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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-01-20
Regionala utvecklingsnämnden
Tid och plats

10:15-14:55, Odlingen, Regionhuset, Kalmar

Beslutande
Karin Helmersson (C), ordförande
Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande
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 §§ 1-13
Ingegerd Petersson (C), deltar på distans ersätter Roger Gustavsson (C) §§ 14-20
Ilko Corkovic (S), deltar på distans ersätter Roger Gustavsson (C) §§ 21-25
Johanna Wyckman (L), deltar på distans
Anders Andersson (KD), deltar på distans, ersättare för Åke Bergh (M)
Åke Nilsson (KD), deltar på distans
Janita Kirchberg (SD), deltar på distans
Ej tjänstgörande ersättare

Ilko Corkovic (S), deltar på distans §§ 4-25
Ingegerd Petersson (C), deltar på distans §§ 1-13
Mathias Karlsson (L), deltar på distans
Petra Gustavsson (SD), deltar på distans

Tjänstepersoner

Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör
Ulrika Cederholm, regionsekreterare
David Lengström, VD Almi Kalmar län § 3
Emma Rydnér, världsarvssamordnare, Mörbylånga kommun § 4
Helena Fristorp, administrativ chef/HR, § 6
Tina Erlandsson, ekonomichef § 7
Magnus Hammarstedt, bredbandskoordinator § 9
Viktor Lovén, kommunikatör § 10
Camilla Håkansson, basenhetschef Projekt- och företagsstöd § 12
Sofia Seifarth, basenhetschef Näringsliv och kultur § 17
Mattias Nylander, samordnare näringsliv Innovation § 17
Lina Broby, samordnare infrastruktur § 20

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

1-25

Ordförande

Karin Helmersson (C)

Justerare

Pär-Gustav Johansson (M)

Sekreterare

Ulrika Cederholm

Comfact Signature Referensnummer: 1025193
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-20
Regionala utvecklingsnämnden

§1
Godkännande av föredragningslista
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden godkänner föredragningslistan.

Comfact Signature Referensnummer: 1025193
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-20
Regionala utvecklingsnämnden

§2
Val av justerare
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden utser Pär-Gustav Johansson (M) till
justerare.

Comfact Signature Referensnummer: 1025193
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-20
Regionala utvecklingsnämnden

§3
Almi Kalmar län - verksamheten 2020 och inför 2021
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Almi Kalmar län har 13 medarbetare. Almis arbetsprocess och flöde för
kundprocessen redovisas. Inför 2020 hade de ett stort inflöde av bolag som
ville ha deras stöd. När pandemin startade fick de in flera förfrågningar om
amorteringstillstånd vilka beviljades. 20 mars fick de ett beslut om
förstärkning till Almis lånefond. Den 27 mars lanserades ett nytt lån –
brygglån. 117 lån beviljades under 2020. Arbetet med affärsutveckling har
fått anpassats under 2020. De har bland annat gjort omställning till helt
digitala leveranser.
Almi har blivit certifierade av finansinspektionen. Detta påverkar
verksamheten och bland annat kommer de bli utsatta för en annan typ av
kontroll än innan.
Almis fokus 2021 redovisas. En slutsats är bland annat att extra fokus ska
läggas på företag som visar på benägenhet för förändring och förnyelse samt
potential till skalbarhet. Under 2021 kommer de också göra förändringar i
sin målstruktur.
--Föredragning av

David Lengström, VD Almi Kalmar län
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-20
Regionala utvecklingsnämnden

§4
Världsarvsstrategi
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Unesco är FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur.
Världsarvskonventionen antogs av Unesco 1972 och Sverige anslöt sig 1985.
Konventionens grundtanke är att det finns unika natur- och kulturarv som är
mänsklighetens gemensamma arv. Ett världsarv berättar en liten bit av
jordens och människans historia. I Sverige finns det 15 världsarvsplatser.
Södra Ölands odlingslandskap är ett av dem. Det skrevs in på Unescos
världsarvslista år 2000.
I Världsarvsråd för Södra Ölands odlingslandskap ingår Lantbrukarnas
Riksförbund, Länsstyrelsen, Mörbylånga kommun, Region Kalmar. Arbetet
sker i samarbete med Linnéuniversitetet och Kalmar läns muséum.
Agenda 2030 målen ska genomsyra allt arbete. Det ska präglas av samarbete
dialog och lokalt medbestämmande. Själva finansieringen av Sveriges
världsarv är under diskussion.
En del i världsarvsarbetet är att de är skyldiga att berätta om världsarven.
Nämnden får olika exempel på hur detta sker.
--Föredragning av

Emma Rydnér, världsarvssamordnare, Mörbylånga kommun.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-20
Regionala utvecklingsnämnden

§5
Hållbar utveckling i hela länet
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Regionala utvecklingsförvaltningen ska vara en samlande och drivande kraft
för regional utveckling. Förvaltningens verksamhet ska stimulera och bidra
till hållbar tillväxt och samhällsplanering, god miljö, hälsa, bildning, samt
tillgång till kultur i hela länet. Förvaltningens mål och delmål presenteras
inom områdena; nöjda invånare och samarbetspartners samt hållbar
utveckling i hela länet.
I regionplanen fastställs uppdrag. De som är aktuella för regionala
utvecklingsförvaltningen att arbeta med är:
21/09 – Redovisa en strategi för Kulturella kreativa näringar
21/06 – Redovisa ett upplägg till ett forum för dialog mellan industrinäring,
offentliga aktörer och fackliga organisationer.
21/05 – Utreda långsiktigt upplägg och finansiering av eHealth Arena
21/04 – Utreda möjligheten att etablera ett inkubatorssystem i länet
21/02 – Redovisa överenskommelse om samverkan med Linköpings
universitet
Fokuset för det regionala utvecklingsuppdraget 2021 gås igenom. Några av
dessa är aktualitetsprovning av den regionala utvecklingsstrategin,
kompetensförsörjning och etablering av långsiktigt hållbara strukturer som
ska bidra till förnyelse.
--Föredragning av

Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-20
Regionala utvecklingsnämnden

§6
En av Sveriges bästa arbetsplatser
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Ett av målen i regionplanen är att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser.
Under 2020 gjordes flera insatser med anledning av pandemin. Bland annat
omställning till fler digitala möten. Vissa aktiviteter som varit planerade till
exempel grupputvecklingar har fått skjutas på framtiden. Folkhögskolorna
har gjort flera anpassningar.
Gällande medarbetarperspektivet planeras följande aktiviteter under 2021:
•

Aktiviteter som stärker och utvecklar en god arbetsmiljö

•

Utbildning för ökad kunskap i systematiskt förbättringsarbete

•

Stärka chef- och ledarskapet i organisationen

•

Handlingsplan jämställdhetsintegrering

Det planeras ett antal insatser för att öka medarbetarnas kompetens i digitala
samarbetsverktyg.
--Föredragning av

Helena Fristorp, administrativ chef/HR

Comfact Signature Referensnummer: 1025193
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-20
Regionala utvecklingsnämnden

§7
God ekonomisk hushållning
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Region Kalmar län ska genom ständiga förbättringar och kostnadseffektiva
lösningar hushålla med tillgängliga resurser för att skapa och behålla en stark
ekonomi som ger handlingsfrihet. Regionala utvecklingsförvaltnings mål är
att verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och god ekonomisk
hushållning genom att hålla beslutad budgetram. Budgeten för förvaltningen
2021 är 164 182 t kr. Verksamheten ska använda erhållen budget på ett
effektivt sätt, där det ekonomiska utfallet ryms i budget.
Aktiviteter som ska genomföras 2021 är bland annat att utveckla och
implementera nyckeltal för förbättrad budgetering, prognostisering och
uppföljning. De ska också säkerställa att aktuella rutinbeskrivningar finns för
alla bidrag och organisationsstöd som hanteras på förvaltningen.
Regional utvecklingsnämndes totalram gås igenom lika så verksamhets- och
ramförändringar. Budgetramar per verksamhet gås igenom för; bildning,
kultur och regional utveckling. Verksamheter med finansiering från regional
utveckling är Almi, Småland Blekinge Halland South Sweden
(Brysselkontoret), IT plattform Småland och Öland, långsiktig struktur för
regional utveckling.
--Föredragning av

Tina Erlandsson, ekonomichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-20
Regionala utvecklingsnämnden

§8
Regionsamverkan Sydsverige
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
En aktuell fråga som hanteras inom det sydsvenska samarbetet är
positionspapper för infrastruktur. Den 21 januari är det nya utskottsmöten.

Comfact Signature Referensnummer: 1025193

10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-20
Regionala utvecklingsnämnden

§9
Arbetet med bredband inom Regionsamverkan
Sydsverige och i länet
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Efterfrågan på digital kommunikation har ökat.
Inom Regionsamverkan Sydsverige pågår ett gemensamt arbete med
bredbandsutbyggnad. Beredningsgruppen för bredband har sett flera effekter
under coronapandemin. Bland annat så har efterfrågan på bredband ökat, de
digitala klyftorna har uppmärksammats tydligare, cyberhoten har ökat,
samtidigt sjunker investeringstakten.
Resultaten av kartläggningen av utbyggnadsbehoven gås igenom.
Kartläggningen har fokuserat på byggnader istället för hushåll.
Under 2025 planeras bland annat fortsatt utbyggnad av gigabitnät, arbete
med mobilitet och en sydsvensk plattform.
Region Kalmar län arbetar med flera aktörer i frågor kopplade till bredband.
Bland annat genomförs länsmöte bredband fyra gånger per år. Det kommer
också startas ett gemensamt möte med nätbyggare och operatörer. Under
våren kommer det genomföras kommundialoger.
Det finns ett nytt nationellt bredbandsstöd. Totalt i Sverige går det att söka
1,6 miljarder. Processen för detta gås igenom. Sedan tidigare finns fastställda
regionala prioriteringar. Dessa är samordning med andra insatser, främjande
av företagande och näringsliv samt andra verksamheter, samt beakta
områdesspecifika kostnader i utbyggnaden. Även fritidshus ska ingå.
--Föredragning av

Magnus Hammarstedt, bredbandskoordinator
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-20
Regionala utvecklingsnämnden

§ 10
Fler till Kalmar län
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Fler till Kalmar län är ett arbete tillsammans med samtliga kommuner i länet.
Det finns en gemensam arbetsgrupp, en handlingsplan och budget.
En stor del av är arbetet är en gemensam hemsida ”flyttahit.nu”. Hemsidan
är till för de som vill flytta till Kalmar län. Bland annat visas boende,
information om skolor och arbeten. Regionala utvecklingsnämnden får en
demonstration av hemsidan.
Lanseringen kommer ske i februari på regiondagen. Under mars kommer det
ske en lanseringskampanj.
--Föredragning av

Viktor Lovén, kommunikatör

Comfact Signature Referensnummer: 1025193
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-20
Regionala utvecklingsnämnden

§ 11

Ärendenummer RUN 2020/574

Verksamhetsplan för Regional utvecklingsförvaltning
2021
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar information om verksamhetsplan
2021 för Regionala utvecklingsförvaltingen till protokollet.
Bakgrund
Samtliga förvaltningar har i uppdrag att ta fram verksamhetsplan för
kommande år. Verksamhetsplanen för Regional utvecklingsförvaltning utgår
från den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och dess prioriterade
utvecklingsområden samt Regionplan och budget 2021-2023. Målen för
förvaltningen relaterar till rubriker under målen i Regionplanen. Planen
fokuserar på de delar i RUS där förvaltningen har ett särskilt ansvar. I
verksamhetsplanen återfinns också de aktiviteter och uppdrag som framgår i
Regionplan 2021-2023 och som är kopplade till förvaltningens ansvar.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2021
2. Verksamhetsplan och budget 2021, regionala
utvecklingsförvaltningen
3. Bilaga budget 2021 RUN 210120
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen

Comfact Signature Referensnummer: 1025193
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-20
Regionala utvecklingsnämnden

§ 12

Ärendenummer RUN 2020/573

Budget och fördelning av regionala tillväxtmedel 1:1
medel 2021
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att inom en ram på 60 miljoner kr
indikativt avsätta 43,6 miljoner kr till projektbidrag och 15 miljoner kr till
företagsstöd, samt 1,4 miljoner kr till uppföljning och utvärdering.
Bakgrund
Regeringsbeslutet med regleringsbrev för budgetåret 2021 fattades vid årets
sista regeringssammanträde den 17 december 2020. Anslagsramen, som
anger möjliga utbetalningar under året, har ökat lite och uppgår till 42 405
mkr plus en kredit på 2 120 mkr, totalt 44 525 mkr. Bemyndiganderamen
(som är att likställa med total skuld) för 2021 ligger kvar på 85 mkr vilket
möjliggör fleråriga beslut för samtliga projekttyper, där verklig utbetalning
ligger under flera år framåt.
Fördelningen mellan projekt och företagsstöd utgör inget fast takbelopp utan
ska bara ses som en fingervisning där en förskjutning mellan posterna är
möjlig under året.
Projektbidrag avser båda regionala projekt och EU-medfinansiering och
regleras inbördes under året beroende på inflöde och efterfrågan, kopplat till
det faktum att vi är inne i absolut slutfasen för nuvarande EU-program och
dessutom har många projekt igång redan i länet. Grundprincipen är dock som
tidigare att samtliga medel i möjligaste mån ska växlas upp med EU medel
eller andra nationella medel. För 2020 lyckades vi växla upp beviljade
projektmedel drygt 4 ggr genom att medfinansiera projekt med till stor andel
annan finansiering. Totalt generade knappt 37 miljoner kr av 1:1 medel
annan finansiering upp till dryga 154 miljoner kr.
Anslaget 1.1
Statens bemyndiganderam (skuld)

85 000 000 kr

Statligt anslag 2021

42 405 000 kr

Comfact Signature Referensnummer: 1025193

Datum

2021-01-20

Region Kalmar län

Föreslagen budget 2021
Regionala projektmedel

28 600 000 kr

EU medfinansiering

15 000 000 kr

Företagsstöd

15 000 000 kr

Uppföljning/utvärdering

1 400 000 kr
----------------60 000 000 kr

--Föredragning av

Camilla Håkansson, basenhetschef Projekt- och företagsstöd
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 5 januari 2021
2. Regleringsbrev för budgetåret 2021
3. Bemyndiganderapportering 2020-12-31

Comfact Signature Referensnummer: 1025193
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-20
Regionala utvecklingsnämnden

§ 13

Ärendenummer RUN 2020/558

Erbjudande till regionerna att upprätta en funktion som
regional bredbandskoordinator
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden accepterar erbjudandet om regional
bredbandskoordinator för perioden 2021-2025.
Bakgrund
Regeringen har beslutat att under perioden 2021-2025 avsätta medel för en
funktion som regional bredbandskoordinator i alla län samt Gotlands
kommun. Regeringen bedömer att det finns ett fortsatt behov av att placera
tillgången till effektiva, säkra och robusta elektroniska kommunikationer i ett
strategiskt regionalt utvecklingsperspektiv.
Det är ett, delvis förändrat, uppdrag som nu ersätter det tidigare uppdraget
som löper ut 2020. De län som rekvirerar medel för en
bredbandskoordinatorsfunktion åtar sig att ha en sådan funktion. Länen åtar
sig också att ge funktionen ett tydligt mandat av övergripande samordning
och samarbete för bredbandsfrågor i länet samt att vara ansvarig för de
arbetsuppgifter som framgår av regeringsbeslutet. Arbetet ska genomsyras
av samarbetsvilja, konkurrensneutralitet och opartiskhet.
Uppdraget omfattar att den regionala bredbandskoordinatorsfunktionen ska:


Med beaktande av de regionala förutsättningarna, verka för
övergripande samordning och samarbete i bredbandsfrågor, när det
gäller såväl fast som mobil digital infrastruktur i syfte att bidra till att
regeringens bredbandsmål uppnås.



Främja länsöverskridande samarbeten kring bredbandsutbyggnad.



Verka främjande för att öka tillgång till effektiva, säkra och robusta
elektroniska kommunikationer (bredband) i länen.



På begäran bistå Post- och telestyrelsen (PTS) att sammanställa ett
underlag, för att myndigheten ska kunna besluta om prioriterade
byggnader inom de av PTS utpekade stödområdena i regionen.

För att stödja de regionala bredbandskoordinatorerna finns ett nationellt
sekretariat.
--Inför för mötet har följande förslag redovisats:
”Regionala utvecklingsnämnden accepterar erbjudandet om regional
bredbandskoordinator för perioden 2021-2025. ”

Comfact Signature Referensnummer: 1025193

Datum

Region Kalmar län

2021-01-20

Överläggning
Saad Benatallah (S) föreslår att regionala utvecklingsnämnden ska besluta
enligt det redovisade förslaget.
Efter avslutad överläggning finner ordförande att nämnden beslutar i
enlighet med Saad Benatallahs (S) förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den14 december 2021
2. Uppdrag respektive erbjudande om regionala bredbandskoordinatorer
(I2020/02966)

Protokollsutdrag till: Infrastrukturdepartementet

Comfact Signature Referensnummer: 1025193
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-20
Regionala utvecklingsnämnden

§ 14

Ärendenummer RUN 2020/569

Tilldelning av arbetsstipendium till konst- och
kulturutövare i Kalmar län
Beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden delegerar till presidiet att utse
mottagare av arbetsstipendierna.
2. Regionala utvecklingsnämnden beslutar att presidiet får omfördela
icke utnyttjade medel för digitalisering till arbetsstipendier i den mån
det inte kommer att fördelas.
Bakgrund
Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 3 december 2020 om en extra
utlysning av arbetsstipendier till konst- och kulturutövare bosatta och
verksamma i Kalmar län. Kulturområdet är hårt drabbat av effekterna av
covid-19 och läget är allvarligt för de professionella kulturskaparna.
Beslut fattades 3 december 2020 om att dela ut max 24 extra
arbetsstipendium om vardera 30 000 kr. Sista ansökningsdag var 5 januari
2021.
På grund av stort antal inkomna ansökningar till arbetsstipendiet och för att
kunna handlägga dessa på ett adekvat sätt behövs mer tid innan ett förslag
till beslut om vilka stipendiater som kan tilldelas stipendium kan läggas
fram.
--Inför för mötet har följande förslag redovisats:
1. Regionala utvecklingsnämnden delegerar till presidiet att utse
mottagare av arbetsstipendierna.
2. Regionala utvecklingsnämnden beslutar att presidiet får omfördela
icke utnyttjade medel för digitalisering till arbetsstipendier i den mån
det inte kommer att fördelas
Överläggning
Saad Benatallah (S) föreslår att regionala utvecklingsnämnden ska besluta
enligt det redovisade förslaget.
Efter avslutad överläggning finner ordförande att nämnden beslutar i
enlighet med Saad Benatallahs (S) förslag.
---

Comfact Signature Referensnummer: 1025193

Datum

2021-01-20

Region Kalmar län

Föredragning av

Cecilia Alm, kulturutvecklare
Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 19 januari 2021
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-20
Regionala utvecklingsnämnden

§ 15

Ärendenummer RUN 2020/600

The Glass Factory 2.0
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden bifaller Emmaboda kommun högst
3 030 090 kronor enligt förordningen (2003:596) om bidrag för
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken 1:1-medel till
projektet The Glass Factory 2.0, 2021-02-01—2024-02-01.
Bakgrund
The Glass Factory i Boda har en av Sveriges största konstglassamlingar. Den
är nedpackad och ligger i stort sett orörd sedan den köptes in av Emmaboda
kommun 2009-2010. Samlingen är unik och består av ca 50 000 glasföremål,
formgivna av ett 50-tal konstnärer på bruken i Kosta, Åfors, Johansfors och
Boda glasbruk. Till samlingen hör ett pappersarkiv med skisser, planscher
och ritningar. Pappersarkivet handhas av Vissefjärda arkivförening.
Projektinnehåll, syfte, mål och insatser

Syftet med projektet är att säkra föremålssamlingen och pappersarkivet
systematiskt, tekniskt, och kunskapsmässigt. När samling och arkiv är
säkrade ska de tillgängliggöras för allmänhet, formgivare, historiker,
utbildning och forskning.
De insatser som krävs för att säkra samlingarna är:
 Utvärdera marknaden för inköp av lämpligt samlingssystem samt
digitaliseringsprocess
 Inköp och installation av samlingssystem
 Implementera digitaliseringsprocess
 Uppackning och rengöring av konstglaset
 Fotografera, digitalisera och dokumentera
 Bestämning och analys av ursprung, metod och formgivare
 Katalogisera
 Utveckla hemsida och marknadsföring
För momenten med behov av specialistkunskap kommer externa tjänster att
köpas in. För de kunskapskrävande historiebeskrivningarna kommer
glasblåsare och glasmästare i kommunen och regionen att engageras för att
bidra med kunskap och minnen från glasbruken. Den stora masshanteringen
av glassamlingen kommer att ske i samverkan med Arbetsmarknadscentrum/
Möjligheternas hus i Emmaboda. Det är en typ av arbete som kan leda
arbetslösa ungdomar eller utlandsfödda in på arbetsmarknaden genom prövapå-praktik, arbetsprövning eller eget företagande.

Comfact Signature Referensnummer: 1025193

Datum

2021-01-20

Region Kalmar län

Finansiering

Emmaboda kommun 3 136 276
Region Kalmar län
3 030 090
Summa finansiering: 6 166 366
Motiv för beslut

I kulturplanen omnämns The Glass Factory som en viktig aktör inom
områdena ”Arkiv”, ”Kulturarv och kulturmiljö”, ”Bild och form” och
”Kulturella och kreativa näringar”. Det speglar att verksamheten i The Glass
Factory vilar på museet, hyttan och innovativ utveckling tillsammans med
formgivare och företag. Alla tre verksamheterna utgår från samlingarna
vilket gör att tillgängligheten till konstsamlingen är avgörande för
verksamhetens utveckling.
Kulturplanen lyfter The Glass Factorys konstsamling som en stor potential
för utveckling och nationellt värde. Med det perspektivet är det angeläget att
samlingen tas om hand och säkras på ett professionellt sätt. Kulturplanen
lyfter även värdet av samverkan med övriga glasarkiv och samlingar i
Glasriket vilket är en förutsättning för projektets genomförande.
Projektet gränsar även till Kalmar Konstmuseums projekt, Lära om arkivet,
och bör samverka i de delar där det finns möjligheter.
I Kulturplanens avsnitt om Kulturella och kreativa näringar är ett av målen
”Att digitaliseringens möjligheter inom konst och kultur prioriteras”. I detta
projekt är det en förutsättning för utvecklingen av The Glass Factorys
verksamhet.
Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 16 december 2020
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2021-01-20
Regionala utvecklingsnämnden

§ 16

Ärendenummer RUN 2020/599

Internationell marknadsföring i besöksnäringen i
Kalmar län 2021-2022
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden bifaller Region Kalmar län totalt 3 520 000
kronor enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet
inom den regionala tillväxtpolitikens 1:1-medel till projektet Internationell
marknadsföring i besöksnäringen i Kalmar län. Projektperiod: 2021-01-01—
2022-12-31. Beslutet gäller under förutsättning av kommunernas
finansiering. Fördelningen per kommun framgår av redovisad lista.
Bakgrund
Besöksnäringen har en stor betydelse för Kalmar län, där länet nationellt
ligger på en stolt fjärdeplats i antalet gästnätter under sommarmånaderna, tätt
efter de tre storstadsregionerna. Även räknat på helår har länet, genom sin
femteplats, en stark position. Till stor del kommer det nationella besökare till
länet och för marknadsföring mot den marknaden har varje destination ett
eget ansvar. Men det är på den internationella marknaden som den största
tillväxtpotentialen. För att samordna den internationella marknadsföringen i
länet har ett tre-årsavtal tecknats mellan Region Kalmar län och
kommunerna för 2020 - 2022.
Regionen behöver sträcka sig utanför Sveriges gränser för att fortsätta stärka
sin position och öka antalet gästnätter och omsättning – även utanför
högsäsong. Genom en undersökning gjord av Tillväxtverket vet vi att
utländska besökare spenderar mer pengar på plats än våra svenska besökare.
För att nå ut på den internationella marknaden krävs det ett strategiskt fokus,
en offensiv satsning och en konstruktiv samverkan på flera plan för att få
utväxling och utveckling – i synnerhet i spåren av Coronapandemin och en
tid med begränsat internationellt resande.
Projektinnehåll, syfte, mål och insatser

Projektet kommer att arbeta med att marknadsföra besöksnäringen i Kalmar
län internationellt i samverkan mellan Region Kalmar län och kommunernas
turismansvariga. Marknadsföringen koncentreras kring de fem starka
destinationerna; Vimmerby, Västervik, Glasriket, Öland och Kalmar.
2020 saknades våra utländska besökare som konsumerar och förlänger
säsongen. 2020 sjönk de internationella gästnätterna i Kalmar län med ca.
70-80%. Syftet och en viktig uppgift för framtida marknadskommunikation
är utmaningen att vända siffrorna uppåt för att stärka branschen i regionen. I
takt med att våra utländska besökare kan, vill och får resa igen vill Region
Kalmar läb att Småland & Öland ska vara ”top of mind” och det naturliga
valet. För att uppnå det måste regionen med ansvar och respekt för
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omständigheterna fortsätta kommunicera med marknaden – även i svåra
tider.
I den gemensamma marknadsplanen för insatserna finns information om
aktiviteter, marknader, aktörer, målsättning mm.
Finansiering

Projektet har en total budgetomslutning på 3 520 000 kronor per år.
Aktiviteterna finansieras med de insatser kommunerna lägger till en
gemensam pott och som Region Kalmar län växlar upp med motsvarande
medel enligt fördelning nedan.
Öland (Borgholm och Mörbylånga kommun): 300 000 kr
Kalmar: 300 000 kr
Västervik: 300 000 kr
Nybro kommun 150 000 kr
Emmaboda kommun 150 000 kr
Vimmerby: 300 000 kr
Oskarshamn: 80 000 kr
Mönsterås: 70 000 kr
Hultsfred: 50 000 kr
Torsås: 30 000 kr
Högsby: 30 000 kr
Region Kalmar län: 1 760 000 kr
Summa finansiering: 3 520 000 kr
Motiv för beslut

Besöksnäringen är av stor vikt för Kalmar län – Sveriges fjärde största
region under sommarmånaderna i antal gästnätter. Tillväxtpotentialen finns i
utländsk turism som bidrar till ökad välfärd och stärkt samhällsutveckling
genom växande exportintäkter. Utmaningen ligger i att långsiktigt öka
antalet utländska besökare/gästnätter hållbart.
Samtliga kommuner i Kalmar län samt Region Kalmar län har genom ett
gemensamt arbete skapat en viktig plattform och gått in i ett avtal om
aktiviteter och finansiering. Projektet bidrar till stärkt konkurrenskraft i
regionen.
--Inför för mötet har följande förslag redovisats:
”Regionala utvecklingsnämnden bifaller Region Kalmar län totalt 3 520 000
kronor enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet
inom den regionala tillväxtpolitikens 1:1-medel till projektet Internationell
marknadsföring i besöksnäringen i Kalmar län. Projektperiod: 2021-01-01—
2022-12-31. Beslutet gäller under förutsättning av kommunernas
finansiering. Fördelningen per kommun framgår av redovisad lista.”
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Överläggning
Saad Benatallah (S) föreslår att regionala utvecklingsnämnden ska besluta
enligt det redovisade förslaget.
Efter avslutad överläggning finner ordförande att nämnden beslutar i
enlighet med Saad Benatallahs (S) förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 16 december 2020
2. Samverkansavtal
3. Verksamhetsberättelse 2019
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Regionala utvecklingsnämnden

§ 17

Ärendenummer RUN 2019/472

Strategi för smart specialisering
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Regionstyrelsen beslutade §80 2020-05-13 att godkänna remissförslag till
Strategi för smart specialisering i Kalmar län 2021–2027. Förslaget
remitterades till berörda instanser med remisstid 13 maj till 15 oktober 2020.
Resultat av samråd
Förslaget till Strategi för smart specialisering i Kalmar län 2021–2027 har
efter samråd reviderats på ett antal punkter.
Remissen ställdes till sammanlagt 33 instanser varav 18 har inkommit med
svar. Nio kommuner, fem regioner samt fyra andra organisationer har lämnat
synpunkter. Totalt har 95 synpunkter och kommentarer identifierats.
Av svaren framgår ett stort stöd för smart specialisering och höga
förväntningar på smart specialisering som metod. Det finns likaså ett
närmast enhälligt stöd för områdesvalet, ingen instans har invänt mot
Bioinnovation som vald specialisering även om det finns förslag till
justeringar. Fyra instanser vill se ett tydligare fokus på tillverkningsindustri
generellt och två föreslår att lyfta fram besöksnäringen som eget
specialiseringsområde snarare än som en del i ett bredare område.
Flera instanser har efterlyst en tydligare beskrivning av avgränsningen
mellan strategisk och operativ nivå vilket lett till att avsnitt 1 ”Detta innebär
smart specialisering” gjorts enklare, tydligare och bättre kopplat till senare
forskning om smart specialisering. Remissvaren har även pekat på att
avsnittet om uppföljning och styrning uppfattats som otydligt. Det har lett till
att avsnitt 5 ”Uppföljning, utvärdering och styrning” skrivits om i sin helhet
och dessutom tydligt kopplats till avsnitt 1.
Utifrån samrådet har också kopplingen till den regionala utvecklingsstrategin
(RUS) och Agenda 2030 förtydligats. Referenserna till tillfälliga insatser och
enskilda aktörer har minimerats och flera enskilda formuleringar har
förtydligats.
I övrigt framgår av samrådet flera bra uppslag till fortsatt arbete och
samverkan och överlag en positiv attityd till ett utvecklat
innovationsstödjande arbete i enlighet med strategins förslag.
Strategin för Smart Specialisering kommer behandlas på länsberedningen för
regionala utvecklingsfrågor den 12 februari för vidare beslut i regionala
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utvecklingsnämnden den 17 februari, regionstyrelsen den 17 mars och
regionfullmäktige den 15 april.
--Föredragning av

Sofia Seifarth, basenhetschef Näringsliv och kultur, Mattias Nylander,
samordnare Näringsliv innovation
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 14 december 2020
2. Strategi för smart specialisering för Kalmar län 2021–2027
3. Analys av styrkeområden i näringslivet i Kalmar län
4. Samrådsredogörelse
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Regionala utvecklingsnämnden

§ 18

Ärendenummer RUN 2020/577

Valärende - Styrgrupp Digital agenda Kalmar län 20212022
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden utser Karin Helmersson (C) och Pär-Gustav
Johansson (M) till styrgruppsrepresentanter för arbetet med digital agenda
för Kalmar län 2021-2022. Karin Helmersson (C) utses som ordförande för
styrgruppen.
Bakgrund
Under arbetet med digital agenda för Kalmar län 2019-2020 har en styrgrupp
funnits inrättad sedan start. I och med att en ny version av digital agenda
beslutas behöver representanter utses för åren 2021-2022. Till styrgruppen
kopplas en arbetsgrupp bestående av temaområdesansvariga som rapporterar
direkt till styrgruppen. Med hjälp av denna organisation ökar
förutsättningarna för att mål och insatser i den regionala agendan ska kunna
realiseras.
Syftet är att realisera mål och insatser i digital agenda för Kalmar län 20212022.
Styrgruppens sammansättning



Två politiska representanter från region Kalmar län varav en som
styrgruppens ordförande.



Två politiska representanter från kommunförbundet Kalmar läns
styrelse varav en som styrgruppens vice ordförande.



En representant från Linnéuniversitetet.



En representant från näringslivet.

Överläggning
Ordförande med instämmande av Saad Benatallah (S) föreslår att Karin
Helmersson (C) och Pär-Gustav Johansson (M) till styrgruppsrepresentanter
för arbetet med digital agenda för Kalmar län 2021-2022.
Karin Helmersson (C) utses som ordförande för styrgruppen.
Efter avslutad överläggning finner ordförande att nämnden beslutar i
enlighet med hennes och Saad Benatallahs (S) förslag.
Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 14 december 2020

Comfact Signature Referensnummer: 1025193

27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-20
Regionala utvecklingsnämnden

§ 19

Ärendenummer RUN 2019/20

Utnämning av nytt dataskyddsombud
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Jennie Hagberg, regionjurist,
utses till regionala utvecklingsnämndens dataskyddsombud från och med
den 1 februari 2021 tills vidare och ersätter därmed Anders Falck.
Bakgrund
Regionala utvecklingsnämnden är ansvarig för behandling av
personuppgifter (personuppgiftsansvarig) som sker inom verksamheter
underställda nämnden.
Enligt artikel 37 i dataskyddsförordningen ska alla offentliga myndigheter så
som kommuner och regioner utse ett dataskyddsombud.
Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den
personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller
enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska även bevaka att reglerna följs
samt fungera som kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten (före
detta Datainspektionen).
Till följd av att nuvarande dataskyddsombud avslutar sin anställning i
Region Kalmar län, ska nytt dataskyddsombud utses.
Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 17 december 2020
Protokollsutdrag till: Integritetsskyddsmyndigheten
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§ 20

Ärendenummer RUN 2020/528

Yttrande - Inriktningsunderlag inför
transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033
och 2022-2037
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelses arbetsutskott
antar redovisat yttrande som sitt svar på Inriktningsunderlag inför
transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022-2037.
Bakgrund
Inriktningsunderlaget inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden
2022-2033 (2037) är på remiss under perioden 30 oktober 2020 – 29 januari
2021. Region Kalmar län är formell remissinstans.
Den 25 juni 2020 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att ta fram ett
inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för två
alternativa planperioder, 2022–2033 och 2022–2037. Utgångspunkten för
uppdraget är att den statliga transportinfrastrukturen i hela landet ska
utvecklas och förvaltas så att det övergripande transportpolitiska målet och
de jämbördiga funktions- och hänsynsmålen med tillhörande etappmål nås.
Ett antal scenarier och beräkningar kring medelstilldelning samt finansiering
av ny stambana (höghastighetsbana) finns även med i uppdraget.
En central fråga är hur klimatmålen kan nås på ett kostnadseffektivt och
hållbart sätt. Trafikverkets analyser visar att en omfattande elektrifiering av
fordonsflottan, ett ökat inslag av biodrivmedel och högre bränslepriser
behövs för att nå målet till 2030.
Trafikverket konstaterar även ett ökande behov av underhåll och gör
bedömningen att hög prioritet för kommande nationell plan bör ligga på
vidmakthållande av befintlig infrastruktur.
Sammanfattning av yttrandet

Region Kalmar län lyfter i sitt yttrande behoven om ökade medel till
investeringar både till nationella och regional planen. I resonemanget lyfts
behovet av att se över fördelningen av medel mellan storstadsregioner och
landsbygdsregioner och de effekter detta får för möjligheten till utveckling i
Kalmar län. Den låga medelstilldelningen till länsplanerna ger effekt
exempelvis på utbygganden av det regionala vägnätet.
Behovet av upprustning och investeringar kopplade till länets järnvägar samt
beslut om genomförande av ERTMS är avgörande för kommande inköp av
tåg och behöver hanteras omgående av den nationella nivån.
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De senaste åren har stora kostnadsfördyringar medföljt statliga investeringar
i infrastrukturen, detta är ett problem som måste hanteras på nationell nivå.
--Inför för mötet har följande förslag redovisats:
”Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelses arbetsutskott
antar redovisat yttrande som sitt svar på Inriktningsunderlag inför
transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022-2037.”
Överläggning
Peter Wretlund (S) föreslår att regionala utvecklingsnämnden ska besluta
enligt det redovisade förslaget.
Efter avslutad överläggning finner ordförande att nämnden beslutar i
enlighet med Peter Wretlunds (S) förslag.
--Föredragning av

Lina Broby, samordnare infrastruktur
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 14 december 2020
2. Region Kalmar läns yttrande på Inriktningsunderlag inför
transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022-2037
3. Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden
2022-2033 och 2022-2037, Trafikverket
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen
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§ 21

Ärendenummer RUN 2020/567

Verksamhetsplan och budget 2021, Småland Blekinge
Halland South Sweden - Brysselkontoret
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen godkänner
verksamhetsplan och budget för Småland Blekinge Halland South Sweden
2021.
Bakgrund
Brysselkontoret tar varje år fram en verksamhetsplan och budget för
kommande år. Verksamhetsplanen omfattar långsiktig verksamhetsinriktning
som gäller fyra år och planen för det kommande året. Verksamhetsplanen för
2021 bygger på strategiska dokument så som tidigare genomförda OECDstudier i regionerna, regionala utvecklingsstrategier och regionplaner,
Brysselkontorets omvärldsbevakning och länsspecifika dokument där varje
region tydliggör uppdraget till Brysselkontoret utifrån regionernas
strategiska dokument.
Därutöver ges även utrymme i verksamhetsplanen för att kunna hantera
frågor som styrgruppen beslutat om samt oförutsedda ärenden med aktualitet
på EU-arenan, vilka matchas av intressen hos huvudmännen.
Vid sitt sammanträde den 10 december 2020 beslutade styrgruppen för
SBHSS att föreslå att respektive huvudman godkänner verksamhetsplan och
budget för Småland Blekinge Halland South Sweden 2021.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 14 december 2020
2. Verksamhetsplan 2021
3. Budget 2021
4. Beslut från styrgruppen för SBHSS den 10 december 2020

Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen
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§ 22

Ärendenummer RUN 2020/196

Antagande av Regional biblioteksplan
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionfullmäktige antar Regional
biblioteksplan 2021-2024.
Bakgrund
Enligt bibliotekslagens 17 §: ”Kommuner och regioner ska anta
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Lag (2019:961).”
Region Kalmar län ansvarar för den regionala biblioteksverksamheten
”Biblioteksutveckling Region Kalmar län” som är en basenhet inom den
regionala utvecklingsförvaltningen.
Ett förslag till regional biblioteksplan för perioden 2021-2024 har skickats ut
till samtliga kommuner i Kalmar län och till Linnéuniversitet samt Kalmar
läns bildningsförbund.
Sammanfattning av remissvar

1.Enighet kring målbilderna
Alla kommuner ställer sig bakom folkbibliotekens sex målbilder som har
arbetats fram av bibliotekscheferna med stöd av den regionala
biblioteksverksamheten.
1. Stärkt utbud och ökad tillgång för alla
2. Likvärdig biblioteksservice i regionen
3. Bättre tillgänglighet
4. Mer resurser till kärnverksamhet
5. Öka besöksantal och nyttjande av tjänster
6. Stärkt samlad kompetens
2. Fördjupad samverkan mellan folkbiblioteken
5 av 12 kommuner lyfter fram vikten av en fördjupad samverkan
innehållande bland annat gemensam bibliotekskatalog, gemensam
webbplats, gemensamma medietransporter.
Region Kalmar läns svar:
Frågan om ett gemensamt biblioteksdatasystem,
gemensamma bibliotekstjänster, bibliotekskort och en gemensam
webbsida ägs av kommunerna tillsammans. Region Kalmar län bör
agera som en samordnande kraft i den vidare arbetsprocessen som
ska leda till en fördjupad samverkan.
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3. Kompetenshöjande insatser
Ett flertal kommuner poängterar regionens viktiga roll som aktör som
erbjuder kompetenshöjande insatser.
Region Kalmar läns svar:
Regionen har en främjande funktion för verksamhetsutveckling och
kvalitet hos folkbiblioteken i länet. Regionen kommer att komplettera
planen med förtydliganden om fortbildningsinsatser inom digital
transformation och läsfrämjande med fokus på barn och ungdom.
4. Skolbiblioteken
4 av 12 kommuner lyfter fram att regionen bör ta ett ansvar för
skolbiblioteksutvecklingen i länet.
Region Kalmar läns svar:
Den regionala biblioteksverksamheten bjuder idag in skolbibliotekarier
till lämpliga fortbildningsinsatser som riktar sig folkbibliotekspersonal,
till exempel inom det läsfrämjande området.
För systematiska utvecklingsinsatser av skolbiblioteken hänvisar
regionen dels till det kommunala ansvaret, dels till de två statliga
myndigheter inom skolområdet: skolverket med ansvar för utveckling
och förbättringsarbete och skolinspektionen som har ett tillsyns- och
granskningsuppdrag som omfattar även skolbiblioteken.
Regionen hänvisar vidare till den pågående statliga utredningen om
stärkta skolbibliotek och läromedel som ska utreda och föreslå åtgärder
för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever i förskoleklassen,
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan likvärdig tillgång till
skolbibliotek. I detta ingår även att utreda och föreslå åtgärder för att öka
tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier. (Dir. 2019:91)
5. Ekonomiskt stöd och upphandlingar
4 av 12 kommuner uttrycker önskemål om att den regionala
biblioteksverksamheten ska bidra ekonomiskt till
folkbiblioteksgemensamma medietransporter, medier och digitala
tjänster. Vidare uttrycks det önskemål om att regionen ska sluta
folkbiblioteksgemensamma avtal för tjänster samt genomföra
upphandlingar.
Region Kalmar läns svar:
Den regionala biblioteksverksamhetens uppdrag formulerat i
bibliotekslagen §11 är att ”främja samarbete, verksamhetsutveckling och
kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.”
Möjlighet finns att regionen kan bidra med ekonomiska medel om syftet
kan kopplas till det lagstadgade uppdraget och kan bidra till att
folkbibliotekssamverkan kan utvecklas.
Länsgemensamma ekonomiska satsningar ska regleras via avtal.
Upphandlingar av folkbiblioteksgemensamma resurser ska i första hand
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hanteras av kommunerna. Undantag kan vara produkter och tjänster där
det erbjuds länsabonnemang med syfte att reducera kostnaderna för alla
deltagande folkbibliotek. Ett sådant exempel är de digitala tjänsterna
PressReader eller Bibblix.
6. Uppföljning och utvärdering
3 kommuner skriver att kommunerna ska medverka vid utvärderingen av
den regionala biblioteksverksamheten.
Region Kalmar läns svar:
För uppföljning av den regionala biblioteksverksamheten ansvarar den
regionala utvecklingsnämnden.
Uppföljning och utvärdering av den regionala biblioteksplanen
innehållande de sex målbilder görs av region och kommunerna
tillsammans. Utvärderingen kommer att ske när planen löper ut 2024 för
att säkerställa att prioriteringar, arbetssätt och årliga uppföljningar fått
önskvärd effekt.
Den reviderade biblioteksplanen beaktar den nya lagen ”Lag om Förenta
nationers konvention om barns rättigheter” (2018:1197). Flera olika delar i
planen är direkt kopplade till barn och unga.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 14 december 2020
2. Reviderad Regional biblioteksplan 2021-2024
3. Samrådsredogörelse –Regional biblioteksplan

Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-20
Regionala utvecklingsnämnden

§ 23

Ärendenummer RUN 2020/502

Positionspapper infrastruktur Sydsverige
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden ställer sig bakom Positionspapper för
infrastruktur Sydsverige med de ändringar som styrelsen för
Regionsamverkan Sydsverige gjorde den 3 december 2020.
Bakgrund
Positionspapperet för infrastruktur Sydsverige genomgår en uppdatering och
är i grunden uppbyggt på samma positioner som inför förra
transportplaneringen.
Positionspapperet används som ett gemensamt ställningstagande för Region
Sydsverige och används i påverkansarbetet gentemot Trafikverket och
Regeringen inför kommande ny Nationell transportplan. Positionspapperet
hanterar både specifika frågeställningar som berör den Sydsvenska geografin
och dess behov, men även mer övergripande ställningstaganden kopplade till
processen, planering och medelsfördelning av infrastrukturbudget. De
Sydsvenska positionerna sammanfattas i följande tre punkter:


Interregional och internationell tillgänglighet – färdigställande av
Västkustbanan till dubbelspår i hela sin sträckning och utbyggnad av
nya stambanor som länkar an till befintliga Södra stambanan,
Västkustbanan och anslutande sidobanor samt internationella
kopplingar.



Sammanknutet Sydsverige – utveckling och underhåll av järnvägar
och vägar som stödjer den flerkärniga ortstrukturen med
tillväxtmotorer, kärnor och deras omland. Starka stråk genom
Sydsverige som är länkade med sammanbindande tvärförbindelser.



Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter – ökad
transportkapacitet för effektiva och klimatsmarta transporter för
näringslivet.

Ärendet behandlades av styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige den 3
december 2020. Där beslöts att göra följande ändringar:


sidan 6 i kartan tillförs en svag järnvägslinje från kust till kust,
liksom en pil för Emmabodabanan, som är en del av kust till kust.



sidan 11, andra spalten, andra punkten ”Uppgradera de banor som
ska anslutas… ...och vidgat resandeunderlag.” Därefter tillkommer:
”Det är särskilt betydelsefullt att utifrån den bristanalys som gjorts
för kust- till kustbanan att säkerställa en nivåhöjning av banan.”

Positionspapperet ska beslutas om av respektive regionfullmäktige.
Comfact Signature Referensnummer: 1025193

Datum

2021-01-20

Region Kalmar län

Regionstyrelsen har hanterat ärendet den 9 december 2020 och föreslog att
regionfullmäktige antar Positionspapper för infrastruktur Sydsverige med de
ändringar som styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige gjorde den 3
december 2020.
Regionala utvecklingsnämnden föreslås ställa sig bakom positionspapperet.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 14 december 2020
2. Positionspapper infrastruktur den 3 december 2020
3. Protokollsutdrag från regionstyrelsen den 9 december 2020
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-20
Regionala utvecklingsnämnden

§ 24
Delegationsbeslut
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar till protokollet att följande
delegationsbeslut har fattats:


Projekt-, företags- och kulturstöd 2020



Yttrande - Ombyggnad av väg 136, OttenbyBorgholm, delen Algutsrum-Glömminge i
Mörbylånga kommun

RUN 2019/398



Yttrande - Vägplan E22 förbi Bergkvara

RUN 2020/561



Yttrande - Miljöbedömning ERUF Småland och
öarna

RUN 2020/548



Yttrande - Miljöbedömning ERUF Nationellt
program

RUN 2020/560



Yttrande - Fonden för en rättvis omställning (JTF) RUN 2020/563
- territoriella omställningsplaner och program,
Tillväxtverket



Yttrande - Miljöbedömning Fonden för en rättvis
omställning (JTF) programperiod 2021-2027,
Tillväxtverket

RUN 2020/564



Yttrande - Promemorian Omställningsstöd till
företag för perioden augusti–december 2020

RUN 2020/585



Protokoll från Regionala utvecklingsnämndens
presidium 2020-12-17
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Datum

2021-01-20
Regionala utvecklingsnämnden

§ 25
Anmälningsärenden
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar följande anmälningsärenden till
protokollet:


Redovisning behov av slöjdinkubator, Kalmar
läns Hemslöjdsförening

RUN 2020/534



Regeringsbeslut - Överklagande av Trafikverkets
beslut om föreskrifter om hastighetsbegränsning
på väg 23 i Kalmar län

RUN 2020/7



Information om gemensam skrivelse från
Regionsamverkan Sydsverige till
Infrastrukturdepartementet och Trafikverket om
generella hastighetssänkningar

RUN 2020/559



Information om Trafikverkets pågående arbete
med utpekande av riksintressen

RUN 2020/593



Minnesanteckningar Styrgrupp för Regional
digital agenda 1 dec 2020



Yttrande från Regionsamverkan Sydsverige om
regeringsuppdrag angående nya stambanor för
höghastighetståg

RUN 2021/1



Brev och inbjudan till inrikesministern Mikael
Damberg (S)

RUN 2020/136
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