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Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör, Region Kalmar län
Ulrika Cederholm, regionsekreterare, Region Kalmar län
Anna Hofvergård, regionchef, Ung företagsamhet § 28
Ewa Engdahl, Coompanion § 29
Rickard Strandberg, distriktsidrottschef, RF SISU Småland § 30
Ulrika Ringström, verksamhetschef i Kalmar län, RF SISU Småland § 30
Mia Carlsson, kultursamordnare, Region Kalmar län § 31, 41-42
Bettina Pehrsson, museichef, Kalmar konstmuseum § 31
Thea Östin, hemslöjdskonsulent, Kalmar hemslöjdsförening § 31
Helena Fristorp, administrativ chef/HR, Region Kalmar län § 33
Tina Erlandsson, ekonomichef, Region Kalmar län § 34
Magnus Hammarstedt, bredbandskoordinator, Region Kalmar län § 36
Camilla Håkansson, basenhetschef Projekt- och företagsstöd, Region Kalmar län § 39
Erik Ciardi, projektutvecklare, Region Kalmar län § 50
Magnus Garp, strateg digital utveckling, Region Kalmar län § 55

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

26-57

Ordförande

Karin Helmersson (C)

Justerare

Pär-Gustav Johansson (M)

Sekreterare

Ulrika Cederholm
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§ 26
Godkännande av föredragningslista
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden godkänner föredragningslistan.

Comfact Signature Referensnummer:
1043062
2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-02-17
Regionala utvecklingsnämnden

§ 27
Val av justerare
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden utser Pär-Gustav Johansson (M) till
justerare.
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§ 28
Ung företagsamhet (UF)
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Ung företagsamhet har funnit i Sverige sedan 1980. Sedan starten har det
skapats 450 000 UF företag. Statistik från tidigare UF företag visas, hur
Kalmar län förhåller sig till övriga riket samt fördelningen mellan
kommunerna i länet.
860 UF företag är registrerade för länet i år. Elevers erfarenheter kring att
driva UF företag presenteras och hur UF företag fungerar. Ung
företagsamhets verksamhet riktas även till grundskolan. En nyhet är
möjligheten till digital prao. I år kommer UF mässan inte genomföras fysiskt
utan det kommer ske digitalt. Region Kalmar län ger Ung Företagsamhet ett
verksamhetsbidrag.
--Föredragning av

Anna Hofvergård, regionchef, Ung företagsamhet
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§ 29
Coompanion
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Coompanion arbetar med att främja kooperativ utveckling. Grunduppdraget
finansieras delvis från Tillväxtverket och delvis från Region Kalmar län.
Region Kalmar län ger Coompanion ett verksamhetsbidrag. Måluppfyllelsen
för 2020 gås igenom liksom affärsplanen. Områden de arbetar med är hållbar
energiförsörjning och kooperativt entreprenörskap.
Långsiktigt arbetar de med en överenskommelse i Kalmar län mellan
idéburen sektor och offentlig sektor. En stor satsning är servicelyftet som
innehåller handel och laddstolpar för fordon. Coompanion samverkar med
många organisationer inklusive akademien. En nyhet för året är att de arbetar
med ägarskiftesbyten. I länet administrerar de också mikrofond Småland.
--Föredragning av

Ewa Engdahl, Coompanion
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§ 30
RF SISU Småland
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
RF-SISU Småland är en av Riksidrottsförbundets och SISU
Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer. Uppdraget är att stödja, leda,
företräda, utveckla, bilda och utbilda idrottsföreningar och
specialdistriktsförbund.
Idrottsrörelsens studieförbund ska bilda och utbilda. Inom detta ska de bland
annat bidra till att utveckla individer i olika roller. Inom Kalmar län finns det
över 600 föreningar inom 65 olika idrotter. Inför 2025 har följande
strategiska mål satts upp:
•

Livslångt idrottande

•

Idrottens värdegrund
är vår styrka

•

Idrott i förening

•

Idrotten gör Sverige starkare

Under 2021 kommer en särskild satsning göras på unga kvinnor. Samarbetet
görs mellan RF-SISU Småland, Region Kalmar län, Region Jönköpings län
samt Region Kronoberg.
--Föredragning av

Rickard Strandberg, distriktsidrottschef, RF SISU Småland
Ulrika Ringström, verksamhetschef i Kalmar län, RF SISU Småland
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§ 31
Verksamhetsplaner kultur Konstmuseet och
hemslöjden
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Region Kalmar län ger stöd till regionala kulturorganisationer. Stöden följs
upp genom verksamhetsamtal.
Kalmar konstmuseum
Kalmar konstmuseum har varit stängt sedan i november. Den 13 februari
började de åter öppna museet med flera åtgärder vidtagna. Under pandemin
har de försökt att nå ut till publiken med digitala alternativ.
Konstmuseet har två utställningar under våren. Den ena är av Theresa Traore
Dahlberg. Bland annat har hon gjort en specialproducerad film om Cementa i
Degerhamn. Den andra utställningen är av Laura Gustafsson och Terike
Haapoja. I deras utställning berättar boskapen om historien och hur de se på
världen. Under sommaren kommer de ha temat havet – alltings början.
Det pedagogiska arbetet med konstlabbet, ateljén och konstkoll har också
ställts om till att erbjuda digitala alternativ för barn.
Designarkivet ligger i Nybro, Pukeberg. Där genomförs en förstudie om ett
öppet publikt arkiv som beräknas bli klart till våren. Nästa steg är att söka
medel till genomförande. Ett annat projekt de arbetar med är Lära om
arkivet. Det ska pågå i tre år och syfta att arkivet ska vidgas till att omfatta
fler delar av Småland.
Kalmar hemslöjdsförening
Kalmar hemslöjd har två hemslöjdskonsulenter, en för textilslöjd och en för
hårdslöjd. Kalmar läns hemslöjdsförening har också ett arkiv. Deras uppdrag
är att utveckla och bevara slöjden. Detta görs genom kurser och
utställningar. Pandemin har lett till att de har ställt om till digitala lösningar.
Svårast har detta varit för hårdslöjden.
Under 2021 planerar de att arbeta med lin på olika sätt i projektet lin för
livet. Den som vill kan också få vara med och odla lin och de hoppas till
hösten kunna hålla i linberedningskurser.
I ett annat projekt uppmanas allmänheten att brodera på temat djur och odjur.
Resultatet ska visas på Himmelsberga och Näs. Kalmar hemslöjdsförening är
också med i projektet Lära om arkivet och ska där brodera en karta över
länet.
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--Föredragning av

Mia Carlsson, kultursamordnare, Region Kalmar län
Bettina Pehrsson, museichef, Kalmar konstmuseum
Thea Östin, hemslöjdskonsulent, Kalmar hemslöjdsförening
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§ 32
Hållbar utveckling i hela länet
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Verksamheten har under året till stor del påverkats av pandemin. Regionala
utvecklingsförvaltningen har gjort särskilda insatser inom kultur, näringsliv
och folkhälsa. Ett antal uppdrag från regionplanen har redovisats:


19/04 – Redovisa ett förslag till strategi för smart specialisering.



19/06 – I samverkan med andra aktörer utreda förutsättningarna för
Matens hus, ett



koncept som lyfter fram och sammanför lokala matproducenter.



19/07 – Utreda en länsgemensam finansieringsmodell för att
påskynda utbyggnaden av



bredband i länet.



19/08 – Redovisa ett underlag för prioriteringar i länet inför
diskussioner med staten om infrastruktursatsningar i sydostregionen
(HP infrastruktur).



19/09 – Under planperioden redovisa ett handlingsprogram för länets
kompetensförsörjning



19/10 – Utreda införande av ett kompetenscenter för yrken inom
kollektivtrafiken inom länet.



19/14 – Redovisa ett förslag till en samverkan med flygplatsen i
Kalmar för att stärka



infrastrukturen och samtidigt gynna kopplingen mellan flyg, tåg och
buss.



20/01 – Redovisa en plan för hur långsiktiga och robusta strukturer
och miljöer kan stärka näringslivets konkurrenskraft.

Resultat utifrån regionala utvecklingsförvaltningens mål presenteras.
--Föredragning av

Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör
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§ 33
En av Sveriges bästa arbetsplatser
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Under 2021 har ett antal omställningar och anpassningar av arbetsmiljö och
arbetssätt genomförts. Sjukfrånvaron jämfört med förra året har förändrats
något, men det är sammantaget en fortsatt låg sjukfrånvaro på 2.99 %.
Region Kalmar läns målvärde är 4.2 %
De fokusområden som det arbetats med under 2020 är:


Stärkt chef- och ledarskap



Förbättringsarbete på varje arbetsplats – varje dag lite bättre



Hälsofrämjande arbete utifrån resultat i medarbetarenkäten

--Föredragning av

Helena Fristorp, administrativ chef/HR
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§ 34
God ekonomisk hushållning
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
För 2020 redovisar regionala utvecklingsnämnden ett överskott på 4 299 t kr.
Folkhögskolorna har haft ett svårt ekonomiskt år, bland annat på grund av att
de inte kunnat ta ut avgifter för kost och logi. De har inte heller haft
konferensintäkter. Det ekonomiska resultatet för intäkter, lön och
arbetsgivaravgifter, utbildning och övriga personalkostnader,
kapitaltjänstkostnader, lokalhyror och övriga kostnader redovisas.
Budgetuppföljning per verksamhet bildning kultur och regional utveckling
gås igenom.
--Föredragning av

Tina Erlandsson, ekonomichef
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§ 35
Regionsamverkan Sydsverige
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Region Kalmar län arbetar för att regionsamverkan Sydsverige gemensamt
ska agera för att påverka strukturfonderna.
Vid ett extra möte med nämnden för regional utveckling ska ett eventuellt
uppdrag om att utreda ett gemensamt arbete kring film diskuteras.
Bredbandsarbetet pågår. Den övergripande överenskommelsen med
arbetsförmedlingen har reviderats.
--Föredragning av

Karin Helmersson (C), ordförande
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör
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§ 36

Ärendenummer RUN 2021/33

Regionala prioriteringar för bredbandsstöd
Beslut
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. För Kalmar läns del beörs ca 18 500
unika byggnader.
Arbetet med kvalitetssäkringen går ut på följande:
 Det tas bort byggnader som redan är utbyggda, där utbyggnad pågår
samt de som har beviljats stöd i landsbygdsprogrammet.
 Nätägare anger i offentligt samråd (mars) vilka planer de har framåt.
 Region Kalmar län adderar byggnader som inte omfattas av
klassificeringar exempelvis idrottsanläggningar, bygdegårdar, etc.
 Det görs ingen värdering av riktigheten för övrigt.
Efter kvalitetssäkringen kommer arbete med regionala prioriteringar att
påbörjas. Av de stödberättigade byggnaderna (exklusive fritidshus) får upp till
30 % av byggnadernaomfattas av de regionala prioriteringarna. Sedan tidigare
finns beslutade regionala prioriteringar som ligger i linje med Post- och
Telestyrelsens kriterier för 2021. Hur många byggnader som kommer bli
aktuella för regionalt prioriterade kommer tillkännages den 9 april. Beslutet
kommer tas upp på Regionala utvecklingsnämnden 21 april.
--Föredragning av
Magnus Hammarstedt, bredbandskoordinator
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§ 37

Ärendenummer RUN 2021/11

Verksamhetsberättelse regionala
utvecklingsförvaltningen 2020
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen om
verksamhetsberättelse 2020 till protokollet och överlämnar den till
regionstyrelsen.
Bakgrund
Av verksamhetsberättelsen 2020 framgår att årets resultat är på 4 299 tkr.
Det ekonomiska målet är därmed uppfyllt.
I verksamhetsberättelsen beskrivs förvaltningens verksamhet samt
uppföljning av mål och aktiviteter kopplade till de olika
verksamhetsområdena.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 26 januari 2021
2. Verksamhetsberättelse 2020 för Regional
utvecklingsnämnd/förvaltning
Protokollsutdrag till: Region Kalmar län

Comfact Signature Referensnummer:
1043062
14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-02-17
Regionala utvecklingsnämnden

§ 38

Ärendenummer RUN 2020/38

Internkontrollplan 2020 för Regionala
utvecklingsnämnden
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden godkänner redovisningen av intern kontroll
för 2020.
Bakgrund
Riktlinjerna för intern kontroll behandlar regionstyrelsens, regiondirektörens
och förvaltningschefernas ansvar, rapporteringsskyldighet samt styrning och
uppföljning.
Varje förvaltning ska utforma och utföra den egna interna kontrollen utifrån
sina behov och förutsättningar.
Regionala utvecklingsförvaltningens internkontrollplan för år 2020 följer
Regionstyrelsens Internkontrollplan för 2020 och innehåller följande
kontrollmoment: personliga utlägg, leverantörstrohet, privat bil i tjänsten,
projekthantering samt mobilitetsersättning.
Sammanfattning av årets granskning
Årets granskning av intern kontroll har lett till löpande åtgärder där så har
krävts.
Arbetet med förbättrade rutiner för att i så stor utsträckning som möjligt
använda upphandlade leverantörer eller inköpsuppdrag pågår ständigt. Här
har kontroll av efterlevnad försvårats av brister i det verktyg som funnits
tillgängligt. Vissa avvikelser kommer sannolikt alltid att finnas och vara
motiverade, vilket även gäller för användande av privat bil i tjänsten och
personliga utlägg.
Efter två år i ny organisation med nya system visar årets granskning att
rutiner för redovisning och uppföljning av förvaltningens projekt fungerar
väl.
Fakturering av mobilitetsersättning både avseende inkomna och utfärdade
fakturor har granskats utifrån den rekommendation SKR tagit fram. Brister
har upptäckts och åtgärdats, och kontrollen kvarstår 2021 för att säkerställa
att rekommendationen följs. En nationell utredning ledd av SKR pågår kring
hantering av mobilitetsstöd mellan regioner.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 25 januari 2021
2. Rapport intern kontroll 2020 för Regional utvecklingsförvaltning
3. Internkontrollplan för Regional utvecklingsförvaltning 2020
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§ 39

Ärendenummer RUN 2019/800

Återrapportering av Villkorsbeslut 2020
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen om återrapportering
av villkorsbeslut 2020 till protokollet.
Bakgrund
Regeringen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden
om ekonomiska åtaganden gällande utgiftsområde 19 Regional tillväxt. I
beslutet ingår att berörda aktörer ska lämna en redovisning till
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 21 februari 2021.
Redovisningen ska göras enligt en särskild mall och ske enligt uppsatta
återrapporteringskrav.
--Föredragning av

Camilla Håkansson, basenhetschef Projekt- och företagsstöd
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 12 februari 2021
2. Återrapportering 2020
3. Villkor mm för budgetåret 2020
Protokollsutdrag till: Näringsdepartementet
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§ 40

Ärendenummer RUN 2020/31

Verksamhetssamtal - kulturorganisationer
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Region Kalmar län via regionala utvecklingsnämnden har överenskommelser
med regionala kulturorganisationer som tydliggör mål och uppföljning
kopplade till Kulturplanen – kultur att växa i. Överenskommelsen tydliggör
även hur de verksamhetsanslag som organisationerna får via Region Kalmar
län och Statens Kulturråd via Kultursamverkansmodellen för att kunna
bedriva verksamhet ska redovisas.
Enligt överenskommelsen ska verksamheterna presentera en preliminär
verksamhetsplan och budget för kommande år. Detta sker vid ett samtal med
företrädare från Region Kalmar län under oktober/november. Dessutom ska
de lämna in verksamhetsplan och budget till Region Kalmar län senast den
30 november.
Under våren redovisar organisationerna föregående års verksamhet via
Myndigheten för kulturanalys kulturdatabas. Under april/maj genomförs ett
verksamhetssamtal med företrädare för Region Kalmar län.
Ovanstående verksamhetssamtal med kulturorganisationerna redovisas till
regionala utvecklingsnämnden via minnesanteckningar och kompletterande
föredragning. Nytt för i år är att verksamhetsföreträdare bjuds in till
regionala utvecklingsnämnden för att presentera sin specifika verksamhet i
samband med redovisningstillfälle.
Sammanfattning av hösten 2020 verksamhetssamtal
Alla kulturverksamheter har på ett eller annat sätt påverkats av covid-19
pandemin. Alla verksamheter har ett publiktapp och ekonomin har påverkats,
framförallt för de verksamheter som har entrébiljetter. Alla verksamheter
ställer om digitalt, men i olika takt beroende på genre, kunskap och
utrustning. Många av verksamheterna har långa planeringshorisonter och
ovissheten kring pandemin har försvårat verksamhetsplanering och budget
för 2021. Trots detta finns det en framåtanda och en kreativitet i att hitta nya
vägar, inte minst digitala, för att nå ut och tillgängliggöra kulturen till länets
invånare.
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Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 21 januari 2021
2. Sammanställning av verksamhetssamtalen med den regionala
kulturen enligt överenskommelse hösten 2020
Protokollsanteckning
Efter att överläggningen avslutats redovisar Janita Kirchberg (SD) följande
protokollsanteckning:
”Vi har ett ansvar för att regionala skattemedel används på bästa sätt och när
då Byteatern budgeterar ett underskott på 1,2 miljoner för 2021 utan att visa
en vilja att dra in svångremmen så reagerar vi. Politiken måste våga ställa
krav på de organisationer som i stort sett lever på medborganas skattemedel
och att även de ska mätta munnen efter matsäcken.”
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§ 41

Ärendenummer RUN 2020/448

Kulturbudget 2021 – fördelning av regionala och
statliga medel inom regionala kulturverksamheter samt
organisationsbidrag
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden fastställer kulturbudgeten och fördelningen
av regionala och statliga medel inom regional kulturverksamhet enligt
redovisat förslag.
En förutsättning för anslaget är att upprättade överenskommelser fullföljs i
enlighet med kulturplanen.
Reservation
Janita Kirchberg (SD), reserverar sig till förmån för eget förslag.
Bakgrund
Regionala utvecklingsnämndens beslut och fördelning av medel bygger på
en samlad pott av statliga och regionala medel.
Det regionala anslaget är uppräknat med 1,9%. Kulturbudgeten utökas
därutöver med 1 miljon kronor för satsning inom kreativa och kulturella
näringar. Det regionala anslaget till regional kultur för 2021 blir därmed
sammanlagt 54 708 tkr.
Det statliga grundanslaget för pris- och löneomkostnader är uppräknat med
1,3% 416 221 kr. Dessutom bedömer Kulturrådet att regionen bör få
förbättrade ekonomiska förutsättningar för att bidra till att de nationella
kulturpolitiska målen uppnås genom att förstärka verksamhetsbidraget med
1,6% 512 000 kr av statsbidraget för regional verksamhet.
Till detta tillkommer särskilda satsningar om 800 tkr som avser Virserums
konsthall, Kalmar konstmuseum samt regional dansutveckling vid Byteatern
Kalmar Länsteater. Som fördelas med 133 tkr till dansutvecklingen samt 333
tkr vardera till Kalmar konstmuseum och Virserums konsthall.
Dessutom tillkommer den statliga förstärkningen inom utveckling för
biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande med 950 tkr.
Likaså utökar Kulturrådet verksamhetsbidraget med de 84 tkr som tidigare
varit tidsbegränsad satsning för att stärka den musikaliska scenkonsten som
Länsmusiken tilldelas.
Det statliga verksamhetsbidraget till Filmregion Sydost delas från och med
2021 upp mellan de tre regionerna; Kalmar, Kronoberg och Blekinge.
Sammanlagt beviljar Statens Kulturråd 33 830 000 kr till Region Kalmar län.
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Kulturbudgeten innehåller även en omfördelning om 250 tkr från
kulturprojektmedel till strategiska samverkansmedel. Dessa bereds likt
kulturprojektmedel.
Förslag till fördelning
Fördelning av regionala och statliga kulturmedel 2021 i tkr
Kulturbudget 2021

Kulturprojektmedel
Strategiska samverkansmedel
Kulturstipendier

Regionalt och
statligt bidrag

947
250
150

Byteatern Kalmar Länsteater
Dansutveckling Byteatern
Kalmar läns Arkivförbund
Kalmar läns hemslöjdsförening
Kalmar läns Musikstiftelse
Kalmar läns museum
Kalmar konstmuseum
Riksteatern Kalmar län
Virserums konsthall
The Glass Factory
Filmregion Sydost
Regional biblioteksutveckling

18 807
786
659
1 974
18 059
18 507
8 961
1 997
3 051
1 256
1 528
5 998

Designarkivet
Kalmar läns hembygdsförbund
Litteraturnod Vimmerby
Svenskt Rockarkiv
Ölands dramatiska teater
Capellagården
Film i Glasriket
Smålands spelmansförbund
Sjöfararkusten Småland Öland

1 247
407
950
950
220
276
17
11
17

Kreativa kulturella näringar

1 000

Statliga medel kvar att fördela*
Summa totalt

512
88 538

* Det statliga bidraget om 1,6% (512 000 kr) som är till för att förbättra de
ekonomiska förutsättningarna så de nationella kulturpolitiska målen uppnås
kommer beredas vidare. Fördelning av dessa kommer hanteras av regionala
utvecklingsnämnden vid ett senare tillfälle.
--Föredragning av

Mia Carlsson, kultursamordnare
Comfact Signature Referensnummer:
1043062
21

Datum

2021-02-17

Region Kalmar län

--Inför för mötet har följande förslag till beslut redovisats:
”Regionala utvecklingsnämnden fastställer kulturbudgeten och fördelningen
av regionala och statliga medel inom regional kulturverksamhet enligt
redovisat förslag.
En förutsättning för anslaget är att upprättade överenskommelser fullföljs i
enlighet med kulturplanen. ”
Överläggning
1. Janita Kirchberg (SD) föreslår:
”att 4 miljoner kronor av de till Byteatern föreslagna regionala medlen
omfördelas till Kalmar läns hembygdsförbund för 2021.”
2. Malin Anell (S) föreslår att regionala utvecklingsnämnden ska
besluta enligt det redovisade förslaget och avslå Janita Kirchbergs
(SD) förslag.
--Ordförande frågar om regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt Janita
Kirchbergs (SD) förslag eller Malin Anells (S) förslag till beslut angående
Kulturbudget 2021 – fördelning av regionala och statliga medel inom
regionala kulturverksamheter samt organisationsbidrag.
Hon finner att nämnden beslutar enligt Malin Anells (S) förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 28 januari 2021
2. Beslut från Kulturrådet
3. Ändringsbeslut från Kulturrådet
Protokollsutdrag till: Kulturrådet
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§ 42

Ärendenummer RUN 2020/570

Stödpaket digital omställning till kulturorganisationer
med anledning av covid-19
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beviljar digitalt omställningsstöd till
regionala kulturorganisationer om sammanlagt 1 624 746 kronor fördelat
enligt redovisat förslag.
Bakgrund
Regionala utvecklingsnämnden utlyste i december 2020 ett digitalt
omställningsstöd om totalt 2 miljoner som kulturorganisationer med
regionalt eller statligt verksamhetsbidrag kunde söka.
Sammanlagt inkom 11 ansökningar, varav 10 ansökningar var fullständiga
enligt kriterierna och därmed handlades. Ansökan från Pingstkyrkan i
Västervik handlades ej då de inte är en kulturorganisation med regionalt eller
statligt verksamhetsbidrag.
Syftet med stödet är att genom satsningar på digital omställning stötta
kulturverksamheter och därigenom fria kulturarbetare och egenföretagare
inom till exempel 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.
Samtliga fullständiga ansökningar uppfyller på olika sätt syftet med det
digitala omställningsstödet. De bidrar till en digital utveckling för det
regionala kulturlivet och tillgängliggör konst och kultur till fler medborgare
både under och efter pandemin. Därför föreslås att regionala
utvecklingsnämnden beviljar följande:
Organisation
Byteatern Kalmar länsteater

Stödbelopp
135 000 kr

Filmregion Sydost

200 000 kr

Kalmar läns hembygdsförbund

47 275 kr

Kalmar konstmuseum

200 000 kr

Stiftelsen Kalmar läns museum

200 000 kr

Kalmar läns musikstiftelse

200 000 kr

The Glass Factory

160 000 kr

Virserums konsthall

82 471 kr
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Ölands dramatiska teater

200 000 kr

Riksteatern Kalmar län

200 000 kr

--Föredragning av

Mia Carlsson, kultursamordnare

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 27 jan 2021
2. Bilaga Sammanställning ansökningar digitalt omställningsstöd
Protokollsutdrag till: Berörda organisationer
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§ 43

Ärendenummer RUN 2019/582

Riktlinjer för utdelning av kulturstipendier
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden antar de uppdaterade riktlinjerna för Region
Kalmar läns kulturstipendier.
Bakgrund
Region Kalmar län delar varje år ut två typer av kulturstipendium;
arbetsstipendium samt belöningsstipendium. De nuvarande riktlinjerna
antogs av regionala utvecklingsnämnden den 23 maj 2019 och bygger på de
tidigare kriterier som fanns för Landstinget i Kalmar läns kulturstipendier.
Även fortsättningsvis föreslås kulturstipendierna delas ut som
arbetsstipendium eller belöningsstipendium, med korrigering att det enbart är
personer, grupper eller föreningar verksamma och bosatta eller med sitt säte i
Kalmar län kan söka. Tidigare har det funnits möjlighet att söka och bli
beviljad kulturstipendium om person eller grupp varit uppväxt i Kalmar län,
men nu är bosatt på annan plats i Sverige.
De uppdaterade riktlinjerna förtydligar vad som vägs in vid bedömningen i
urvalet av stipendiater, hur en ansökan/nominering ska göras samt vad som
ska bifogas en ansökan/nominering för att anses som komplett och
handläggas.
De uppdaterade riktlinjerna tillsammans med uppdaterad ansökningsblankett
för arbetsstipendium samt ny framtagen nomineringsblankett för
belöningsstipendium föreslås gälla från beslutsdatum.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 12 januari 2021
2. Uppdaterade riktlinjer Region Kalmar läns kulturstipendier
3. Uppdaterad ansökningsblankett arbetsstipendium
4. Nomineringsblankett belöningsstipendium
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§ 44

Ärendenummer RUN 2021/16

Överenskommelse med Vimmerby kommun,
Litteraturutveckling Kalmar län
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden godkänner överenskommelsen med
Vimmerby kommun om huvudmannaskap för Litteraturutveckling Kalmar
län.
Bakgrund
”Kultur att växa i – Kulturplan Kalmar län 2022” antogs av Landstingets
fullmäktige i maj 2018. För att tydliggöra respektive regional
kulturverksamhets ansvar och roll att nå målen i kulturplanen tecknas
överenskommelser mellan Region Kalmar län och kulturverksamheter med
regionalt anslag och uppdrag.
Överenskommelsen bygger på ”armlängds avstånd” mellan anslagsgivare
och utförare. Det innebär att regionen beslutar om mål och ekonomiska
ramar och kulturverksamheterna ansvarar för sakkunskap, konstnärligt
innehåll och professionell ledning av verksamheten.
Alla kulturverksamheter med regionalt stöd lämnar verksamhetsplan och
budget samt redovisar med verksamhetsberättelse och bokslut. Regionala
utvecklingsnämnden beslutar om övriga rutiner för dialog och uppföljning
med utgångpunkt från kulturplanen.
I ”Kultur att växa i – Kulturplan Kalmar län 2022” finns det prioriterade
målet:
”Att Region Kalmar län etablerar ett främjandeuppdrag för litteratur som
stöd för litteratur som konstform och för litterära upphovspersoner.”
2017 beslutade Landstinget i Kalmar län genom dåvarande kulturnämnd att
lägga grunden för ett främjandeuppdrag inom litteratur genom ett anslag till
Vimmerby kommun. Sedan dess har kommunen utrett möjligheterna att
organisera uppdraget och sedan sommaren 2019 finns en regional
litteraturutvecklare på plats. Genom att regionen tecknar en
överenskommelse med Vimmerby kommun förtydligas det regionala
uppdraget. Region Kalmar län har även äskat om statliga medel från Statens
kulturråd inom Kultursamverkansmodellen för att ytterligare förstärka
verksamheten.
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Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den15 januari 2021
2. ”Överenskommelse 2020–2022 mellan Region Kalmar län, Regional
utvecklingsnämnd och Vimmerby kommun, Litteraturutveckling i
Kalmar län.”
Protokollsutdrag till: Vimmerby kommun
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§ 45

Ärendenummer RUN 2020/554

Samverkansöverenskommelse Idrott och Folkhälsa
2021, RF-SISU Småland
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden godkänner samverkansöverenskommelse
mellan Region Kalmar län, Region Jönköpings län, Region Kronoberg och
RF-SISU Småland gällande särskild satsning 2021.
Bakgrund
Region Kalmar län har tillsammans med Region Kronoberg och Region
Jönköpings län under många år haft en samverkansöverenskommelse för
Idrott och folkhälsa med Smålandsidrotten. Nuvarande
samverkansöverenskommelse, som är treårig, upphör den 31 december 2020.
Vid årsskiftet gick Smålandsidrotten och SISU Idrottsutbildare samman i en
gemensam organisation, RF-SISU Småland, och det är tillsammans med
denna part en ny gemensam överenskommelse upprättas. De fyra parterna
har under 2020 fört diskussioner vad gäller en ny
samverkansöverenskommelse för 2021 och kommit fram till en samverkan
kring en särskild satsning.
Ett hälsosamt och fysiskt aktivt liv är viktigt för alla. Trots det minskar
idrottandet i föreningar och sker istället i egen eller privat regi. Idrottens
statistik visar att målgruppen kvinnor 20-30 år är underrepresenterad i
idrottsföreningar. Behovet visar utifrån forskning att de föreningar som vill
behålla fler unga kvinnor bör satsa på mer hälsa och motionsidrott och
mindre på tävling och talangutveckling. Det bör vara tillåtet och enkelt för
deltagare att själva styra sina ambitionsnivåer och när och hur ofta träning
önskas ske.
Syftet med samverkansöverenskommelsen är att, utifrån idrottsrörelsen som
huvudaktör tillsammans med de tre regionerna, skapa bättre förutsättningar
för idrottsrörelsen genom att tillsammans genomföra riktade och
åldersanpassade insatser vilket främjar en förbättrad folkhälsa i Småland.
Dessutom ska samverkansarbetet bidra till kompetensutveckling och
erfarenhetsutbyte mellan samverkansparterna.
Det övergripande målet är att tillsammans verka för att fler idrottsföreningar
erbjuder fler unga kvinnor, 20-30 år, idrott utifrån deras villkor och
önskemål.
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Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 15 januari 2021
2. Förslag samverkansöverenskommelse mellan Region Kalmar län,
Region Jönköpings län, Region Kronoberg och RF-SISU Småland
gällande särskild satsning 2021
Protokollsutdrag till: RF-SISU Småland, Region Jönköpings län och Region
Kronoberg
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§ 46

Ärendenummer RUN 2021/6

Yttrande - Fiskereglering i marina skyddade områden i
egentliga Östersjön
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden antar redovisat yttrande som sitt svar på
Fiskereglering i marina skyddade områden i egentliga Östersjön.
Bakgrund
Havs- och vattenmyndigheterna har tagit fram ett förslag om fiskereglering i
marina skyddade områden i Egentliga Östersjön med
konsekvensbeskrivning. De marina skyddade områden som berör Kalmar län
är dels Ottenby rev vid Ölands södra udde och dels Hoburgs bank och
Midsjöbankerna som sträcker mellan Öland och Gotland. De synpunkter som
lämnas i detta yttrande berör således enbart ovan nämnda områden eftersom
de har koppling till Kalmar län.
Förslaget i remissen har sin bakgrund i att regeringen, vid FN:s
havskonferens i juni 2017, lämnade ett frivilligt åtagande om
bevarandeåtgärder avseende fiske i marina skyddade områden. Åtagandet
innebär att Sverige avser införa ändamålsenliga bevarandeåtgärder vad avser
fiske i samtliga marina skyddade områden. Förslagen har tagits fram i
samråd med forskare, fiskenäringen och miljöorganisationer. Eftersom det är
länsstyrelserna som ansvarar för att ta fram bevarandemål och
bevarandeplaner kommer det mesta av underlaget i denna remiss från
länsstyrelserna. Därför har Region Kalmar län också varit i dialog med
Länsstyrelsen i Kalmar län i arbetet med detta yttrande.
Lämpliga åtgärder i marina skyddade områden kan ha en positiv effekt på
arter som är kommersiellt viktiga. En väl analyserad, motiverad och
förankrad fiskereglering i skyddade områden kan tillgodose både
naturvårdens och fiskeriförvaltningens intressen eftersom friska hav, med
välbevarade livsmiljöer och fungerande ekosystem, är en förutsättning för
hållbart fiske.
Egentliga Östersjön sträcker sig från Öresund till Ålands hav. Både marina
arter, som torsk, strömming, skarpsill och skrubbskädda, och i kustvatten
typiska sötvattensarter, som gädda, abborre och gös, återfinns i Egentliga
Östersjön. Strömming, skarpsill och torsk är av störst betydelse för
yrkesfisket, men fiske bedrivs även i mindre utsträckning på en rad andra
arter.
Skyddade marina områden nära Kalmar län
De områden som berör Kalmar län är dels Hoburgs bank och
Midsjöbankarna som ligger centralt i Egentliga Östersjön och består av både
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grunda sandbankar och djupområden. Området anses viktigt som födo- och
uppväxtområden för fisk och sjöfågel och utgör det viktigaste
övervintringsområdet i Östersjön för alfågel samt för Östersjöpopulationen
av tumlare som anses akut utrotningshotade. Det andra området som berör
Kalmar län är Ottenby rev som inrättades 2020 som ett helt marint
naturreservat på 12 766 hektar. Området utgörs av det grunda havsområdet
som omger Ölands södra udde. Vattenkvaliteten är god och området hyser
tångbestånd ner till 10 meters djup.
Som sammanfattning för de områden som berör Kalmar län föreslås följande
fiskeregleringsåtgärder;


Ottenby rev – förbud mot allt fiske



Hoburgs bank och Midsjöbankarna – förbud mot allt garnfiske i hela
området. Förbud mot allt fiske i Norra Midsjöbanken.

Yttrande
Region Kalmar län ställer sig positiv till förslaget om fiskereglering i marina
skyddade områden i Egentliga Östersjön.
Att säkerställa skyddade havsområden är viktigt utifrån perspektivet att
skapa ett långsiktigt hållbart fiske som Region Kalmar län anser kommer
gynna Kalmars läns småskaliga fiske i framtiden. Ottenby rev och Hoburgs
bank och Midsjöbankarna är också viktiga områden för sjöfågel som årligen
lockar tusentals fågelskådare till Öland. Havsområdena är dessutom
livsavgörande för populationen av tumlare.
Även om Region Kalmar län ställer sig positiv till förslaget som det ser ut
idag vill vi att man från myndighetens sida kontinuerligt omprövar förbjudet
mot allt fiske utifrån rådande fiske- och miljövårdstillstånd. Region Kalmar
län ser också ett behov av att se över hur det växande sälbeståndet påverkar
fisket och eventuellt behov att hålla nere sälpopulationen vid för stor
påverkan.
Region Kalmar län har inga ytterligare synpunkter men lyfter fram vikten av
fortsatt dialog med fiskerinäringen och andra intressenter. Detta för att
säkerställa lämpliga åtgärder som gynnar både naturvården och näringarna
som är beroende av ett friskt hav som ger goda förutsättningar för ett
långsiktigt hållbart fiske.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 februari 2021
2. Remiss - Fiskereglering i marina skyddade områden Egentliga
Östersjön
Protokollsutdrag till: Havs- och Vattenmyndigheten
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§ 47

Ärendenummer RUN 2020/589

Gemensamt ställningstagande Stångådalsbanan och
Tjustbanan
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden ställer sig bakom ställningstagandet kring
Stångådalsbanan och Tjustbanan tillsammans med berörda parter.
Bakgrund
Som en del i arbetet med att öka de nationella insatserna på det regionala
järnvägsnätet har två skrivningar kring Stångådalsbanan och Tjustbanan
tagits fram. Syftet är att visa en enighet från alla berörda parter längs med
järnvägen och därmed kunna påverka den nationella nivån för att öka
investeringar och underhåll. Berörda parter är eniga om järnvägens positiva
effekter för tillgänglighet och utveckling och ser behov utifrån både
näringsliv och privata resenärer.
Ställningstagandet antas politiskt av följande parter för Stångådalsbanan:
Region Kalmar län, Kalmar kommun, Mönsterås kommun, Högsby
kommun, Hultsfred kommun, Vimmerby kommun och Kinda kommun.
Samt följande parter för Tjustbanan: Region Kalmar län, Västervik kommun
och Åtvidaberg kommun. Dokumentet signeras därefter i liktydiga exemplar.
--Inför för mötet har följande förslag till beslut redovisats:
Regionala utvecklingsnämnden ställer sig bakom ställningstagandet kring
Stångådalsbanan och Tjustbanan tillsammans med berörda parter.
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 14 januari 2021
2. Intentioner om att gemensamt verka för insatser på Stångådalsbanan
3. Intentioner om att gemensamt verka för insatser på Tjustbanan
Protokollsutdrag till: Berörda kommuner
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§ 48

Ärendenummer RUN 2020/536

Underlag i förberedelsearbetet inför revidering av
nationell plan för transportinfrastrukturen och
länsplaner för regional transportinfrastruktur
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden skickar in redovisade bilagor som inspel till
förberedelsearbetet inför kommande revidering av transportplanerna.
Bakgrund
Region Kalmar län tillsammans med övriga länsplaneupprättare i landet har
fått en förfrågan från Trafikverket om att lämna in underlag som en del i
myndighetens förberedelsearbete inför kommande transportplanering.
Region Kalmar län har, med anledning av tidigare förfrågningar från
Trafikverket, skickat in en sammanställning av regionens syn på behov och
ställningstagande. Denna sammanställning skickas igen och kompletteras
med ett antal utredningar som har tillkommit sedan sommaren 2020.
Medskickat underlag är på olika sätt politiskt förankrade och ger en
sammanvägd bild av Kalmar läns behov och inspel.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 2 februari 2021
2. Handlingsprogram transportinfrastruktur Kalmar län
3. Regional utvecklingsstrategi
4. Regionsamverkan Sydsveriges Positionspapper Infrastruktur 2020
5. Systemanalys för Sydsverige 2020
6. Hela kungariket och halva pengarna- Utvärdering av Sveriges tre
nationella planer för infrastruktur 2010–2029
7. En snabbstart för Sydöstra Sverige– Framtidens hållbara transportsystem
8. Regionala banor – en del av framtidens fossilfria personresande
9. Målbild för BRT-stationer längs E22 i Region Kalmar län
10. Tidigare inspel till Inriktningsplaneringen- samlat dokument
11. Rapport Sydostpaketet
Protokollsutdrag till: Trafikverket
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§ 49

Ärendenummer RUN 2021/20

Projektbeslut - Nationell marknadsföring av
besöksnäringen 2021
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden avsätter en ram på maximalt 4 500 000 kr av
regionala projektmedel (1:1, förordningen 2003:596) som finns tillgängliga
för kommuner/destinationsbolag att ansöka om enligt ordinarie förfarande.
Bakgrund
Med anledning av den aktuella situationen i näringslivet finns behov av extra
insatser även under inledningen av 2021. Ett hårt drabbat område är länets
besöksnäring och det finns ett stort behov av insatser även inför säsongen
2021. Insatserna ska genomföras när så är lämpligt och ligga i linje med
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Den totala finansieringen av insatserna bygger på 50 % regionala
projektmedel och 50 % från aktuell kommun/destination och hanteras via det
vanliga stödsystemet för ansökan och beslut. Varje
kommun/destinationsbolag kan ansöka om max 500 000 kr.
Motiv för beslut:

Marknadsföringen som respektive kommun/destination ska göra riktar sig till
personer som vill semestra i Sverige och är intresserade av vår regions
resmål och destinationer.
Med hjälp av ökade resurser för nationell marknadsföring skapas möjligheter
att få fler besökare till regionen vilket väntas leda till ökade intäkter och
möjligheter för besöksnäringen i regionen. Det ökar möjligheten för
besöksnäringen att behålla kompetens och bedriva verksamhet samt för de
som arbetar i näringen att få fortsätta sitt arbete.
Handlingar
Tjänsteskrivelse daterad den 19 januari 2021
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Ärendenummer RUN 2020/161

Regionalt Operativt program, Europeiska Regionala
Utvecklingsfonden (ERUF) 2021-2027 för Småland och
Öarna
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
I slutet av december lämnades förslaget ”Regionalt Operativt program,
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) 2021-2027 för Småland
och Öarna” in till Tillväxtväxtverket. Programmet ska nu beredas av
Regeringskansliet och därefter förhandlas med EU-kommissionen.
Förutom de fyra regionernas utmaningar och regionala utvecklingsstrategier,
utgår programmet från de övergripande politiska områdena för EU, där två
av dessa gäller för Småland och Öarna (SMÖ):



Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk
omvandling.
Ett grönare och koldioxidsnålare Europa genom ren och rättvis
energiomställning, gröna och blå investeringar, den cirkulära
ekonomin, klimatanpassning, riskförebyggande och
riskhantering.

Ett antal särskilda mål är utvalda och programmets egna prioriteringar är:
1. Stärkt konkurrenskraft, höjd innovationsgrad och säkrad nytta i
digitaliseringen
Inom denna prioritering finns insatser som främjar ett
konkurrenskraftigt näringsliv, som blir mer effektivt, exportinriktat
och klarar omställningen till en hållbar verksamhet. Insatserna ska
leda till fler nya företag både inom befintliga styrkeområden och
inom helt nya nischer. Andelen företag som utgår från hållbara och
cirkulära affärsmodeller ska öka markant. Fler sociala företag och
företag som tar sin utgångspunkt i att lösa stora samhällsutmaningar
som utanförskap, ojämställdhet, klimatpåverkan och miljöförstöring
ska starta och utgöra en naturlig del av företagsmixen. Investeringar
ska ske i olika varianter av testbäddar och innovationshubbar som
möjliggör en snabbare utveckling och fler innovationer, inte minst
inom området klimatomställning. Insatser för att öka samverkan med
akademin både i och utanför programområdet behövs.
Digitaliseringstakten i företagen behöver öka för att skapa social,
ekologisk och ekonomisk nytta.
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2. Stärkt kompetens för en accelererad omställning och smart
specialisering samt en jämställd arbetsmarknad
Programmet ska säkra tillgänglighet till och tillvaratagande av
kompetens i näringslivet och offentlig verksamhet för en snabbare
omställning och smart specialisering. Kvinnor och män, flickor och
pojkar och alla individer oavsett könsidentitet har samma
förutsättningar till deltagande och inflytande. Insatserna fokuserar på̊
attityder, systematiskt arbetssätt, förändringsarbete i företag,
vidareutbildning, samt stärkt kompetens i det innovations- och
företagsfrämjande systemet. Resultaten är säkrad
kompetensförsörjning inom programområdets identifierade
styrkeområden och kunskapsområden samt stärkt förmåga, i
näringslivet och i offentligt finansierade verksamheter, att aktivt
arbeta för en jämställd arbetsmarknad präglad av ökad innovation
och konkurrenskraft. Detta ökar attraktiveten för vårt område.
3. Ökad takt i klimatomställningen och utvecklingen för en bättre
miljö
I programområdet finns stora utmaningar för att nå̊ klimat- och
miljömålen. Programmets insatser ska bidra till att produktions- och
energisystem utvecklas så att beroendet av fossil energi fasas ut,
förnybar energi ökar, den negativa miljöpåverkan av transportsektorn
minskar, utveckling av smarta energisystem ökar, den framtida
vattenförsörjningen och vattenkvaliteten säkras, biodiversiteten och
en övergång till cirkulär ekonomi främjas.
Budgetvolymen är ännu inte fastställd, men fördelningen mellan de två
politiska områdena är 65/35, där minst 30 % måste ingå inom politiskt
område 2. Det är också mycket oklart hur Fonden för en Rättvis Omställning
(FRO) ska finansieras. Tillväxtverkets uppdrag att ta fram ett förslag för
FRO har förlängt till den 1 mars och klarhet i frågan kan väntas först i april.
Om FRO genomförs som planerat kommer en del av den medfinansieringen
som krävs för FRO att tas från ERUF. Eftersom en av insatserna i FRO berör
programområdet Småland och Öarna, nämligen Cementas anläggning på
Gotland, kommer en betydande andel av programbudgeten att användas för
FRO:s genomförande.
Programmet kommer att förhandlas och kompletteras under våren. Start för
nya genomförandeprojekt kan väntas tidigast under senare delen av 2021.
--Föredragning av

Erik Ciardi, projektutvecklare
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 4 februari 2021
2. Förslag ”Regionalt Operativt program, Europeiska Regionala
Utvecklingsfonden (ERUF) 2021-2027 för Småland och Öarna”
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Motion - Region Kalmar län ska ta fram en industriplan
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige att besvara
motionen om att Region Kalmar län ska ta fram en industriplan
med redovisat yttrande som beskriver Region Kalmar läns pågående arbete
inom området.
Bakgrund
Michel Erlandsson (SD) har inkommit med en motion med en
bakgrundbeskrivning om industrin och föreslår att:
Regionen tar fram en industriplan i syfte att trygga industrin och på sikt
möjliggöra för flera arbetstillfällen i Region Kalmar län.
Yttrande
Region Kalmar län har under de senaste åren initierat flera insatser som ska
bidra till industrins utveckling i länet. I ”Strategi för smart specialisering i
Kalmar län 2021–2027” identifieras industriell utveckling som ett område
för kapacitetsutveckling vad gäller digitalisering, automatisering,
kompetensförsörjning och omställning till hållbar produktion. Analysen av
länet visar komparativa fördelar främst inom primärproduktion i jord- och
skogsbruk, förädling av denna produktion i livsmedelsindustrin och industrin
för trävaror, papper och massa, samt inom vissa andra grenar av
tillverkningsindustrin. Förädlingsvärdena per anställd inom industrin är
höga, särskilt i de stora industriföretagen vilka är viktiga för länets
arbetsmarknad och samlade förädlingsvärden. Strategin lyfter därmed fram
behovet att arbeta horisontellt med industriell utveckling och vikten av att
strukturfonderna även fortsättningsvis kan användas för att medfinansiera
insatser inom industrisektorn.
Helt avgörande för regionens och industrins utveckling är säkerställandet av
kompetensförsörjning. Region Kalmar län bedriver tillsammans med länets
aktörer ett omfattande arbete med behovsanalys och matchning av
arbetsmarknad och utbildning. Dessutom finns det i Regionplan 2021-2023
ett uppdrag att ”Redovisa ett upplägg till forum för dialog mellan
industrinäringen, offentliga aktörer och fackliga organisationer”. Frågor om
insatser utifrån en gemensam väl förankrad plan och strategi för industrins
utveckling av det slag som efterfrågas i aktuell motion kommer att hanteras
enligt detta uppdrag och ligga till grund för kommande insatser.
--Inför för mötet har följande förslag till beslut redovisats:
”Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige att besvara
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motionen om att Region Kalmar län ska ta fram en industriplan
med redovisat yttrande som beskriver Region Kalmar läns pågående arbete
inom området.”
Överläggning
Janita Kirchberg (SD) föreslår att motionen om att Region Kalmar län ska ta
fram en industriplan ska bifallas.
Ordförande frågar om regionala utvecklingsnämnden beslutar bifalla
redovisat förslag till beslut eller Janita Kirchbergs (SD) förslag till beslut
angående att Region Kalmar län ska ta fram en industriplan. Hon finner att
regionala utvecklingsnämnden bifaller redovisat förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 29 januari 2021
2. Motion om Region Kalmar län ska ta fram en industriplan
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen
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Motion - Innovationsstöd för grön omställning och
jämställd arbetsmarknad
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige att besvara
motionen Innovationsstöd för grön omställning och jämställd arbetsmarknad
med redovisat yttrande som beskriver Region Kalmar läns pågående arbete
inom området.
Bakgrund
I motion – Innovationsstöd för grön omställning och jämställd
arbetsmarknad – föreslår Linda Fleetwood och Lena Granath (V), att
fullmäktige beslutar:
 Att Region Kalmar län riktar innovationsstöd till företag som
bryter könsmönstren.
 Att Region Kalmar län riktar innovationsstöd till företag som
satsar på gröna omställningar.
Yttrande
Motionen tar upp ett antal prioriteringar från styrdokument inom Region
Kalmar län. Dessa rör bland annat jämställdhet, jämlikhet, hållbar tillväxt
samt bra företags- och innovationsklimat. Som ett av många redskap för att
nå effekt i styrdokumentens prioriteringar finns företagsstöden. Inom de
ramar som stödförordningarna tillåter, tas redan idag stor hänsyn till
styrdokumentens prioriteringar. Detta görs i samtliga stöd och inte bara i
innovationsstödet. Region Kalmar län anser att prioriteringarna ska ha
genomslag i hela stödarsenalen och att de olika stöden ska komplettera
varandra så att de når prioriterade grupper.
Företag som arbetar hållbart, eller vill ställa om till en hållbar verksamhet, är
speciellt viktiga för länet. I ett längre perspektiv kommer hållbart
företagande att vara en förutsättning för att näringslivet i Kalmar län ska
kunna vara konkurrenskraftigt, och därmed kunna bidra till välfärd och
arbetstillfällen. Idag läggs således stor vikt vid hållbarhetsaspekterna, där
FN:s globala hållbarhetsmål utgör grunden för vårt arbete. I de tre
dimensionerna (ekonomisk-, social- och ekologisk hållbarhet) omfattas hela
spektrumet av faktorer som styr mot ett långsiktigt hållbart samhälle.
De områden som motionen lyfter är en delmängd av dessa dimensioner
För att ytterligare påskynda utvecklingen mot ett hållbart näringsliv/samhälle
finns en nationell samordning med riktade uppdrag till samtliga län i
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Sverige. Dessa nationella insatser skapar mervärde i vårt eget
hållbarhetsarbete.
Bland de aktiviteter som Region Kalmar län idag lägger stora arbetsinsatser
på kan nämnas:
 Projektet ”Vägar till hållbar regional utveckling”.
Projektet berör flera insatsområden, varav ett riktar sig mot projekt
och företagsstöd inklusive stöd till kommersiell service.
 Hållbarhetsverktyg i ansöknings- och handläggningsrutinen när
företag ansöker om stöd. Detta verktyg kommer att ingå i rutinen för
samtliga ansökningar och tar upp såväl de 17 hållbarhetsmålen som
tips om hur man går vidare i ett hållbart företagande.
Sammanfattningsvis anser Region Kalmar län att de insatser som motionen
pekar på redan omfattas av det pågående hållbarhetsarbetet, och att det är
viktigt att hela hållbarhetsperspektivet, utifrån alla tre dimensionerna, ägnas
lika stor uppmärksamhet.
--Inför mötet har följande förslag till beslut redovisats:
”Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige att besvara
motionen Innovationsstöd för grön omställning och jämställd arbetsmarknad
med redovisat yttrande som beskriver Region Kalmar läns pågående arbete
inom området.”
Överläggning
Janita Kirchberg (SD) föreslår att motionen om Innovationsstöd för grön
omställning och jämställd arbetsmarknad ska avslås.
Ordförande frågar om regionala utvecklingsnämnden beslutar bifalla
redovisat förslag till beslut eller Janita Kirchbergs (SD) förslag till beslut
angående Innovationsstöd för grön omställning och jämställd arbetsmarknad.
Hon finner att regionala utvecklingsnämnder beslutar enligt redovisat förslag
till beslut.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 15 januari 2021
2. Motion - Innovationsstöd för grön omställning och jämställd
arbetsmarknad
Protokollsanteckning
Efter att överläggningen avslutats redovisar Janita Kirchberg (SD) följande
protokollsanteckning.
”SD bejakar inte kvotering och att driva företag är redan i dag tufft.
Företagen måste se till vilka behov man har och då går kompetens före
könsidentitet. Allt annat blir bara fel och kränkande mot individen i
slutändan.”

Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen
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Ärendenummer RUN 2020/511

Trafikförsörjningsprogram för Region Kalmar län 20212029
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden ställer sig bakom förslaget till
trafikförsörjningsprogram för Region Kalmar län, 2021-2029.
Reservation
Anders Andersson (KD), Pär-Gustav Johansson (M) och Åke Berg (M) sig
mot beslutet till förmån för eget förslag.
Bakgrund
Kalmar länstrafik har tagit fram ett förslag till nytt regionalt
trafikförsörjningsprogram för perioden 2021-2029.
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet beskriver Region Kalmar läns
behov av kollektivtrafik, förslag till inriktning för kollektivtrafikens
utveckling, tydliga och uppföljningsbara mål samt ett antal strategiska val
för hur målen ska kunna nås.
Trafikförsörjningsprogrammet har varit på remiss till länets samtliga
kommuner och andra berörda intressenter. Inkomna synpunkter har bemötts i
samrådsredogörelsen och beaktats i bifogat förslag till nytt
trafikförsörjningsprogram.
Ärendet hanteras av kollektivtrafiknämnden den 21 januari 2021, för vidare
beslut i regionfullmäktige. Regionala utvecklingsnämnden föreslås ställa sig
bakom förslaget till beslut.
--Inför för mötet har följande förslag till beslut redovisats:
”Regionala utvecklingsnämnden ställer sig bakom förslaget till
trafikförsörjningsprogram för Region Kalmar län, 2021-2029.”
Överläggning
Peter Wretlund (S) föreslår att regionala utvecklingsnämnden ska bifalla
redovisat förslag till beslut om trafikförsörjningsprogram för Region Kalmar
län, 2021-2029samt avslå de tre tilläggsförslagen från M och KD.
Anders Andersson (KD), Pär-Gustav Johansson (M) och Åke Berg (M)
föreslår följande tilläggsyrkanden.
1. Att tydliggöra att självfinansieringsgraden för allmän kollektivtrafik
ska under planeringsperioden vara minst 50 %
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2. Att närtrafiken utvecklas så att den bättre svarar mot de behov som
finns inom olika delar av länet, för ökad jämlikhet mellan olika
kommuner när det gäller service via närtrafik. En utredning bör
genomföras av hur närtrafiken ska utformas för att skapa jämlikhet i
länet.
3. Att verklig länsfärdtjänst införs. Förutom den skyldighet som finns
för kommuner/regionen när det gäller att tillhandahålla färdtjänst
inom respektive kommun och den riksfärdtjänst som är lagreglerad,
behövs en länsfärdtjänst för att skapa frihet och mer jämställda
villkor för personer med funktionsnedsättning.
--Ordförande frågar om regionala utvecklingsnämnden beslutar bifalla eller
avslå Peter Vretlunds förslag till beslut om trafikförsörjningsprogram för
Region Kalmar län, 2021-2029. Hon finner att regionala
utvecklingsnämnden bifaller Peter Vretlunds (S) förslag.
Ordförande frågar om regionala utvecklingsnämnden beslutar bifalla eller
avslå tilläggsförslagen enlighet med Anders Andersson (KD), Pär-Gustav
Johansson (M) och Åke Berg (M) förslag till tillägg.
Hon finner att regionala utvecklingsnämnden avslår Anders Andersson
(KD), Pär-Gustav Johansson (M) och Åke Berg (M) förslag till tillägg.
Handlingar
1. Förslag till trafikförsörjningsprogram Region Kalmar län, 2021-2029
2. Samrådsredogörelse Trafikförsörjningsprogram Region Kalmar län,
2021-2029
Protokollsanteckning
Efter avslutad överläggning redovisar samtliga från Moderaterna och
Kristdemokraterna följande protokollsanteckning:
”I trafikförsörjningsprogrammet redovisar Region Kalmar län en inriktning
för hur kollektivtrafiken ska utvecklas samt ett antal strategiska val för hur
målen ska kunna nås. Vi har under framtagandet av
trafikförsörjningsprogrammet för perioden 2021-2029 strävat efter att vara
en konstruktiv deltagare i samtalet. I denna protokollsanteckning vill vi
utöver framförda yrkanden också lämna tre kommentarer till beslutet.
a) Otillräcklig analys av coronapandemins långsiktiga påverkan på
kollektivtrafiken
I trafikförsörjningsprogrammet nämns de kortsiktiga utmaningar som
coronapandemin har medfört. Det konstateras också att effekterna kan bli
långsiktiga: ”Effekterna av denna kris kommer att påverka oss på flera sätt
framöver, både beteendemässigt och ekonomiskt. Detta kommer att få en
inverkan även på kollektivtrafiken på ett sätt som vi ännu inte kan
överblicka.”
Det görs dock ingen ansats till analys av vad inverkan kan tänkas bli. Vi
menar att detta är en avgörande brist. Coronapandemin med dess
framtvingande av nya beteendemönster har pågått så länge att dessa mönster
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kan förutsättas bli bestående. I Region Kalmar läns egen verksamhet, till
exempel, har det skett en snabb utveckling i riktning mot digitala möten.
Många människor har blivit medvetna om vinsterna med nya arbetssätt. Vi
har svårt att se dessa förändringar rullas tillbaka.
Detta får direkt påverkan på efterfrågan på kollektivtrafik. I
trafikförsörjningsprogrammet noteras att knappt häften av vardagsresorna
utgjordes av resor till och från arbete/studier eller tjänsteresor. Inköpsresor
samt resor till olika fritidsaktiviteter stod för runt en femtedel av resorna
vardera. Det är möjligtvis den sistnämnda kategorin som kan tänkas förbli
oförändrad av coronapandemin.
Utöver att kraven på social distansering har lett till en snabb utveckling av
digitala arbetssätt, saknar vi en analys av vad den ökade medvetenheten om
smittspridning allmänt innebär för kollektivtrafiken. I antologin Omstart för
kollektivtrafiken – idéer för en hållbar framtid skriver Anders Wretstrand vid
Skånetrafiken: ”I samband med covid-19 upplevs trängsel i peak-trafik på ett
nytt och starkare sätt, trots att resandet totalt sett minskat. Det finns skäl att
tro att denna förhöjda obehagskänsla kommer att vara en kvarstående effekt,
även efter att pandemin blåst förbi och vaccin finns att tillgå.”
b) Otillräcklig analys av de ekonomiska konsekvenserna av kraftigt ökat
resande
I trafikförsörjningsprogrammet fastslås ett mål om ökat resande motsvarande
3,5 procent per år. Detta innebär att det år 2029 väntas göras 4 miljoner fler
resor än 2019.
Samtidigt har Region Kalmar län idag en anmärkningsvärt hög
produktionskostnad för kollektivtrafik. År 2019 gjordes 10 590 000
påstigningar till en kostnad på 888 103 tkr, motsvarande 83,86 kronor per
resa. I Kronoberg gjordes 10 612 000 påstigningar till en kostnad på 627 797
tkr, motsvarande 59,16 kronor per resa. Motsvarande tal för Östergötland var
40,35 kronor, Blekinge 54,60 kronor och Gotland 67,02 kronor. Ingen annan
region hade så höga kostnader i relation till antalet påstigningar.
En ökning på 4 miljoner resor årligen ger vid dagens produktionskostnad
ökade kostnader på 335,4 miljoner kronor. Även vid en självfinansiering på
50 procent innebär detta att kollektivtrafiken ska subventioneras med nästan
170 miljoner kronor mer år 2029 än 2019.
Och även om det i trafikförsörjningsprogrammet slås fast att målet är 50
procents självfinansiering, konstaterar vi att det saknas åtgärder för såväl
intäktsmaximering som kostnadsminimering.
Mot bakgrund av detta, i kombination med att gällande regionplan saknar
mål för kollektivtrafikens självfinansiering (50-procentsmålet gäller här bara
på lång sikt, oklart hur lång) och den styrande majoriteten har hunnit
förbinda sig till kostnadsdrivande satsningar utan föregående analys som kan
peka på tillräckligt resandeunderlag, vill vi i detta sammanhang uttrycka en
farhåga om att resandemålet i praktiken överordnas självfinansieringsmålet.
Utöver att detta är olyckligt i sig, finner vi det problematiskt ur demokratiskt
perspektiv att framtida majoriteter i regionen budgetmässigt binds upp vid
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beslut fattade långt före tillträdet. Ett underskott enligt ovan kommer kraftigt
att begränsa framtida majoriteters ekonomiska handlingsutrymme.
c) Otillräcklig analys av ökat resande i relation till demografisk
förändring
Såväl behov av som efterfrågan på kollektivtrafik hänger nära samman med
befolkningsunderlaget. Vi finner den demografiska analysen i
trafikförsörjningsprogrammet otillfredsställande.
Befolkningen i Kalmar län väntas av Statistiska Centralbyrån öka med 4,6
procent mellan 2019 och 2030. För att nå målet för resandeutvecklingen på
15 miljoner resor år 2029 krävs att antalet resor per individ i befolkningen
ökar från 44,8 år 2019 till 58,4, en ökning av individens resande med drygt
30 procent.
Därutöver anser vi att analysen på ett tydligare sätt borde ha tagit sin
utgångspunkt i befolkningens förändrade sammansättning. Ökningen sker
inte i alla åldrar. Antalet kvinnor i åldern 25-64 var 57 449 år 2020 och
väntas vara 57 297 år 2029. Antalet män i samma ålder var 60 528 år 2020
och väntas minska till 59 685 år 2029. Med tanke på att resor till/från arbete
samt tjänsteresor är en stor del av det resande kollektivtrafiken hanterar, är
det inte oväsentligt att befolkningen i arbetsför ålder väntas minska under
perioden som trafikförsörjningsprogrammet omfattar.”

Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen
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§ 54

Ärendenummer RUN 2019/472

Strategi för smart specialisering
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionfullmäktige antar redovisat
förslag till Strategi för smart specialisering i Kalmar län 2021–2027.
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.
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Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 21 januari 2021
2. Strategi för smart specialisering för Kalmar län 2021–2027
3. Analys av styrkeområden i näringslivet i Kalmar län
4. Samrådsredogörelse
Protokollsanteckning
Janita Kirchberg (SD) redovisar följande protokollsanteckning med
instämmande av Petra Gustafsson, ersättare.
”Sverigedemokraterna anser att en smart specialiseringsstrategi kan vara bra
för Region Kalmar län. Sverige bidrar idag med ett stort antal miljarder till EU
som vi sedan med mössan i hand måste be om att få tillbaka en mikrodel av
och det är inte alltid lätt då de ställer sina specifika krav på vad som ska
uppnås. Vad som är bäst för vår region kan vi bedöma bättre än de som sitter
och styr i EU. Vi säger inte nej till en smart specialiseringsstrategi men anser
att varje land är unikt i sin utformning och bör få forma sin strategi efter sitt
lands behov. ”
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen
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§ 55

Ärendenummer RUN 2019/661

Digital agenda för Kalmar län 2021-2022
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionfullmäktige antar redovisat
förslag till Digital agenda för Kalmar län 2021-2022.
Reservation
Anders Andersson (KD), Pär-Gustav Johansson (M) och Åke Berg (M
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Bakgrund
Regionstyrelsen beslutade i oktober 2020 att godkänna remissförslag till
Digital agenda för Kalmar län 2021-2022. Förslaget remitterades till berörda
instanser med remisstid 27 oktober 2020 till den 18 januari 2021.
Resultat av samråd
Förslaget till Digital agenda för Kalmar län 2021-2022 har efter samrådet
reviderats på ett antal punkter. Remissen ställdes till sammanlagt 30
instanser samt organisationerna i pensionärs- och funktionshinderråd.19 av
dessa har inkommit med svar. Totalt har 154 synpunkter och kommentarer
identifierats vilka finns sammanställda och besvarade i samrådsredogörelsen.
Inga synpunkter om övergripande större förändringar av agendan har
framförts. Dock finns ett antal synpunkter som föranlett revidering. Vilka
dessa är framgår av samrådsredogörelsen.
Sammanfattning av större förändringar
Flera instanser har efterfrågat större fokus på säkerhet och integritet och
därför har en insats om cybersäkerhet lagts till i agendan. Behovet finns
inom offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle.
Flera synpunkter handlar om arbetssätt för genomförande av insatserna.
Detta har ytterligare förtydligats i agendan.
Kapitlet ”Kompetens” följde i remissversionen inte samma struktur som
övriga temaområden. Texten i kapitlet har därför omdisponerats för en större
tydlighet.
Följande mål och insatser har genomgått betydande förändringar:


Mål 3.3 – Bättre samverkan mellan olika aktörer kring den enskildes
hälsa genom smarta tjänster för informationsförsörjning har
formulerats om till Bättre samverkan och informationsöverföring
mellan olika aktörer kring den enskildes hälsa.
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Insats 1.1.1 - Förbättra bibliotekspersonalens kunskap om de grupper
som befinner sig helt eller delvis i digitalt utanförskap.
o Uppdrag om att se över möjligheten att bryta ned nationell
statistik om digitalt utanförskap till regional nivå har lagts till
i insatsen.



Insats 1.2.3 – Arbeta för att öka elevers digitala kompetens och
generella måluppfyllelse.
o Texten har ändrats för större fokus på det pedagogiska
perspektivet.



Insats 1.2.6 - Utredning av samordningsmöjligheter av
modersmålsundervisningen i länets kommuner.
o Lärarbristen är ett växande problem och fjärrundervisning kan
vara en del av lösningen för att ge elever tillgång till
kvalificerad undervisning. Detta är i dagsläget framförallt ett
problem vad gäller kompetensförsörjningen för
modersmålslärare, men bedöms framöver gälla flera typer av
lärare. Därför har insatsen breddats och ändrats till ”Initiera
utbildningssatsningar kring fjärrundervisning för länets
kommuner.”



Insats 3.2.2 - Ökad samverkan mellan kommunala och regionala
hjälpmedelsverksamheter.
o Synpunkt har lämnats om att utöka uppdraget att även omfatta
att se över samordningen av digitala hjälpmedel mellan
kommunerna. Detta har förtydligats i insatsen.



Insats 3.2.3 - Matcha nya behov och möjligheter inom ehälsoområdet.
o Insatsen har utökats att inte bara omfatta showrooms utan
även andra verktyg som används för att åstadkomma ökad
kunskap samt behovsprövade, bättre och mer
konkurrenskraftiga lösningar.



Insats 4.2.4 – Åstadkomma ett ökat skydd mot och förbättrad
förmåga att hantera cyberangrepp för att minska de digitala
sårbarheterna i Kalmar län.
o Ny insats.

I övrigt har vissa förändringar gjorts sedan remissversionen vad gäller
förtydliganden, språkliga förbättringar, statusuppdateringar med mera.
Digital agenda för Kalmar län 2021-2022 kommer behandlas på
länsberedningen för regionala utvecklingsfrågor den 12 februari för vidare
beslut i regionala utvecklingsnämnden den 17 februari, regionstyrelsen den
17 mars och regionfullmäktige den 15 april.
Barn- och ungdomsperspektivet ska särskilt beaktas och detta finns bland
annat med i kapitlet kompetens genom att arbeta för en likvärdig tillgång till
digitala verktyg i skolan och att öka elevers digitala kompetens och generella
måluppfyllelse. Det beaktas även i området som gäller utbildningsinsatser
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kring fjärrundervisning som bland annat syftar till att förbättra
förutsättningarna för modersmålsundervisningen med hjälp av nya verktyg.
--Föredragning av

Magnus Garp, strateg digital utveckling
--Inför för mötet har följande förslag till beslut redovisats:
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionfullmäktige antar redovisat
förslag till Digital agenda för Kalmar län 2021-2022.
Överläggning
Anders Andersson (KD), Pär-Gustav Johansson (M) och Åke Berg (M)
föreslår följande tilläggsyrkande.


att en särskild insats för ökad kunskap om cybersäkerhet, riktad mot
hela civilsamhället och samtliga invånare, skrivs in under Mål 1.1 –
Ökad digital kompetens och delaktighet för invånarna.

Ordförande frågar om regionala utvecklingsnämnden beslutar bifalla eller
avslå redovisat förslag beslut om Digital agenda för Kalmar län 2021-2022.
Hon finner att regionala utvecklingsnämnden bifaller redovisat förslag.
Ordförande frågar om regionala utvecklingsnämnden beslutar bifalla eller
avslå tilläggsförslagen enlighet med Anders Andersson (KD), Pär-Gustav
Johansson (M) och Åke Berg (M) förslag till tillägg.
Hon finner att regionala utvecklingsnämnden avslår Anders Andersson
(KD), Pär-Gustav Johansson (M) och Åke Berg (M) förslag till tillägg.
--Regionala utvecklingsnämnden noterar till protokollet att ett tydligt syfte
med den digitala agendan och omställningen skrivs fram och arbetas in
under avsnittet Inledning i Digital Agenda.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 februari 2021
2. Digital agenda för Kalmar län 2021-2022
3. Samrådsredogörelse Digital agenda för Kalmar län 2021-2022

Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen
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§ 56
Delegationsbeslut
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar att följande delegationsbeslut har
fattats:
Yttrande - Partnerskapsöverenskommelsen för perioden 2021-2027, RUN
2020/565
Yttrande - Förslag till nya trafikföreskrifter om
bärighetsklasser i Kalmar län, RUN 2021/10
Protokoll – regionala utvecklingsnämndens presidium 2021-01-26
Delegerade stöd
Konsultcheckar 2021-01-01
till 2021-02-05
Organisation namn
AB Richardssons Verktygsservice
Animal Pro Sweden AB
Ankarsrum Electric Motors AB
Ankarsrum Electric Motors AB
Borgens Konserver AB
Cattleya Perfumes AB
Fl-Net AB
HelpMeUp AB
Kryddskafferiet Scandinavia AB
M. Åbergs AB
Pellianni AB
Petersson, Johanna
Telin Rekrytering & Konsult Syd
AB
Veterinär Annina AB
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Delegerade stöd regionala projektmedel 2021-01-01 till 2021-0205

Projektnamn

Stödmottagare

Kalmar kommun
Torsås kommun
Västervik Framåt AB
Västervik Framåt AB

Service stimulans Kalmar kommun
Insatser Handel & Service Torsås kommun 2021
HANDEL & SERVICE I EN DIGITALISERAD OMVÄRLD - 2
Marknadsföring av lokal handel i Västerviks kommun
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§ 57
Anmälningsärenden
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar följande anmälningsärenden till
protokollet:
Verksamhetsplan Klimatkommissionen
Uppföljning av regional livsmedelsstrategi

RUN 2020/114

Återrapportering Interreg South Baltic inför 2021-2027

RUN 2020/34
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