Region Kronoberg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-12-03
Regionala utvecklingsnämnden

§ 165

Ärendenummer RUN 2020/136

Delegationsbeslut
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar till protokollet att följande
delegationsbeslut har fattats:


Stödpaket till näringslivet RUN 2020/136
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Signatursida
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn

Ulrika Cederholm

Titel, Organisation

sekreterare, Region Kalmar län

Datum & Tid

2020-12-03 09:59:05 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46706448362)

Identifikations-id

000e42e815ce4574a99425c3b9e416b3

Namn

Karin Helmersson

Titel, Organisation

ordförande, Region Kalmar län

Datum & Tid

2020-12-03 11:12:37 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46725039569)

Identifikations-id

25e1504e57434a9dbae16c2bb2af5af9

Namn

Saad Benatallah

Titel, Organisation

justerare, Region Kalmar län

Datum & Tid

2020-12-03 11:18:06 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46702517227)

Identifikations-id

47ae50f78fa7421abafb70b6fc690e81
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