SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-21
Regionala utvecklingsnämnden
Tid och plats
Beslutande

10:15-16:30, Löparen, Regionhuset, Kalmar
Karin Helmersson (C), ordförande, deltar på distans
Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande, deltar på distans §§ 58-70, 72-99
Malin Anell (S), deltar på distans
Saad Benatallah (S), deltar på distans §§ 58-70, 72, 74-99
Peter Vretlund (S), deltar på distans §§ 58-75
Lejla Radovic (S), deltar på distans §§ 58-64
Ingegerd Petersson (C), deltar på distans §§ 64-99 ersättare för Lejla Radovic (S)
Ulrika Lindh (C), deltar på distans
Johanna Wyckman (L), deltar på distans
Anders Andersson (KD), deltar på distans, ersättare för Åke Nilsson (KD) §§ 58-72, 7499
Åke Bergh (M), deltar på distans §§ 58-65
Mathias Karlsson (L), deltar på distans §§ 66-99, ersättare för Åke Bergh (M)
Janita Kirchberg (SD), deltar på distans
Petra Gustavsson (SD), deltar på distans § 71 ersättare för Pär-Gustav Johansson (M),
§ 73 ersättare för Anders Andersson (KD) §§ 76-99 ersättare för Peter Vretlund (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Ilko Corkovic (S), deltar på distans §§ 58-62
Ingegerd Petersson (C), deltar på distans §§ 58-64
Mathias Karlsson (L), deltar på distans §§ 58-65
Petra Gustavsson (SD), deltar på distans §§ 61-70, 72, 74-75

Tjänstepersoner

Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör
Ulrika Cederholm, regionsekreterare
Kjell Axelsson, solrospristagare, § 60
Tom Birgersson, Hagelsrum biogas, § 60
Tina Erlandsson, ekonomichef, § 61
Sofia Seifarth, basenhetschef Näringsliv och kultur, §§ 62, 91
Christian Forsell, samhällsplanerare, §§ 64, 75, 94
Karin Ekebjär, samordnare besöksnäring, § 65
Louise Palmgren, handläggare, § 66
Johanna Schelin, hållbarhetschef, § 67
Mia Carlsson, kultursamordnare, § 69
Maria Agestam, kultursamordnare, § 72
Magnus Hammarstedt, bredbandskoordinator, § 78
Wang Zhi, samordnare näringsliv, § 89

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

58-99

Ordförande

Karin Helmersson (C)

Justerare

Pär-Gustav Johansson (M) §§ 58-70, 72-99
Anders Andersson (KD) §71

Sekreterare

Ulrika Cederholm
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§ 58
Godkännande av föredragningslista
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden godkänner föredragningslistan med notering
om att ärende 35 Prioriteringar utifrån Positionspapper infrastruktur, ändras
till ett informationsärende.
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§ 59
Val av justerare
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden utser Pär-Gustav Johansson (M) till
justerare.
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§ 60
Solrospristagare
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Årligen delar klimatkommissionen ut Solrospriset till företag, organisationer,
personer eller föreningar som bidragit till ett klimatsmartare Kalmar län.
Priset ges till den eller de som har utfört framstående åtgärder eller insatser
som inspirerar och genererar innovation, jobb och aktiviteter inom klimat
och energiområdet. 2020 års solrospristagare presenterar sig och sin
verksamhet.
Kjell Axelsson

Kjell Axelsson är en eldsjäl, expert och investerare. Han har haft en
nyckelroll när det gäller utvecklingen av biogas i Kalmar län under många
år. Kjell Axelsson har varit delaktig och pådrivande i många av de tidiga
diskussionerna i länet mellan bland annat producenter, distributörer och den
offentliga sektorn. Några exempel på hans engagemang är: det tidigare
ägarskapet av Läckeby Water Group, med dotterbolagen Purac och Purac
Puregas. Nuvarande ägarskap i More Biogas Småland AB, Kalmar Biogas
AB, FAMAX AB, Lackeby Product AB.
Hagelsrums Biogas

Hagelsrums Biogas producerar biogas från gården med mjölkkor och
uppgraderar den direkt till fordonsgas. De har installerat fyra tankstationer
för biogas i Målilla, Vimmerby, Högsby och Hultsfred. Tankstationen i
Målilla fungerar som lager och dit går en 5 km lång ledning direkt från
Hagelsrums gård. Det är ett innovativt bidrag som hjälper till med
omställning till biogas och fossilfritt i norra länet. Hagelsrums Biogas
representeras av Tom Birgersson, produktionsansvarig vid Hagelsrums
Biogas.
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§ 61
God ekonomisk hushållning
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Ekonomisk rapport har upprättats för regionala utvecklingsnämnden för
perioden januari-mars 2021.
Nämndens får information om budget i relation till utfall för januari till mars
2021 på förvaltningsnivå samt uppdelat på verksamheterna bildning, kultur
och regional utveckling. Förvaltningen följer budget och prognosen för året
är att budget kommer att hållas.
--Föredragande

Tina Erlandsson, ekonomichef regionala utvecklingsförvaltningen
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§ 62

Ärendenummer RUN 2021/122

Hållbar utveckling i hela länet, Revidering av Regional
utvecklingsstrategi Kalmar län (RUS)
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) ska aktualitetsprövas. I och med
att det är en aktualitetsprövning kommer dialogen bli mer begränsad än vid
tidigare revideringar. Strukturen för den aktuella RUSen gås igenom.
Fokus för aktualiseringen av RUS kommer vara:
1. Uppföljning av indikatorer. Vad har hänt?
2. Analys post-corona–vilka konsekvenser, möjligheter och nya
utmaningar har pandemin fört med sig?
3. Konkretisering (målformuleringar till de fyra prioriterade
utvecklingsområdena) Delaktighet, hälsa och välbefinnande, God
miljö för barn och unga, Hållbar samhällsplanering och Stärkt
konkurrenskraft
4. Tydligare koppling till hållbarhetsmålen och Agenda 2030.
Genomgående i texten.
Under våren kommer ett antal dialogsamtal att genomföras. Dialogerna
kommer främst föras inom befintliga nätverk. Planen är att beslut om en
remissversion ska fattas under hösten som därefter skickas ut på remiss.
Slutligt beslut väntas fattas under 2022.
Resultat från de kommundialoger som hittills genomförts redovisas.
--Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet är den strategi
som ligger till grund för arbetet med regional utvecklingspolitik. Den ska
vara vägledande för regionernas regionala utvecklingsstrategier.
Utgångpunkten är stora samhällsföreningar i Sverige och omvärlden,
omställning till ett hållbart samhälle och behov av ett territoriellt perspektiv.
Fyra strategiska områden är framtagna:


Likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet



Kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet



Innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande i hela
landet
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Tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och
transportsystemet

Dessa punkter är tydligt kopplade till Kalmar läns regionala
utvecklingsstrategi.
--Föredragning av

Sofia Seifarth, basenhetschef Näringsliv och kultur
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§ 63

Ärendenummer RUN 2021/62

Regionsamverkan Sydsverige 2021
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Ordförande redogör för följande aktuella frågor inom Regionsamverkan
Sydsverige (RSS).


Filmstrategi



Bredband



Handlingsplan kollektivtrafik



Prioriteringen utifrån positionspapperet för infrastruktur

Comfact Signature Referensnummer:
1087872
8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-04-21
Regionala utvecklingsnämnden

§ 64

Ärendenummer RUN 2019/104

Regional Transportplan 2022 - 2033 (2037)
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Arbetet med att ta fram en regional och en nationell transportplan pågår
genom ett antal aktiviteter. Den regionala transportplanen förväntas gå ut på
remiss under hösten.
I fredags presenterades propositionen – Framtidens infrastruktur, hållbara
investeringar i hela Sverige. I denna återfinns bland annat de ekonomiska
ramarna för satsningar inom infrastrukturen. Jämfört med förra planperioden
har den totala avsatta summan ökats något. De transportpolitiska målen är
utgångspunkten. Dessa ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i
hela landet. I propositionen framgår också ökade satsningar på underhåll.
Vidare slås det fast att transportinfrastrukturen ska utvecklas. En nyhet är att
signalsystemet ERTMS ska betraktas som en del av underhåll av banorna.
Konkret hur mycket medel som ska hanteras i de regionala transportplanerna
kommer presenteras vid ett senare tillfälle. Vad de regionala
transportplanerna ska ge för effekter och konsekvenser tydliggörs. Flera av
argumenten i propositionen ligger i linje med vad Region Kalmar län vill
uppnå.
--Föredragning av

Christian Forsell, samhällsplanerare
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§ 65
Revidering av regional besöksnäringsstrategi
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Den regionala besöksnäringsstrategin ska revideras. Det kommer att bli en
tioårig strategi med nedbrytning till treåriga regionala handlingsplaner.
Strategin kommer ha en tydlig koppling till den nationella
besöksnäringsstrategin och kommunala turismstrategier.
Besöksnäringsstrategin ska skapa samsyn hos besöksnäring, dess främjare
och andra berörda aktörer runt omvärldsförändringar, strategiska vägval,
möjligheter och hot framöver. Den ska samla besöksnäring och dess främjare
runt en gemensam inriktning för framtiden. Vidare ske den ge stöd i
beslutsfattandet och det dagliga arbetet på den regionala nivån som ska leda
arbetet framåt. Trender att ta hänsyn till i arbetet har tagits fram utifrån
megatrender och besöksnäringstrender.
Projektets process och tidsplan redovisas. Under hösten 2021 förväntas en
remiss skickas ut. Slutligt beslut förväntas tas i början av 2022.
--Föredragning av

Karin Ekebjär, samordnare besöksnäring
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§ 66

Ärendenummer RUN 2019/536

Översyn av organisationsstöd och förslag till nya
riktlinjer
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Region Kalmar län ger bidrag till flera olika organisationer som har en
regional verksamhet. I dagsläget är det studieförbund,
funktionshinderorganisationer, idrottsförbund, barn- och
ungdomsorganisationer, pensionärsorganisationer, brottsofferjourer,
nykterhetsorganisationer och kvinnojourer.
En översyn har gjorts för de olika typerna av bidrag. I samband med
översynen konstateras att det behövs en ökad tydlighet och transparens,
djupare förståelse och kännedom om organisationernas verksamheter och
behov samt ett digitalt ansökningsförfarande. Dialog har förts med ett antal
av de berörda organisationerna.
Utifrån översynen och dialogerna har förslag tagits fram på hur de olika
stöden kan komma att hanteras vidare. Beslut om detta kommer tas på
regionala utvecklingsnämnden den 26 maj.
--Föredragning av

Louis Palmgren, handläggare
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§ 67
Verksamhetsplan för Hållbar utveckling
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Inom Region Kalmar län är det många personer som arbetar för hållbar
utveckling. Verksamhetsplanen för Hållbar utveckling är tänkt att koppla
ihop främst miljö och social hållbarhet.
Aktiviteterna i planen är uppdelade i ett regionalt perspektiv och ett internt
perspektiv. De olika aktiviteterna gås igenom per målområde med fokus på
förändringar sedan förra gången.
1. Främja hälsa
2. Varje barns bästa
3. Jämlikt och jämställt
4. Hållbar produktion och konsumtion
5. Minska klimatpåverkan och fossilberoende
6. Hållbar byggnation och stadsbildning
--Föredragning av

Johanna Schelin, hållbarhetschef
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§ 68

Ärendenummer RUN 2021/109

Ekonomisk rapport mars 2021
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden godkänner regionala
utvecklingsförvaltningens ekonomiska rapport från mars 2021.
Rapporten överlämnas till regionstyrelsen.
Bakgrund
Regionala utvecklingsförvaltningen tar under året fram ett antal ekonomiska
rapporter. Motsvarande ekonomiska redovisningar ges även till
regionstyrelsen. Innan rapporterna redovisas i styrelsen ska nämnden
godkänna dem.

Handlingar
Tjänsteskrivelse daterad den 11 mars 2021
Månadsrapport ekonomi mars 2021
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen
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§ 69

Ärendenummer RUN 2020/448

Kulturbudget 2021 – fördelning av resterande medel
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt redovisat förslag om
fördelning av utökat statligt verksamhetsmedel till regionala
kulturverksamheter inom kultursamverkansmodellen.
Bakgrund
Den 17 februari 2021 beslutade regionala utvecklingsnämnden om
fördelningen av de regionala och statliga verksamhetsanslagen till regionala
kulturverksamheter. I det beslutet ingick att det utökade statliga bidraget om
1,6% (512 000 kr) som är till för att förbättra de ekonomiska
förutsättningarna så de nationella kulturpolitiska målen uppnås bereds
vidare.
Grund för beredning och föreslag till fördelning är Regionala
utvecklingsnämndens framställan till Statens Kulturråd 2020,
verksamhetsuppföljningen under 2020 för år 2019 samt skrivelse från
Riksteatern i Kalmar län.
Litteraturnod Vimmerby

Litteraturnod Vimmerby är Kalmar läns nya plattform för
litteraturutveckling i nära samverkan med regionala biblioteksutvecklingen.
Verksamheten befinner sig i en viktig uppbyggnadsfas som kräver
kompetens, engagemang och tid för att både arbeta strategiskt och operativt i
hela länet. I samverkan med lokala, nationella och internationella aktörer
ska litteraturnoden medverka till att nya mötesplatser och arenor för litteratur
skapas samt utveckla metoder för läs- och skrivfrämjande. Med
utgångspunkt i Astrid Lindgrens författarskap, etik och perspektiv verkar
litteraturnoden för det fria ordet, tryckfrihet och för litteratur som konstform
i länet.
The Glass Factory

Med en av Sveriges mest omfattande konstglassamling och sin
experimentella och höga konstnärligt kvalitativa produktion i hyttan så är
The Glass Factory en viktig kulturarvs- och konstnärlig angelägenhet både ur
det lokala, regionala och nationella perspektivet. Verksamheten ska fungera
som ett regionalt centrum för glasets kulturarv och dess utveckling. En av de
svårigheter som glesbygdsmuseer ofta brottas med är problematiken med att
besökare och grupper enkelt ska kunna ta sig till verksamheten. The Glass
Factory är inget undantag och när det kommer till barn- och

Comfact Signature Referensnummer:
1087872
14

Datum

2021-04-21

Region Kalmar län

ungdomsverksamhet får de ofta återkopplingen att det är svårt att avsätta tid
och ekonomi för frekventa återkommande besök på museet. Det i sin tur
försvårar arbetet med att bygga upp en bra pedagogisk verksamhet med
fördjupningsmöjligheter.
Med ett utökat verksamhetsbidrag under de kommande åren planeras att
utveckla en mobil enhet på The Glass Factory som möjliggör möten med
samtida glas, både som hantverk, uttryck och samtal i hela länet. Den
uppsökande verksamheten kommer framförallt att rikta sig till barn- och
ungdomsplatser så som skolor, förskolor, ungdomsgårdar men även
intressanta möjligheter med andra målgrupper så som seniorboenden,
bygdegårdar med flera i hela länet kan utvecklas.
Kalmar läns Arkivförbund

Kalmar läns Arkivförbund är en ideell samarbetsorganisation med syfte att
främja och stödja arkivverksamhet i Kalmar län. Arkivförbundet är en
konsulterande och rådgivande instans för föreningar, lokala och regionala
förenings- och folkrörelsearkiv och kommunarkiv i länet gällande frågor om
inventering, insamling, förteckningsarbete, bevarande och vård av analogt
och digitalt arkivmaterial. Arkivförbundet har också till uppgift att väcka och
stödja intresset för föreningslivets historia samt att vara en samordnande
arkivförteckningsinstans för förenings- och folkrörelsearkiven i länet.
Kalmar läns Arkivförbund har sitt kontor i Oskarshamn där länsarkivarien
arbetar gentemot hela Kalmar län. Ett utökat verksamhetsbidrag innebär en
mer stabil grund för organisationen att arbeta utifrån för att utveckla det
främjande och stödjande uppdraget i hela länet.
Riksteatern Kalmar län

Föreningen förmedlar och subventionerar bland annat scenkonst till barn och
unga via kommun och skola. Riksteatern Kalmar län har märkt ett behov av
ökade subventioner i syfte att öka antalet barn och unga som får tillgång till
scenkonst via skolan. Med ett ökat anslag kan Riksteatern Kalmar län
förmedla ökade subventioner till kommuner och skolor så att det i sin tur
innebär en större möjlighet att nå upp till målen i kulturplanen och
RELEVant att länets alla barn och unga regelbundet upplever levande teater
inom kommunernas kulturgaranti för skolan.
Förslag till fördelning
Litteraturnod Vimmerby
The Glass Factory
Kalmar läns Arkivförbund
Riksteatern Kalmar län
Summa

250 000 kr
150 000 kr
62 000 kr
50 000 kr
512 000 kr

--Barn och unga är särskilt prioriterade som målgrupp och tillgången till kultur
ska vara likvärdig för barn och unga oavsett var i länet de bor.
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--Föredragning av

Mia Carlsson, kultursamordnare
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 12 mars 2021
2. Framställan till Statens Kulturråd RUN 2020/448
3. Riksteaterns Skrivelse till Region Kalmar län 190425 RUN 2020/579

Protokollsutdrag till: Kulturrådet
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§ 70

Ärendenummer RUN 2021/111

Begäran om tillfällig förstärkning 2021 inom ramen för
kultursamverkansmodellen
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden begär tillfällig förstärkning av det statliga
verksamhetsbidraget till kultursamverkansmodellen för 2021.
Bakgrund
Under 2020 tillkom extra statsbidrag inom kultursamverkansmodellen för att
mildra pandemins negativa effekter. Inför 2021 har regeringen och
samarbetspartierna avsatt ytterligare medel för tillfällig förstärkning av
kultursamverkansmodellen. Det är Kulturrådet som beslutar om storleken på
den tillfälliga förstärkningen till respektive region. Regionerna fördelar
sedan den tillfälliga förstärkningen till regional kulturverksamhet inom
kultursamverkansmodellen. Varje region inom kultursamverkansmodellen
ska bekräfta sin begäran av en generell tillfällig förstärkning för 2021 senast
den 21 april till Statens kulturråd.
Ingen av de regionala kulturverksamheterna inom
kultursamverkansmodellen har vid tillfrågan meddelat några extraordinära
akuta ekonomiska behov. Bedömningen är därmed att Region Kalmar län
inte begär för ”särskilt utsatta verksamheter 2021”, se bilaga 1.
I Region Kalmar län är det den regionala utvecklingsnämnden som beslutar
om fördelning av de medel som kommer länet till del. Kulturrådet har
beslutat att medlen får användas till nedanstående fyra områden under 2021.
Hur medlen har använts ska sedan redovisas i samband med ordinarie
verksamhetsredovisning av 2021.
Utveckling och omställning
Tillfälliga insatser i syfte att vid behov ställa om och stärka de
regionala verksamheterna inför omstart. Till exempel digitala
satsningar, kompetensutveckling, anpassning till mindre
publikgrupper med mera.
Intäktsbortfall eller framskjuten ordinarie verksamhet enligt
grunduppdrag
Särskilda insatser som kan innebära tillfälligt ökade utgifter på
grund av att ordinarie verksamhet enligt uppdrag har ställts in
eller skjutits fram.
Samverkan
Verksamhetsrelaterade tillfälliga insatser för att stimulera och
samverka med det fria professionella kulturlivet och med
arrangörsledet.
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Övrigt
Verksamhetsrelaterade tillfälliga insatser som regionen önskar
prioritera i enlighet med fastställd regional kulturplan.

Pågående insamling av underlag
Inför att regionala utvecklingsnämnden ska besluta om fördelning och
prioriteringar utifrån Statens kulturråds ovanstående områden samlas
ekonomisk prognos på helår in. Det samlas också in beskrivning av de behov
som finns inom ovanstående områden från de regionala
kulturverksamheterna som ingår i kultursamverkansmodellen.
Handlingar
Tjänsteskrivelse daterad den 22 mars 2021
Kulturrådet - Inför fördelning av tillfällig förstärkning 2021
Protokollsutdrag till: Kulturrådet
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§ 71

Ärendenummer RUN 2021/161

Stöd till Filmregion Sydost
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beviljar stöd till Filmregion sydost med
125 000 kr. Finansiering sker ur Regional utvecklingsförvaltnings budget.
Jäv
Pär-Gustav Johansson (M) och Saad Benatallah (S) anmäler jäv och deltar
inte i handläggningen av ärendet. Petra Gustavsson (SD) träder in som
ersättare.
Ander Andersson (KD) utses att justera paragrafen.
Bakgrund
Region Kalmar län, Region Blekinge och Region Kronoberg är tillsammans
huvudmän till föreningen Filmregion Sydost som har det filmkulturella och
filmfrämjande uppdraget i regionerna.
Föreningen är i behov av ekonomisk förstärkning med anledning av att en
konsult anlitats för att som tf verksamhetsledare hantera chefskapet för
organisationen vid frånvaro av ordinarie verksamhetsledare.
Filmregion Sydost har inte haft möjlighet att förutse eller budgetera för detta
scenario vilket gör att verksamheten befinner sig i ett utsatt ekonomiskt läge.
Föreningen begär 125 000 kr från vardera regionen för att hantera den
uppkomna situationen. En dialog har förts med företrädare för Region
Blekinge och Region Kronoberg som också förbereder beslut i frågan. De är
positiva till att bevilja stöd.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att föreningen beviljas begärt stöd.
Finansiering sker ur Regional utvecklingsförvaltnings budget.
Handlingar
Tjänsteskrivelse daterad den 13 april 2021
Protokollsutdrag till: Filmregion Sydost, Region Blekinge, Region
Kronoberg
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§ 72

Ärendenummer RUN 2021/120

Plattform för utveckling av kulturarv i Kalmar län
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Våren 2019 initierade Länsstyrelsen i Kalmar län en dialog om behovet av
utveckling och tillgängliggörande av kulturarvet med Region Kalmar län,
Kalmar läns museum, hembygdsförbunden, Ölands museum Himmelsberga,
Västerviks kommun och Västerviks museum. Utifrån detta fick Region Kalmar
län, Länsstyrelsen i Kalmar län och Kalmar läns museum i uppdrag att
formulera hur aktörerna gemensamt kan arbeta för att synliggöra och utveckla
regionens kulturarv. Uppdraget resulterade i Plattform för utveckling av
kulturarv i Kalmar län.
Målet för plattformen är att kulturarvets fulla potential ska användas för en
miljömässig, ekonomisk och socialt hållbar utveckling. Plattformen utgår från
Agenda 2030, Politik för gestaltad livsmiljö, FN’s barnkonvention, betänkandet
Ett land att besöka och Nationella mål för kulturmiljöarbetet.
Plattformen definierar de offentliga aktörernas roller och ansvar på området och
hur aktörerna bidrar för att skapa en hållbar utveckling där kulturarvet används
fullt ut genom kunskap, samverkan och de redskap som finns för utveckling.
--Föredragning av

Maria Agestam, kultursamordnare
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 11 mars 2021
2. Plattform för utveckling av kulturarv Kalmar län
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§ 73

Ärendenummer RUN 2021/121

Tillfällig justering av 2021 års organisationsbidrag
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att:
-

bidraget till studieförbundens regionala verksamhet i Kalmar län
även under 2022 ska bygga på 2019 års redovisning.

-

bidraget till ungdomsorganisationer och pensionärsorganisationer i
förekommande fall kan baseras på underlagsår 2019, om år 2020 har
inneburit en stor minskning av antalet medlemmar.

-

korrigeringar av 2021 års bidrag till ungdomsorganisationer och
pensionärsorganisationer kan bli aktuellt i de fall uppföljningen visar
att medel som beviljats för bidragsåret 2020 inte har förbrukats.

-

2021 års anslag till studieförbund, ungdomsföreningar och
pensionärsföreningar kvarstår på samma nivå som under 2020.

-

2021 års anslag till kvinnojourerna i Kalmar län fördelas efter
befolkningsunderlag, vilket motsvarar 2020 års fördelningsmodell.

Jäv
Anders Andersson (KD) och Saad Benatallah (S) anmäler jäv och deltar inte
i handläggningen av ärendet. Petra Gustavsson (SD) träder in som ersättare.
Bakgrund
Under våren 2020 beslutade regionala utvecklingsnämnden om en tillfällig
ändring av kriterierna för stöd till studieförbundens regionala verksamhet i
Kalmar län, vilket innebär att bidraget för 2021 bygger på 2019 års
redovisning. Anledningen var att 2020 års verksamhet inte ska påverka
fördelningen för 2021 års bidrag. Folkbildningsrådets styrelse har nu beslutat
att även anslaget för 2022 ska baseras på 2019 års redovisning. Då Region
Kalmar läns bidrag till studieförbunden bygger på Folkbildningsrådets
fördelningsmodell, föreslås att motsvarande justering görs även för det
regionala bidraget.
Med anledning av rådande pandemi och dess konsekvenser för
civilsamhället föreslås även en tillfällig justering av 2021 års
organisationsbidrag till ungdomsorganisationer och
pensionärsorganisationer. Region Kalmar läns bidrag till
ungdomsorganisationer och pensionärsorganisationer baseras på antal
medlemmar och coronapandemin har bland annat inneburit svårigheter för
organisationer att rekrytera nya medlemmar. Vid ansökan om 2021 års
organisationsbidrag föreslås att Region Kalmar län i förekommande fall kan
bortse från underlagsår 2020 om året har inneburit en stor minskning av
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antalet medlemmar, och istället använda underlagsår 2019 vid
bidragsfördelningen.
Då coronapandemin även inneburit svårigheter för organisationer att anordna
aktiviteter kan det ha varit svårt för vissa organisationer att förbruka erhållet
organisationsbidrag. En uppföljning av hur 2020 års bidrag nyttjats kan
därmed resultera i ett behov av att göra korrigeringar på 2021 års bidrag.
Coronapandemin påverkar organisationernas verksamhet under 2021, med
bland annat minskade möjligheter till aktiviteter. Därför föreslås att 2021 års
anslag till studieförbund, ungdomsföreningar och pensionärsföreningar
kvarstår på samma nivå som under 2020.
För år 2020 tilldelades kvinnojourerna i Kalmar län ett tillfälligt anslag om
120 000 kr, fördelat efter befolkningsunderlag. Kvinnojourer finns för
närvarande i Kalmar, Västervik och Hultsfred/Vimmerby. För år 2021 har
länets kvinnojourer tilldelats ett anslag om 250 000 kr vilket också föreslås
fördelas efter befolkningsunderlag.
--Inför mötet har följande förslag till beslut redovisats:
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att:
1. bidraget till studieförbundens regionala verksamhet i Kalmar län
även under 2022 ska bygga på 2019 års redovisning.
2. bidraget till ungdomsorganisationer och pensionärsorganisationer i
förekommande fall kan baseras på underlagsår 2019, om år 2020 har
inneburit en stor minskning av antalet medlemmar.
3. korrigeringar av 2021 års bidrag till ungdomsorganisationer och
pensionärsorganisationer kan bli aktuellt i de fall uppföljningen visar
att medel som beviljats för bidragsåret 2020 inte har förbrukats.
4. 2021 års anslag till studieförbund, ungdomsföreningar och
pensionärsföreningar kvarstår på samma nivå som under 2020.
5. 2021 års anslag till kvinnojourerna i Kalmar län fördelas efter
befolkningsunderlag, vilket motsvarar 2020 års fördelningsmodell.
Överläggning
Janita Kirchberg (SD) och Petra Gustavsson (SD) föreslår att i att-sats fyra
ska inga bidrag ges till studieförbundet Ibn Rushd utan att det beloppet läggs
över på de övriga studieförbunden som ett extra tillskott.
Malin Anell föreslår att regionala utvecklingsnämnden ska besluta enligt det
redovisade förslaget och avslå Janita Kirchbergs (SD) och Petra Gustavssons
förslag.
--Först frågar ordförande om regionala utvecklingsnämnden kan besluta enligt
Malin Anells förslag på punkterna ett, två, tre och fem.
Hon finner att nämnden beslutar enligt Malin Anells (S) förslag.
Därefter frågar ordförande om regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt
Janita Kirchbergs (SD) och Petra Gustavssons (SD) förslag angående eller
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Malin Anells (S) förslag till beslut angående punkt fyra om 2021 års anslag
till studieförbund, ungdomsföreningar och pensionärsföreningar kvarstår på
samma nivå som under 2020.
Hon finner att nämnden beslutar enligt Malin Anells (S) förslag.
Handlingar
Tjänsteskrivelse daterad den 7 april 2021
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§ 74

Ärendenummer RUN 2020/611

Svar på skrivelse om att regionen inte ska bevilja
bidrag till Ibn Rushd
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden besvarar skrivelsen om att Region Kalmar
län inte ska bevilja bidrag till studieförbundet Ibn Rushd med redovisat
yttrande.
Bakgrund
Michael Erlandsson (SD) och Janita Kirchberg (SD) föreslår i en skrivelse
till regionala utvecklingsnämnden att regelverket för bidrag till föreningar
och organisationer görs om så att bidrag inte ges till Ibn Rushd och liknande
organisationer med kopplingar till totalitära ideologier och antidemokratiska
rörelser.
Yttrande
Det regionala anslaget till studieförbunden fördelas utifrån den riktlinje som
är antagen av dåvarande landstingets kulturnämnd. Regionala utvecklingsnämnden har gett regionala utvecklingsförvaltningen i uppdrag att göra en
översyn av samtliga riktlinjer för stöd som förmedlas till ideella
organisationer och studieförbund. En återrapport med förslag om nya
riktlinjer är planerad till regionala utvecklingsnämnden våren 2021.
Idag utgår det regionala stödet till studieförbund till regional verksamhet
som syftar till att stödja och utveckla den lokala verksamheten i hela länet.
Det regionala stödet ska användas till utbildning av ledare och funktionärer
samt verksamhetsutveckling.
För att erhålla regionalt stöd till folkbildningsverksamhet ska studieförbundet vara godkänt av och erhålla statsbidrag från Folkbildningsrådet.
Ibn Rushd är ett av de 10 studieförbund som erhåller statligt stöd till
folkbildningsverksamhet via Folkbildningsrådet. Ett annat villkor är att
studieförbundet ska genomföra minst 5 000 statsbidragsberättigade studiecirkeltimmar i länet med verksamhet i minst hälften (6) av länets kommuner
med minst 150 studiecirkel-timmar i respektive kommun. Därtill kommer
krav på redovisning av planer och resultat i form av verksamhetsplan,
verksamhetsberättelse och bokslut.
Folkbildningsrådet ansvarar för statsbidraget till folkbildningen och deras
uppgift är att fördela medel i linje med statens fyra syften med stöd till
folkbildningen:
-

Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
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Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att
påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i
samhällsutvecklingen,
Bidra till att utjämna utbildningsklyftorna och höja bildnings- och
utbildningsnivån i samhället,
Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten till kulturlivet.

Folkbildningsrådet ansvarar även för att säkerställa att medlen används rätt.
Det görs genom uppföljningar, utvärderingar och i förekommande fall
djupare granskningar. Folkbildningsrådet har genomfört en djupare
granskning av Ibn Rushds verksamhet i förhållande till statens syften med
statsbidraget och Folkbildningsrådets demokrativillkor. Utredningen gjordes
av professor Erik Amnå och resulterade i rapporten ”När tilliten prövas”,
som visar både framgångar och utmaningar i studieförbundets verksamhet.
Till framgångarna hör att Ibn Rushd har nått nya grupper som andra delar av
folkbildningen har svårt att nå, exempelvis människor med utländsk
bakgrund, kort utbildning, svag förankring på arbetsmarknaden och låga
inkomster. I särskilda satsningar har de bland annat nått nyanlända lågutbildade kvinnor. Rapporten tar också upp ett antal områden där verksamheten måste utvecklas för att bättre bidra till statens syften med
statsbidraget. Rapporten redovisades för Folkbildningsrådets styrelse 2019
och Folkbildningsrådet har konstaterat att studieförbundet fyller en viktig
funktion eftersom man når grupper som andra inte når, men att studieförbundet har ett antal svagheter som behöver åtgärdas. Ibn Rushd har tagit
fram en åtgärdsplan för att komma till rätta med dessa brister.
Under 2020 har statsbidraget till studieförbunden diskuterats, främst på
grund av omfattande felaktigheter inom flera studieförbunds verksamheter i
Järvaområdet Stockholm. Detta har lett till att Folkbildningsrådet skärpt
statsbidragsvillkoren för studieförbunden 2021, stärkt den interna
uppföljningen på Folkbildningsrådet och uppdragit åt studieförbunden att
genomföra fördjupade granskningar av verksamheten. Om Folkbildningsrådets uppföljning av studieförbunden visar att bidragen inte använts på rätt
sätt kan Folkbildningsrådet kräva återbetalning av medel. Då regleras även
det regionala stödet. Ibn Rushd har inte varit föremål för krav på återbetalning av regionalt stöd. Tjänstepersoner inom region Kalmar län har
kontinuerlig dialog enligt årsplanering med studie-förbunden som finns
representerade i regionen genom Länsbildnings-förbundet.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 23 mars 2021
2. Skrivelse om att regionen inte ska bevilja bidrag till Ibn Rushd,
Michael Erlandsson (SD) och Janita Kirchberg (SD)
Protokollsanteckning
Efter att överläggningen avslutats redovisar Janita Kirchberg (SD) med
instämmande av Petra Gustavsson (SD) följande protokollsanteckning.
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”Region Kalmar län vågar inte ta ställning och stå upp för demokratiska
värden. SD vill inte vara med att stödja organisationer som har anknytningar
till terrorism och har antidemokratiska värderingar.”

Protokollsutdrag till: Michael Erlandsson (SD) och Janita Kirchberg (SD)
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§ 75

Ärendenummer RUN 2021/50

Yttrande över Tillgängliga stränder – ett mer
differentierat strandskydd (SOU 2020:78 )
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden antar redovisat yttrande som sitt svar på
Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78).
Yttrandet överlämnas till Miljödepartementet.
Bakgrund
Regeringen beslutade den fjärde juli 2019, som en följd av januariavtalet, att
tillsätta en utredning för att se över strandskyddslagstiftningen. Utredningens
uppdrag är att föreslå författningsändringar och andra åtgärder som medför
att strandskyddet i Miljöbalken görs om i grunden. Det ska enligt regeringen
ske genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att tillgången till sjöar
och stränder, befolkningstäthet och exploateringstryck varierar i landet.
Regeringen vill att det ska bli lättare att bygga strandnära i
landsbygdsområden för att ge bättre förutsättningar för bostäder,
näringsverksamhet (främst för småföretagare), besöksnäring och gröna
näringar i områden med lågt exploateringstryck.
Vidare ska utredningens förslag också syfta till att bibehålla eller förstärka
strandskyddet för att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga
tillgängligheten och miljön i starkt exploaterade områden.
Utredningens uppdrag ska ses mot bakgrund av de flertal utvärderingar av
strandskyddslagstiftningen som har gjorts av Boverket, Naturvårdsverket och
Strandskyddsdelegationen under det senaste årtiondet. Strandskyddet har
utvärderats grundligt för att se hur de reformer som genomfördes 2009/ 2010
har bidragit till landsbygdsutvecklingen.
Sammanfattning av yttrandet
Med ansvar för det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet i Kalmar län ser
Region Kalmar län positivt på utredningens uppdrag att göra om
strandskyddet i grunden genom en ökad differentiering. Betänkandets förslag
innebär enligt Region Kalmar län dessvärre att det inte kan anses vara fråga
om att strandskyddet görs om i grunden, även om viktiga steg tas i rätt
riktning för att underlätta byggandet i strandnära lägen på några av våra
landsbygder.
Föreslagna förtydliganden och ställningstaganden om var strandskydd ska
gälla, exempelvis att det inte längre ska gälla vid mindre sjöar och
vattendrag samt vid anlagda vatten, är enligt Region Kalmar län mycket
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efterlängtade. Därmed tas omotiverat strandskydd bort samtidigt som
arbetsbördan för enskilda och kommuner minskar.
Tanken med landsbygdsområdena som föreslås ersätta områden för
landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) är god. De utökade
möjligheterna till lättnader som föreslås jämfört med dagens LIS-regler kan
komma att göra skillnad för utvecklingen i stora delar av Kalmar läns inland.
Region Kalmar län ifrågasätter emellertid varför så många hinder sätts upp
för att kunna peka ut kust- och skärgårdsområden som landsbygdsområden.
Region Kalmar läns bestämda uppfattning är att det finns stora delar av vår
kust och skärgård som har en så låg exploateringsgrad, en så låg
befolkningstäthet och ett så lågt exploateringstryck att de borde kunna vara
lämpliga som landsbygdsområden utan att strandskyddets syften hotas.
--Föredragning av

Christian Forsell, samhällsplanerare
--Inför mötet har följande förslag till beslut redovisats:
Regionala utvecklingsnämnden antar redovisat yttrande som sitt svar på
Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78).
Yttrandet överlämnas till Miljödepartementet.
Överläggning
Peter Wretlund (S) föreslår att regionala utvecklingsnämnden ska besluta
enligt redovisat förslag till yttrande över Tillgängliga stränder – ett mer
differentierat strandskydd.
Efter avslutad överläggning finner ordförande att nämnden beslutar i
enlighet med Peter Wretlunds (S) förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 19 mars 2021
2. Yttrande över Regeringskansliet remiss av betänkandet Tillgängliga
stränder – ett mer differentierat strandskydd
3. Remiss av SOU 2020:78 Tillgängliga stränder – ett mer differentierat
strandskydd - Svar senast 3/5 2021
Protokollsanteckning
Efter att överläggningen avslutats redovisar Moderaterna och
Kristdemokraterna följande protokollsanteckning:
”Vi instämmer med kritiken som framförs i det förslag till yttrande som
föreligger men vill med denna protokollsanteckning slå fast att vi hade
önskat att kritiken varit mycket skarpare och omfattat fler områden.
Utredningen är dock ett resultat av en sakpolitisk överenskommelse mellan
partierna i regeringsunderlaget, där några av partierna har diametralt olika
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syn på hur strandskyddet behöver förändras, varför vi inser att kritiken
därmed är så skarp som regionmajoriteten kan tillåta sig att vara.
Vi anser att utredningen borde ha haft ett huvuddirektiv: Att ta fram förslag
för att liberalisera strandskyddet och därmed göra det lättare att bygga
strandnära i hela Kalmar län. Vi har stor respekt för att syftet med
strandskyddet är att säkra allmänhetens tillgång till stränder och goda
livsbetingelser för djur och växter, men orörda och lättillgängliga stränder är
inget Kalmar län lider brist på eller skulle få brist på om strandskyddet
lättades något.
Grundproblemet är att utredningen har haft motstridiga direktiv, vilket
resulterat i förslag som inte kommer innebära någon liberalisering av
strandskyddet eller ge länet den utvecklingskraft i form av ökad bebyggelse
som det så väl hade behövt. Utredningen föreslår att ett system för
landsbygdsområden införs utifrån vissa kriterier och där dispens för
strandskyddet kan beviljas. Utredarna skriver dock själva: ”Som vi utformat
kriterierna för landsbygdsområde är det sannolikt att stora delar av Sveriges
kuststräcka inte uppfyller kriterierna.” För Kalmar län, med Sveriges längsta
kuststräcka är det en synnerligen illavarslande formulering. Att utredningen
per automatik kommer innebära att det med det föreslagna systemet för
utpekade landsbygdsområden blir lättare att bygga strandnära i länets inland
är inte heller en självklarhet, så som utredningen och dess kriterier är
utformade. Vad som är god tillgång på obebyggd mark, liten efterfrågan på
mark eller mark som inte är av särskild betydelse för något av strandskyddets
syften – samtliga kriterier som måste uppfyllas för att ett område ska komma
ifråga som landsbygdsområde – blir föremål för godtyckliga bedömningar av
länsstyrelsen. Det blir till exempel en risk för subjektiva bedömningar på
grund av att markpriserna är olika. Utgångspunkten borde ha varit att länets
kommuner och hugade husbyggare ska kunna dra fördel av attraktiva
områden istället. Många gånger är det sådana som gör att kalkylerna går ihop
för den enskilde.
Ett annat stort problem med utredningens förslag är förstås att den enskilda
markägaren förblir lika rättslös och förhindrad att ta tillvara sin äganderätt
som idag. Ansökan om landsbygdsområden kan till exempel bara göras av en
eller fler kommuner gemensamt, vilket gör att den enskilde blir utlämnad till
kommunens och kommunpolitikernas godtycke.
Visst finns det positiva saker i utredningen. Som att det generella
strandskyddet för små sjöar och vattendrag upphävs. Men att det skulle öka
acceptansen för ett i övrigt i hög grad bibehållet strandskydd, som det står i
förslaget till yttrande, är mer än lovligt naivt. Möjligen har det lindrat
kritiken mot utredningen från vissa intresseorganisationer så här långt.”

Protokollsutdrag till: Miljödepartementet
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Ärendenummer RUN 2020/527

Yttrande över Vattenförvaltning 2021-2027
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden antar redovisat yttrande som sitt svar på
Vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt.
Yttrandet överlämnas till Länsstyrelsen i Kalmar län.
Bakgrund
Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt har tagit fram förslag
till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en
delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka, inför
vattenarbetet 2021–2027.
Alla länder i Europeiska unionen arbetar sedan år 2000 med en gemensam
vattenpolitik, som styrs av det så kallade Vattendirektivet. Syftet med
direktivet är att skydda och förbättra vattenkvaliteten i vattendrag, sjöar,
grundvatten och kustnära havsområden.
Miljögifter återfinns i flera kustvatten, men även grundvatten. Miljögifter
kommer både från historiska utsläpp från industri och lantbruk, men även
från nya utsläpp. En av de stora utmaningarna i Södra Östersjöns
vattendistrikt är övergödning i sjöar, vattendrag och kust orsakad framförallt
av näringsläckage från jordbruk.
I vissa delar av Södra Östersjöns vattendistrikt finns redan problem med
torka och vattenbrist och detta förväntas förvärras i takt med en högre
medeltemperatur. Speciellt kommer delar av Kalmar län, Öland och Gotland
drabbas.
Sammanfattning av yttrandet
Region Kalmar län har i första hand granskat de förändringar mot tidigare
program som presenterats och lämnat synpunkter utifrån ett regionalt
perspektiv.
Region Kalmar län lämnar synpunkter på följande områden:


Miljöövervakning



Åtgärdssamordning och administration



Vattenbrist



Vattenråd



Miljökvalitetsnormer, MKN



Markavvattningsföretag
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Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 30 mars 2021
2. Yttrande över Vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt
3. Missiv Samråd om vattenförvaltning 2021-2027

Protokollsutdrag till: Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt,
Länsstyrelsen i Kalmar län
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§ 77

Ärendenummer RUN 2020/529

Yttrande över Åtgärdsprogrammet för havsmiljön
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden antar redovisat yttrande som sitt svar på
förslag över uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön.
Yttrandet överlämnas till Havs- och vattenmyndigheten.
Bakgrund
Alla Europas kuststater arbetar sedan 2008 gemensamt med genomförandet
av Havsmiljödirektivet för att Europas hav ska uppnå eller upprätthålla god
miljöstatus. Direktivet har införts i svensk lagstiftning via miljöbalken och
havsmiljöförordningen.
Åtgärdsprogrammet ska ange vilka åtgärder som behövs för att
miljökvalitetsnormerna enligt Havsmiljöföreskrifterna (HVMFS 2012:18)
ska kunna följas för att på sikt uppnå god miljöstatus i Sveriges
havsområden. De belastningar som Havs- och vattenmyndigheten
övergripande bedömer ha störst påverkan på den svenska havsmiljön är
tillförsel av näringsämnen, uttag av arter genom fiske samt tillförsel av
farliga ämnen.
I förslaget på uppdaterat åtgärdsprogram som nu remitteras, finns de åtgärder
som enligt Havs- och vattenmyndigheten behövs för att
miljökvalitetsnormerna ska kunna följas för att på sikt uppnå god miljöstatus
i de svenska delarna av Nordsjön och Östersjön. Totalt föreslås 15 nya
åtgärder, bland annat;
 främmande arter; åtgärd för möjligheten att inkludera invasiva
främmande arter i bevarande-skyddsplaner för marina skyddade
områden;
 fiskar och skaldjur som påverkas av fiske; främja storleksfördelning
hos det kustnära fisksamhället, stärkt tillsyn och förbättrad hantering
av redskap inom fritidsfisket, minska arealen trålsvept yta och ökad
användning av selektiva redskap,
 marina näringsvävar; åtgärd för begränsning av predatorer; gråsäl och
skarv,
 koncentration och effekter av farliga ämnen; åtgärder för att minska
belastning av farliga ämnen från sjöfart och fritidsbåtar, expertstöd
för ett samordnat oljeskadeskydd samt motverka olagliga utsläpp av
olja och andra farliga ämnen genom utökat brottsförebyggande
arbete, samt begränsad trålning i områden med dumpad ammunition
och stridsmedel,
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marint skräp; hantering av fiskerelaterat skräp genom att titta på
möjligheter till produkt- och materialutveckling av fiskeredskap samt
stärkt tillsyn och förbättrad hantering av redskap inom fritidsfisket,
biologisk mångfald; åtgärd för ekosystembaserad förvaltning, samt
inrättande av förvaltningsråd för skyddade områden.

Yttrande
Region Kalmar län ställer sig i huvudsak positiv till förslaget på uppdaterat
åtgärdsprogram för havsmiljön. Precis som det påpekas i remissen så finns
det en stor samverkan mellan hav och land, där gemensamma åtgärder inom
båda områdena behövs för att uppnå ett framtida hav i balans.
Att säkerställa skyddade havsområden och ett friskt hav är viktigt utifrån
perspektivet att skapa ett långsiktigt hållbart fiske. Det kommer gynna
Kalmars läns småskaliga fiske i framtiden. Ett friskt hav är också viktigt för
länets besöksnäring som till stor del befinner sig längs kusten och åtnjuter de
ekosystemtjänster som havet ger.
Myndigheten bör kontinuerligt ompröva eventuella förbjud mot fiske utifrån
rådande fiske- och miljövårdstillstånd. Vidare finns ett behov av att se över
hur det växande sälbeståndet påverkar fisket och ett eventuellt behov att
hålla nere sälpopulationen vid för stor påverkan.
Dialog med fiskerinäringen och andra intressenter är av fortsatt vikt. 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 30 mars 2021
2. Sammanfattning av Marin strategi för Nordsjön och Östersjön

Protokollsutdrag till: Havs- och vattenmyndigheten

Comfact Signature Referensnummer:
1087872
33

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-04-21
Regionala utvecklingsnämnden

§ 78

Ärendenummer RUN 2020/40

Prioriteringar av bredbandsinfrastruktur för att
möjliggöra digital kommunikation i hela Kalmar län
Beslut
1. Regionala utvecklingsdirektören får i uppdrag att utifrån
regionfullmäktiges fastställda prioriteringar för bredband svara Postoch telestyrelsen val av kriterier för år 2021.
2. Regionala utvecklingsnämndens presidium får i uppdrag att fastställa
de regionalt prioriterade byggnaderna inom det nationella
investeringsstödet för bredband gällande 2021. Svaret ska avges
enligt regionfullmäktiges fastställda prioriteringar samt utifrån
kommunernas redovisade underlag.
Bakgrund
Beslut om regionala prioriteringar av bredbandsinfrastruktur för att
möjliggöra digital kommunikation i hela Kalmar län togs i regionfullmäktige
2 april 2020, §59. Följande tre regionala prioriteringar gäller;
-

Samordning med andra insatser.
Främjande av företagande och näringsliv samt andra verksamheter.
Beakta områdesspecifika kostnader i utbyggnaden.

Vidare beslöt regionfullmäktige att det planerade nationella stödet för
utbyggnad av bredbandsinfrastruktur ska inkludera fritidshus om lagstiftaren
ger möjlighet till det.
Enligt Post- och Telestyrelsens (PTS) stödmodell för 2021 kommer det
finnas möjlighet för regionala prioriteringar, i linje med det regionala
utvecklingsuppdraget, genom ett antal kriterier som PTS anger i
stödprocessen. De regionala prioriteringarna för 2021 innebär att projekt vid
utvärdering av stödansökningar ger en rabatt på 2 procentenheter per
regionalt prioriterad byggnad. En stödansökan får max tillgodoräkna 25
regionalt prioriterade byggnader, det vill säga en rabatt på ansökt stödbelopp
på max 50 % vid anbudsutvärderingen. Rabatten omfattar alla byggnader i
stödanbudet. En regional prioritering innebär inte att det är dessa punkter
som med säkerhet blir utbyggda eller ens väljs ut av nätägaren i valet av
stödområden. Det är nätbyggaren som väljer projektområden och nivå för
stödbelopp för den tilltänkta utbyggnaden som konkurrerar i
anbudsprocessen.
De regionala prioriteringarna tar hänsyn till stödmodellens utformning och
bedömda effekter av nätbyggarens förutsättningar för fortsatta investeringar i
nätbyggnation.

Comfact Signature Referensnummer:
1087872
34

Datum

Region Kalmar län

2021-04-21

Även om en byggnad eller punkt kan omfattas av mer än en regional
prioritering så räknas den enbart en gång.
Identifiera prioriterade byggnader enligt regionala prioriteringar
Post och telestyrelsens byggnadsregister över stödberättigade byggnader per
2021-04-15 utgör underlag för vilka byggnader som Region Kalmar län kan
välja att regionalt prioritera. Detta enligt beslutade regionala prioriteringar
(ovan) i det nationella investeringsstödet för bredband 2021.
Region Kalmar län och den regionala bredbandskoordinatorn genomför i
arbetet med prioriteringar en dialog med bland annat nätägare, kommuner
och länsstyrelsen. Länets kommuner erbjuds att lämna underlag med
byggnader för regional prioritering senast den 30 april 2021.
Region Kalmar län får prioritera 1 481 unika byggnader i stödprocessen för
2021. Sammanställning av de regionala prioriteringarna görs utifrån de
kommunernas lämnade underlag med byggnader och beslutade regionala
prioriteringarna. Urvalet för 2021 omfattar även information som nätägare
lämnar i löpande dialoger.
I Region Kalmar läns uppdrag ingår även att lämna en motivering av de
valda regionala prioriteringarna samt inrapportering på byggnadsnivå av
regionalt prioriterade byggnader. Detta ska göras till PTS senast den 7 maj.
Uppdraget ska samordnas med pågående arbete inom Regionsamverkan
Sydsveriges arbete med bredband.
--Föredragning av

Magnus Hammarstedt, bredbandskoordinator
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 15 april 2021
2. Beslut från Regionfullmäktige den 2 april 2020 - Prioriteringar av
bredbandsinfrastruktur för att möjliggöra digital kommunikation i
hela Kalmar län
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§ 79

Ärendenummer RUN 2021/104

Regional digitaliseringskoordinator
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden antar erbjudandet att upprätthålla en funktion
som regional digitaliseringskoordinator.
Bakgrund
Regeringen erbjöd 2018 dåvarande landsting och samverkansorgan samt
Gotlands kommun att inrätta och upprätthålla en funktion som regional
digitaliseringskoordinator. Beslutet fattades utifrån att regeringen såg ett
behov av att stärka digitaliseringsfrågornas position i det strategiska
utvecklingsarbetet och inom ramen för det regionala tillväxtarbetet. Samtliga
aktörer accepterade då erbjudandet och har byggt upp en funktion som
digitaliseringskoordinator.
Hos Region Kalmar län är funktionen placerad hos Regional
utvecklingsförvaltning.
Regeringen bedömer att satsningen har bidragit till att främja digitalisering
samt att det finns skäl att fortsätta satsningen för ytterligare en begränsad
period. En ökad samverkan i länen kan ha stor betydelse för att kunna ta
tillvara digitaliseringens möjligheter och hantera de offentliga åtagandena i
ett allt mer digitaliserat samhälle.
Regeringen erbjuder Region Kalmar län att upprätthålla en funktion som
regional digitaliseringskoordinator under perioden 2021-2025 med följande
uppgifter:
-

Verka främjande för att digitalisering integreras i det regionala
tillväxtarbetet utifrån uppgifterna som anges i lagen (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar. Detta med utgångspunkt i regeringens
nationella digitaliseringsstrategi och dess delmål.

-

Stötta nätverk, sprida relevant information i länet till relevanta
aktörer för att öka kunskap och förutsättningar och för att därigenom
dra nytta av ny teknik och digital innovation.

-

Verka för att identifiera förbättringsområden inom området
digitalisering kopplat till den nationella digitaliseringsstrategin och
det regionala tillväxtarbetet.

-

Samarbeta med Tillväxtverket och delta i det nätverk som
myndigheten tillhandahåller.

-

Bistå Tillväxtverket med uppföljning och analys av hur verksamheten
bedrivits samt vilka behov och utmaningar som kunnat påvisas.
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För ändamålet beviljar regeringen årligen 2021-2025 högst 1 000 000 kronor
per region.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 11 mars 2021
2. Erbjudande till regionen att upprätthålla en funktion som regional
digitaliseringskoordinator, Infrastrukturdepartementet
Protokollsutdrag till: Infrastrukturdepartementet
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§ 80

Ärendenummer RUN 2021/39

Yttrande över Kompletterande bestämmelser till EU:s
förordningar inom sammanhållningspolitiken
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden antar redovisat yttrande som sitt svar på
Promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar inom
sammanhållningspolitiken.
Yttrandet överlämnas till Näringsdepartementet.
Bakgrund
Region Kalmar län har tagit del av promemorian som tillsändes i februari
2021 för synpunkter.
Yttrande
Region Kalmar län ser positivt på föreslagna ändringar i svensk lagstiftning
med anledning av att förändringar görs i ett flertal EU-förordningar inför
kommande programperiod 2021-2027. Samtliga föreslagna förändringar
bidrar till en ökad tydlighet och direkt koppling till aktuell EU-förordning.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 16 mars 2021
2. Remiss - Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar inom
sammanhållningspolitiken, Näringsdepartementet

Protokollsutdrag till: Näringsdepartementet
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§ 81

Ärendenummer RUN 2021/134

Projektbeslut om Metod för ökad hållbarhet, IUC
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden bifaller Industriellt utvecklingscentrum
(IUC) högst 1 495 104 kronor enligt förordningen (2003:596) om bidrag för
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken 1:1-medel till
projektet Metod för hållbar ökad tillväxt, 2021-08-01—2023-02-28.
Bakgrund
Länets regionala utvecklingsstrategi (RUS) "Klimat att växa i" är regionens
gemensamma målbild och inriktningen för utvecklingen av Kalmar län fram
till år 2030. År 2030 är Kalmar län en hållbar region där människor växer
och där företag och organisationer etablerar sig och utvecklas.
Ökad medvetenhet om vikten av hållbarhet bland kunder, investerare och
andra intressentgrupper sätter också press på företagen att verka för miljön,
mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och antikorruption.
I så gott som alla initiativ, insatser eller projekt behöver man förhålla sig till
Agenda 2030 och de globala målen. Agenda 2030 är ett viktigt ramverk för
strategi och kommunikation, men företagen måste också få insikt i hur målen
relaterar till dem. Här finns ofta en tröskel att ta sig över, det upplevs ofta
som övermäktigt och något som är utanför företagens kontroll när agendan
kommer på tal. Det finns ett behov av överbryggande insatser, handfasta
metoder och verktyg för de små företagen.
Projektinnehåll, syfte, mål och insatser

Projektets resultat skall bli en metod för att uppnå hållbar ökad tillväxt
(miljömässigt, socialt och ekonomiskt) i industri och industrinära SMEföretag i Kalmar län. Metoden består av ett verifierat digitalt verktyg för
analys av företagets verksamhet och mognadsgrad ur ett
hållbarhetsperspektiv. Analysen kan användas som input till en efterföljande
behovsanpassad coachning med målet hållbar ökad tillväxt.
Projektet skall utveckla det digitala verktyget samt verifieras genom att ett
antal företag testar användbarhet och funktionalitet. Verifieringen kommer
att genomföras via behovsanpassad coachning hos 20 företag i målgruppen i
Kalmar län. Avsikten är också att projektet har utvecklat ett verktyg med
tillhörande metodologi som öppnar upp för företagen att på egen hand
accelerera sitt hållbarhetsarbete alternativt med stöd av externa parter.
Finansiering:

Tillväxtverket
Region Kalmar län

1 993 472
1 495 104
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Region Kalmar län

Region Gotland
498 369
Avgifter företag
80 000
Summa finansiering: 4 066 945
Motiv för beslut:

Genom att skapa en metod för hållbar ökad tillväxt applicerbar på små och
medelstora industriföretag bidrar projektet till att höja kunskapen om samt
utveckla industrins hållbarhetsarbete. Det utvecklar även företagens
möjligheter att förbättra och förändra sin verksamhet inom ramen för
Agenda 2030 och den globala målen. Metoden som projektet utvecklar
kommer genom att bli tillgänglig för fler företag förstärka industrin i Region
Kalmar och Gotland och på sikt bidra nationellt inom industrin.
Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 23 mars 2021
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§ 82

Ärendenummer RUN 2021/135

Projektbeslut om Växande besöksnäring Post Corona,
Region Kalmar län
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden bifaller Region Kalmar län högst 1 321 250
kronor enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet
inom den regionala tillväxtpolitiken 1:1-medel till projektet Växande
besöksnäring Post Corona, 2021-08-01—2023-08-31.
Bakgrund
Besöksnäringen i Kalmar län är en av de tunga näringarna i länet och ingår
som en del i Region Kalmar läns smarta specialisering. Fram till och med
2019 hade branschen en god tillväxt men behöver nu hjälp i omställning och
till en hållbar återhämtning efter Corona som kan ta dem tillbaka till det nya
normala.
Coronapandemin som startade i mars 2020 har slagit hårt mot
besöksnäringen och turismen i hela världen vilket också gäller Kalmar län.
Pandemin har totalt förändrat branschens förutsättningar och under perioden
så har näringen i princip tappat alla utländska besökare. De nationella
resenärerna har inte kunnat kompensera för det stora bortfallet. Olika
restriktioner gällande antal personer som får träffas stoppade i stort sett alla
planerade evenemang och stängde bland annat ned länets största attraktion,
Astrid Lindgrens värld. Flera av företagen överväger att lägga ner sin
verksamhet och enskilda personer väljer att ta mer säkra anställningar i andra
branscher.
Projektinnehåll, syfte, mål och insatser

Projektet övergripande mål är att på ett hållbart sätt förbättra förutsättningar,
utveckling och tillväxt för besöksnäringen i Kalmar län så att de kan hämta
in förluster och komma tillbaka bättre rustade efter Coronapandemin.
Genom projektet ska de företag som deltagit i projektets aktiviteter fått ökad
kunskap om effektivare användning samt påverkan vid exploatering av
naturresurser för att näringen ska kunna fortsätta växa på ett hållbart sätt.
Under projektets gång ska projektledningen medvetet ha arbetat mot en ökad
jämställdhet i alla aktiviteter.
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Aktiviteter i projektet:

-

Affärsutvecklingsinsatser: Kurbits grupper och Swedish Welcome
eller liknande
Produktutvecklingsinsatser: Aktiviteter som är
kommunöverskridande och drar besökare även utanför högsäsong.
Utökat samarbete mellan små kommuner (Högsby, Mönsterås,
Oskarshamn, Hultsfred och Torsås)
Forskning av effekter av Corona samt på evenemang
Internationalisering. Medverkan i olika EU-nätverk för turism
Linnéuniversitetet: Instegskurser för permitterade och arbetssökande
inom besöksnäringen

Finansiering

Tillväxtverket
Region Kalmar län, 1:1
Total finansiering

3 963 750
1 321 250
5 285 000

Motiv för beslut

Projektet kommer att bidra till att företag inom besöksnäringen i Kalmar län
har möjlighet att återhämta sig efter Coronapandemins effekter och återigen
börjat växa på ett hållbart sätt.
Genom att branschen får stöd för att skapa kvalitativa reseanledningar och
hållbara natur- och kulturprodukter bidrar det till att öka antalet besökare
såväl nationellt som internationellt när restriktionerna släpper.
De underlag och analyser från forskare som tar fram inom ramen för
projektet kommer att hjälpa till i beslutsfattandet kring utvecklingen och
tillväxten för besöksnäringen.
--Inför mötet har följande förslag till beslut redovisats:

”Regionala utvecklingsnämnden bifaller Region Kalmar län högst 1 321 250
kronor enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet
inom den regionala tillväxtpolitiken 1:1-medel till projektet Växande
besöksnäring Post Corona, 2021-08-01—2023-08-31.”
Överläggning
Malin Anell (S), Saad Benatallah (S), Mathias Karlsson (L) föreslår att
regionala utvecklingsnämnden ska besluta enligt det redovisade förslaget.
Janita Kirchberg (SD) och Petra Gustavsson (SD) föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar enligt det redovisade förslaget med följande
ändring. Texten ”Under projektets gång ska projektledningen medvetet ha
arbetat mot en ökad jämställdhet i alla aktiviteter.” ska tas bort då den inte är
relevant för projektets syfte.
Malin Anell (S) föreslår att Janita Kirchbergs (SD) med fleras
ändringsförslag ska avslås.

Comfact Signature Referensnummer:
1087872
42

Datum

2021-04-21

Region Kalmar län

Ordförande frågar om regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt Malin
Anells (S) med fleras förslag eller enligt Janita Kirchbergs (SD) med fleras
ändringsförslag.
Hon finner att nämnden beslutar enligt Malin Anells (S) med fleras förslag.
Handling
Tjänsteskrivelse den 23 mars 2021
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§ 83

Ärendenummer RUN 2021/137

Projektbeslut om BizWood Småland, Region Kalmar län
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden bifaller Region Kalmar län högst 626 218
kronor enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet
inom den regionala tillväxtpolitiken 1:1-medel till projektet BizWood
Småland, 2021-08-01—2023-02-28.
Bakgrund
Småland utgör centrum för träindustrin i Sverige och dess fortsatta
utveckling är viktig för sysselsättning och lönsamt skogsbruk. Den
småländska träindustrin består huvudsakligen av små och medelstora
företag. Många av dem har begränsade möjligheter att utveckla nya
marknader och utveckla nya produkter/kundlösningar.
Barr och lövträindustrin har olika struktur och affärsmodeller.
Barrträindustrin arbetar huvudsakligen med standardsortiment i stora
volymer och låga marginaler. Småland har ca 18% lövskog. Denna
betydande resurs utnyttjas mycket dåligt, det mesta används i
massatillverkning och brännved. Nästan allt lövträ som finns i våra möbler,
inredningar och produkter är importerat.
Projektinnehåll, syfte, mål och insatser

Smålands skogs- och trästrategier har mål om att öka förädlingsvärdet på
skogsråvaran. Projektet syftar till att stötta träföretagen i 1)
internationalisering genom att främja affärsmöjligheter på nya marknader i
Asien och 2) affärsutveckling genom att ta fram exempel på nya typer av
lövträprodukter som kan inspirera företagen till innovation och
affärsutveckling.
1) Internationalisering - Nya marknader: Asien bjuder på ett antal olika
marknader med skilda karaktärer. Genom projektets aktiviteter bl a
affärsresor och mässdeltagande erbjuds den småländska sågindustrin
marknadskunskaper och affärskontakter inom möbel-, snickeri- och
byggindustrin i Vietnam, Kina och Japan.
2) Affärsutveckling - Lövträprodukter: Marknaden för svenskt lövträ är liten.
Nya produkter behöver utvecklas och förutsättningar för tillverkning och
marknadsutveckling behöver utredas. Projektet ska initiera detta
utvecklingsarbete i företagen genom att ta fram exempelprodukter och
kunskap för deras tillverkning och marknadsintroduktion.
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Finansiering

ERUF Småland och Öarna
Region Kalmar län (1.1)
Region Kalmar län (arbetstid ekonom)
Region Kronoberg
Region Jönköpings län
Summa finansiering:

1 953 787
626 218
25 044
651 262
651 262
3 907 573

Motiv för beslut:

Projektet är väl i linje med Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi –
Klimat att växa i – och dess prioriterade område Stärkt konkurrenskraft, samt
strategi för smart specialisering. Idén har sitt ursprung i Smålands trä och
skogsstrategier, där målen bland annat är att öka träindustrins
konkurrenskraft och öka andelen företag som exporterar, samt att stärka
Smålands roll i innovationssystemet, stimulera innovation i företagen, öka
produktionen och avsättningen för lövvirke.
Insatserna i projektet är väl förankrade hos företagen, genom bland annat en
löpande dialog med branschföreningen Södra Sveriges
Trävaruexportförening. Dialogen har varit inriktad på internationalisering på
nya marknader för både barr och lövträ, samt ett parallellt intresse för att
höja innovationsgraden i hela värdekedjan för lövträindustrin. En ökad
kvalitet på lövträprodukter skulle höja potentialen och konkurrenskraften
både nationellt (stor del importeras idag) och internationellt, genom att
utveckla och stärka kontakterna för hela träindustrin, med fokus asiatiska
marknaden.

Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 23 mars 2021
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§ 84

Ärendenummer RUN 2021/141

Projektbeslut om Internet of Things (IoT) lab för Småoch medelstora företag (SMF), Linnéuniversitetet
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden bifaller Linnéuniversitetet högst 1 500 000
kronor enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet
inom den regionala tillväxtpolitiken 1:1-medel till projektet IoT lab för SMF,
2021-08-01—2023-02-28.
Bakgrund
Små- och medelstora företag (SMF) i Småland präglas enligt internationella
analyser av svag tillväxt och behöver satsa på tillväxt och innovation.
En av de framtida teknologier som spås påverka ett stort antal affärsmodeller
är Internet of Things (IoT) som innebär att allt fler enheter blir uppkopplade
mot Internet. För SMF att tidigt anpassa sina verksamheter till den nya
teknologin kan komma vara avgörande för deras framtida existens.
För att IoT-framtidssäkra SMF i Småland så behöver goda exempel
synliggöras, kunskapsnivån ökas, samt experiment genomföras. Just
experimentell teknikutveckling som är förankrad i företagets strategi har
visat sig vara avgörande för att förstå hur tekniken kan nyttiggöras och
användas i innovationsprocesser.
Linnéuniversitetet har mot bakgrund av detta sedan i hösten 2019 arbetat
fokuserat med IoT och har etablerat ett nära samarbete med Kalmar Energi
och Wexnet som har omfattande erfarenhet från infrastrukturfrågor.
Projektinnehåll, syfte, mål och insatser

I projektet vill samverkansparterna vidareutveckla sitt IoT-labb i Kalmar mot
målgruppen SMF, samt bygga upp ett lab i Växjö. Syftet är att skapa en
bestående infrastruktur som ska utgöra en neutral mötesplats för SMF,
forskare och studenter att mötas, testa teknologin och utvecklas tillsammans.
Projektets huvudsakliga aktiviteter utgörs av kunskapshöjande aktiviteter likt
inspirationsföreläsningar och seminarier, men också av workshops, samt
”open lab days” där SMF kan experimentera med teknik. Det planeras även
genomföra studentsamverkansaktiviteter med fokus på IoT tillsammans med
SMF, samt pilotcase för forskningssamverkan.
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Finansiering

Tillväxtverket
Region Kalmar län
Region Kronoberg
Linnéuniversitetet
Summa finansiering:

3 990 000
1 500 000
1 500 000
990 000
7 980 000

Wexnet och Kalmar Energi bidrar även med finansiering i annat än pengar
om totalt 330 000 kr.
Motiv för beslut

I den nyligen antagna Regionala Digitala Agendan konstateras att det
ständigt krävs en ökad digital kompetens och digital mognad för att skapa
större affärsnytta, konkurrenskraft och tillväxt. Ett lab för utveckling och
innovation av tjänster och produkter inom Internet of Things ger möjligheter
för regionens små och medelstora företag att öka sin digitala kompetens och
därmed stärka sin konkurrenskraft.
--Inför för mötet har följande förslag till beslut redovisats:
”Regionala utvecklingsnämnden bifaller Linnéuniversitetet högst 1 500 000
kronor enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet
inom den regionala tillväxtpolitiken 1:1-medel till projektet IoT lab för SMF,
2021-08-01—2023-02-28.”
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.
Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 21 april 2021
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§ 85

Ärendenummer RUN 2021/158

Valärende - Uppdrag som representant i
Kalmarsundskommissionen 2021-2022
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden utser Stig Bertilsson (C) som representant i
Kalmarsundskommissionen 2021-2022.
Protokollsutdrag till: Roger Gustafsson (C) och Stig Bertilsson (C)
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§ 86

Ärendenummer RUN 2021/156

Valärende - Uppdrag som ledamot i Water Forum 20212022
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden utser Åsa Felix Everbrand (C) till ledamot i
Water Forum 2021-2022.
Protokollsutdrag till: Roger Gustafsson (C), Åsa Felix Everbrand (C)
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§ 87

Ärendenummer RUN 2021/157

Valärende - Uppdrag som representant i Plattform för
regionnätverket Hållbart och lokalt förankrat yrkesfiske
med framtidstro 2021-2022
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden utser Karin Helmersson (C) som
representant i Plattform för regionnätverket Hållbart och lokalt förankrat
yrkesfiske med framtidstro 2021-2022.
Protokollsutdrag till: Roger Gustafsson (C), Karin Helmersson (C)
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§ 88

Ärendenummer RUN 2020/566

Yttrande över Regionplan för Skåne 2022 – 2040
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat
yttrande som sitt svar på Region Skånes remiss om Regionplan för Skåne
2022–2040.
Yttrandet överlämnas till Region Skåne.
Bakgrund
Region Kalmar län har getts möjlighet att lämna synpunkter på Region
Skånes Regionplan för Skåne 2022–2040. Region Skåne och Region
Stockholm är de hittills enda regionerna i Sverige som har det formella
uppdraget att arbeta med regional fysisk planering enligt Plan- och
bygglagen (PBL). I det arbetet ingår att ta fram en regional fysisk plan.
Aktuell regionplan är Region Skånes allra första regionala fysiska plan. Fler
regioner förväntas att ansöka om att bli regionplansupprättare enligt PBL.
Region Halland har nyligen ansökt till regeringen om just detta uppdrag. En
regionplan är inte juridiskt bindande men likväl vägledande för den
efterföljande fysiska planeringen.
Regionplan Skåne är en strategisk plan som omfattar hela länet och som ska
visa Skånes samlade vilja samt ge förutsättningar för utvecklingen av de
fysiska strukturerna. Syftet är bland annat att överbrygga gapet mellan det
regionala tillväxtarbetet och kommunala översiktsplaner, stärka samordning
och samarbete i länet, se regionala utmaningar och möjligheter samt lösa
frågor av mellankommunal karaktär. Regionplanen ska kort och gott vara ett
stöd i arbetet med den fysiska planeringen i de skånska kommunerna vad
gäller mellankommunala och regionala planeringsfrågor.
Yttrande
Region Kalmar län har med spänning följt Region Skånes arbete med att ta
fram strukturbilder för Skåne sedan 2005, och nu senast det två år gamla
uppdraget med att ta fram en regionplan enligt PBL. Regionplanen redovisas
digitalt i StoryMaps, vilket tillsammans med en genomarbetad struktur och
läsanvisningar gör att det blir enkelt för aktörer även utanför Skåne att ta del
av regionplanens innehåll och riktning.
Arbetet med att ta fram strukturbilder för Kalmar län är fortfarande i ett
tidigt skede, vilket Region Kalmar län kommer att återkomma om i
framtiden. Region Kalmar län vill emellertid passa på att lämna följande
synpunkter inför Region Skånes fortsatta arbete med regionplanen:

Comfact Signature Referensnummer:
1087872
51

Datum

2021-04-21

Region Kalmar län

Regionsamverkan Sydsverige

Sedan hösten 2015 samverkar regionerna i Sydsverige; Jönköping,
Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland, politiskt över
regiongränserna. Bland annat görs detta inom kollektivtrafik- och
infrastrukturområdet för att främja ett helhetstänkande inom
samhällsutvecklingen.
Region Kalmar län ser positivt på att det på flera ställen i regionplanen lyfts
fram att samverkan med grannregionerna är betydelsefull. Dock saknas det
idag att denna samverkan lyfts fram, både på kartor och i planens
ställningstaganden.
Storregionalt perspektiv

Region Kalmar län delar Region Skånes intention att sätta fysisk planering i
en regional kontext, men ser ett behov av att vissa sakfrågor sätts in i ett
större perspektiv. Många av de utmaningar som lyfts fram i regionplanen är
gemensamma för oss inom Sydsverige och behöver ofta också lösas i ett
större sammanhang än inom det egna länet. Det gäller exempelvis bredband,
infrastruktur och transporter.
Region Kalmar län ser att ett skånskt storregionalt perspektiv som inkluderar
Kalmar län måhända inte alltid är relevant, men att så borde vara fallet för de
direkt angränsande regionerna i högre grad. Regioner som de skånska
kommunerna ofta delar arbetsmarknad med. På så sätt skulle Kalmar län
också knytas närmare till Skåne och Öresundsregionen, samtidigt som
regionplanen tydligare verkar för det helhetstänk för samhällsutveckling som
vi tillsammans vill uppnå i södra Sverige.
Handlingar
Tjänsteskrivelse datera den 15 mars 2021
Missiv till samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-2040
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen
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§ 89

Ärendenummer RUN 2021/61

Yttrande över Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer
och naturvård i skogen
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsens arbetsutskott att
anta redovisat yttrande som sitt svar på Skogsutredningen 2019 - Stärkt
äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen.
Yttrandet överlämnas till Miljödepartementet.
Bakgrund
Regeringen beslutade den 18 juli 2019 (dir. 2019:46) att tillkalla en särskild
utredare med uppdrag att undersöka möjligheterna och lämna förslag på
åtgärder för stärkt äganderätt till skog, nya flexibla skydds- och
ersättningsformer vid skydd av skogsmark samt hur internationella
åtaganden om biologisk mångfald ska kunna förenas med en växande
cirkulär bioekonomi. Uppdraget omfattade dessutom att föreslå hur
incitament för hållbart skogsbruk och en förbättrad legitimitet för den förda
skogs- och miljöpolitiken kan skapas.
Utredningen och den småländska skogsstrategin
I förhållande till den småländska skogsstrategin innehåller utredningen inte
mycket som direkt berör attraktivitet, jämställdhet, kompetensförsörjning,
innovation, digitalisering, infrastruktur, träbyggande och förädling av
skogsprodukter. Däremot finns flera förslag som påverkar produktion,
variation, lönsamt skogsföretagande, komet, myndighetssamverkan, naturoch kulturvärden, friluftsliv, skogsskador och balans mellan skog och vilt.
En av utredningens ekonomiskt mest omfattande förslag gäller fjällskogen.
Det berör inte direkt Småland men kan få konsekvenser för resurser att
arbeta med skydd och skötsel av formellt och frivilligt avsatta områden med
höga naturvärden i andra delar av landet. Nationella skogsprogrammet
föreslås få en ändrad roll och en nationell samordnare ska utses. Det kan
påverka arbetet i de regionala skogsstrategierna.
--Föredragning av

Wang Zhi, samordnare näringsliv
--Inför mötet har följande förslag till beslut redovisats:

Comfact Signature Referensnummer:
1087872
53

Datum

2021-04-21

Region Kalmar län

”Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsens arbetsutskott att
anta redovisat yttrande som sitt svar på Skogsutredningen 2019 - Stärkt
äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen.
Yttrandet överlämnas till Miljödepartementet.”
Överläggning
Pär-Gustav Johansson (M) föreslår att regionala utvecklingsnämnden ska
besluta enligt det redovisade förslaget.
Efter avslutad överläggning finner ordförande att nämnden beslutar i
enlighet med Pär-Gustav Johanssons (M) förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 mars 2021
2. Yttrande - Skogsutredningen 2019 Stärkt äganderätt, flexibla
skyddsformer och naturvård i skogen
3. Remiss - Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i
skogen, Miljödepartementet
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen

Comfact Signature Referensnummer:
1087872
54

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-04-21
Regionala utvecklingsnämnden

§ 90

Ärendenummer RUN 2021/53

Yttrande över Utvecklingsstrategi för Östergötland
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsens arbetsutskott att
anta redovisat svar som sitt yttrande över utvecklingsstrategi för
Östergötland.
Yttrandet överlämnas till Region Östergötland.
Bakgrund
Region Östergötland har gett möjlighet att inkomma med synpunkter på
remissversion av Utvecklingsstrategi för Östergötland med sikte på år 2040.
Region Östergötland har gett möjlighet att inkomma med synpunkter på
remissversion av Utvecklingsstrategi för Östergötland med sikte på år 2040.
Sammanfattning av yttrandet
Region Östergötlands förslag till regional utvecklingsstrategi redogör väl för
hur det regionala utvecklingsarbetet hänger ihop med de större
sammanhangen. Däremot är kopplingen inte lika tydlig när det gäller de
specifika förhållandena i dagens och framtidens Östergötland. Även
beskrivningen av kopplingen mellan bred ekologisk hållbarhet och de
regionala prioriteringarna inom området skulle kunna utvecklas.
Möjligheterna att genomföra strategin skulle gynnas av någon form av
framgångskriterier eller uppföljningsbar målbild.
Utifrån den föreslagna strategin finns flera möjligheter till ökad samverkan
mellan Kalmar län och Östergötland inom flera centrala utvecklingsfrågor.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 19 mars 2021
2. Yttrande över utvecklingsstrategi för Östergötland
3. Remissversion Utvecklingsstrategi för Östergötland

Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen
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§ 91

Ärendenummer RUN 2020/596

Utredningsuppdrag 21/06 - Redovisa ett upplägg till ett
forum för dialog mellan industrinäringen, offentliga
aktörer och fackliga organisationer
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen godkänner
slutredovisning av utredningsuppdrag 21/06 – Redovisa ett upplägg till ett
forum för dialog mellan industrinäringen, offentliga aktörer och fackliga
organisationer.
Bakgrund
Av Regionplanen 2021-2023 följer ett uppdrag att ”Redovisa ett upplägg till
ett forum för dialog mellan industrinäringen, offentliga aktörer och fackliga
organisationer”.
Förslag till upplägg
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. En del av arbetet att omsätta strategin för smart
specialisering i länet är att skapa gemensam dialog kring utmaningar, behov
och insatser för att utveckla länets industrinäring. Förslaget till upplägg för
forum utgår därför från syftet att skapa en helhetssyn och behandla
långsiktiga frågor av strukturell och strategisk karaktär med bäring på
framtid och utveckling.
Forumet är en avstämningsyta mellan Region Kalmar län inom regional
utveckling och representanter från industrins arbetsgivare- och
arbetstagarorganisationer. Samtal har förts med Teknikföretagen, IF Metall
och Unionen och kontakt avses även tas med fack- och arbetsgivarorganisationer inom relevanta branscher såsom livsmedel samt trä- och skog.
Syfte

Syftet med forumet är att deltagarna ska:
•
•
•

Få en gemensam bild av läget och framtida behov
Utbyta kunskap och skapa ny gemensam kunskap
Utveckla gemensam beredskap inför kommande utmaningar

Struktur och resurser

•
•
•

Region Kalmar län sammankallande
Agendan sätts gemensamt
Möten 4 ggr/år
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•
•

Minnesanteckningar förs vid varje möte
Årlig uppföljning vid årets sista möte

Resultat av diskussioner som förs i forumet hanteras vidare på in i befintliga
nätverk, strukturer och processer för det regionala arbetet med
kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Dessa nätverk består av
kommunala, regionala och statliga aktörer. Exempel på nätverk och
samarbeten där kompetensfrågorna lyfts är nätverket med kommunernas
näringslivschefer, YH nätverket, arbetet inom IUC, dialogen med
Arbetsförmedlingen och Kommunförbundet, samverkan med
Linnéuniversitetet samt diverse pågående projekt såsom Kompetenslyft
Kalmar län. Det operativa arbetet sker således i befintliga strukturer och
främst med befintliga medel.
--Föredragning av

Sofia Seifarth, basenhetschef Näringsliv och kultur
--Inför mötet har följande förslag till beslut redovisats:
”Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen godkänner
slutredovisning av utredningsuppdrag 21/06 – Redovisa ett upplägg till ett
forum för dialog mellan industrinäringen, offentliga aktörer och fackliga
organisationer.”
Överläggning
Johanna Wyckman (L) och Malin Anell (S) föreslår att regionala
utvecklingsnämnden ska besluta enligt det redovisade förslaget.
Efter avslutad överläggning finner ordförande att nämnden beslutar i
enlighet med Johanna Wyckmans (L) och Malin Anells (S) förslag.
Handlingar
Tjänsteskrivelse daterad den 22 mars 2021
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen
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§ 92

Ärendenummer RUN 2020/502

Prioriteringar utifrån Positionspapper infrastruktur
Sydsverige
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Utifrån positionspapperet för infrastruktur inom regionsamverkan
Sydsverige (RSS) kommer prioriteringar göras. Ordföranden redogör för den
dialog som pågår inför fastställandet av de sydsvenska prioriteringarna.
Region Kalmar län är nöjda med de objekt som finns med i prioriteringen.
Ytterligare diskussioner behövs för att fastställa vilka av dessa prioriteringar
som bör lyftas fram som viktigast. Ärendet hanteras i kommande
regionstyrelsens arbetsutskott.
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen
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§ 93

Ärendenummer RUN 2021/124

Yttrande över Handlingsplan kollektivtrafik,
Regionsamverkan Sydsverige
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige har beslutat att remittera förslag
till handlingsplan för kollektivtrafik för Regionsamverkan Sydsverige till
medlemsregionerna. Handlingsplanen ska, tillsammans med
positionspapperet för kollektivtrafik i Sydsverige, syfta till att förbättra den
regionövergripande kollektivtrafiken för att stödja större
arbetsmarknadsregioner, nåbarhet till högre studier och ökad tillväxt.
Yttrande

Region Kalmar län har deltagit i framtagandet av handlingsplanen för
kollektivtrafik och har inga synpunkter på förslaget.
Yttrandet kommer hanteras i Kollektivtrafiknämnden den 22 april och
regionstyrelsens arbetsutskott den 28 april.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 12 april 2021
2. Förslag till Kollektivtrafik för ett enat Sydsverige - handlingsplan
kollektivtrafik Regionsamverkan Sydsverige

Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen
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Datum

2021-04-21
Regionala utvecklingsnämnden

§ 94

Ärendenummer RUN 2021/74

Yttrande över Trafikverkets utpekande av riksintressen
för kommunikationer
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott
antar redovisat yttrande som sitt svar på Trafikverkets utpekande av
riksintressen för kommunikationer.
Yttrandet överlämnas till Trafikverket.
Bakgrund
Trafikverket har reviderat sitt utpekande av riksintressen för trafikslagens
anläggningar (3 kap. § 8 miljöbalken). Utpekandet utgår från de, av
Trafikverket antagna kriterierna från 2020 (TRV 2019/45 782). Syftet med
Trafikverkets remiss är att inhämta synpunkter på om riksintresseanspråken
fungerar som planeringsunderlag när de ska hanteras i samhällsplaneringen.
Aktuell översyn är en del av ett större regeringsuppdrag
(Fi2020/00252/SPN) till fem så kallade riksintressemyndigheter att se över
kriterierna för, och anspråken på, områden av riksintresse. Boverket har
utsetts till samordnande myndighet i denna översyn. För Kalmar län
samordnar Länsstyrelsen i Kalmar län länets yttrande.
För Kalmar län föreslås följande förändringar:
Tillkomna anläggningar av riksintresse:


Väg – Anslutning till Västerviks hamn

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse:


Väg 23, Massmåla – Målilla



Väg 34, Ålem – Högsby



Väg 35, Gamleby – länsgräns Östergötland



Södra vägen, Kalmar, anslutning till Kalmar flygplats



Stångådalsbanan, Blomstermåla – Mönsterås bruk



Stångådalsbanan, Hultsfred – Linköping



Tjustbanan, Västervik – Bjärka Säby

Sammanfattning av yttrandet
Region Kalmar län ser förvisso positivt på en översyn av riksintressena, detta
eftersom deras sammanlagda area idag omfattar hela 46 procent av landets
areal. Med ansvar för det regionala utvecklingsarbetet i Kalmar län vill
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Region Kalmar län

Region Kalmar län emellertid emotsätta sig att föreslagna delar av
Stångådalsbanan, Tjustbanan och väg 35 utgår som riksintresse för
kommunikationer. Detta är infrastruktur som har en avgörande betydelse för
den interregionala tillgängligheten med Östergötland och som även
fortsättningsvis behöver vara av nationellt intresse.
--Föredragning av

Christian Forsell, samhällsplanerare
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 30 mars 2021
2. Yttrande över Trafikverkets utpekande av riksintressen för
kommunikationer
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen
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§ 95

Ärendenummer RUN 2021/60

Avsiktsförklaring Tjustbanan i Kalmar län
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen godkänner
Avsiktsförklaring Tjustbanan i Kalmar län och uppdrar åt ordförande att
underteckna avsiktsförklaringen.
Bakgrund
Region Kalmar län har tillsammans med Västervik kommun tagit fram en
avsiktsförklaring för framtida insatser och behov på Tjustbanan. Avsikten
syftar till att tydliggöra intentionerna till medfinansiering av
upprustningsåtgärder på järnvägen. Liknande avsikt har upprättats gällande
Stångådalsbanan.
I dagsläget finns inget förslag på investeringsobjekt för Tjustbanan. Avsikten
avser respektive organisations önskemål om att arbeta för förbättringar på
järnvägen och specifika medel diskuteras när utredda objekt finns framtagna.
--Inför mötet har följande förslag till beslut redovisats:
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen godkänner
Avsiktsförklaring Tjustbanan i Kalmar län och uppdrar åt ordförande att
underteckna avsiktsförklaringen.
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 13 mars 2021
2. Avsiktsförklaring Tjustbanan
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen
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§ 96

Ärendenummer RUN 2020/542

Svar på motion om att Region Kalmar län måste se
elflygets potential
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige att besvara
motionen om att Region Kalmar län måste se till elflygets potential med
redovisat yttrande.
Reservation
Anders Andersson (KD) och Pär-Gustav Johansson (M) reserverar sig till
förmån för eget förslag.
Bakgrund
Jimmy Lord (KD) och Anders Andersson (KD) föreslår i en motion
regionfullmäktige besluta att Region Kalmar län utreder hur elektrifierat flyg
kan bidra till att flygplatsens framtid säkras, samt att Region Kalmar län tar
initiativ för att flygplatsen ska bidra till utvecklingen av elektrifierat flyg i
Sverige.
Yttrande
Flyget är det transportmedel som står på tur när det gäller att ersätta
användandet av fossila bränslen. Redan idag kan användandet av biobränslen
minska utsläppen från sektorn. Kalmar Öland Airport är ledande när det
gäller inblandning av biobaserat flygbränsle och Region Kalmar län deltar i
detta arbete genom att köpa in biobaserat flygbränsle som
klimatkompensation för egna resor.
Det pågår också ett arbete för utveckling av elektriska plan. Redan idag finns
det elektrifierade flyg för kortare sträckor och få personer. Globalt pågår
utvecklingsarbete för större elhybridflyg. Ett helt elektriskt plan för kortare
inrikesresor med plats för 19 passagerare utvecklas i Sverige, med en
planerad räckvidd på cirka 40 mil.
Kalmar Öland Airport följer redan idag utvecklingen när det gäller elektriska
flyg. Flera regionala flygplatser tittar gemensamt på möjligheter att utveckla
infrastrukturen för elflyg och utbyggnad av infrastruktur finns med i
flygplatsens investeringsplan. Nya affärsmöjligheter kan skapas.
--Inför mötet har följande förslag till beslut redovisats:
” Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige att besvara
motionen Region Kalmar län måste se till elflygets potential med redovisat
yttrande.”
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Överläggning
Anders Andersson (KD) och Pär-Gustav Johansson (M) föreslår att regionala
utvecklingsnämnden ska bifalla motionen.
Malin Anell (S) och Janita Kirchberg (SD) föreslår att regionala
utvecklingsnämnden ska besluta i enlighet med redovisat förslag till beslut.
--Ordförande frågar om regionala utvecklingsnämnden beslutar bifalla Malin
Anells (S) och Janita Kirchbergs (SD) förslag till beslut eller Anders
Anderssons (KD) och Pär-Gustav Johansson (M) förslag till beslut om
motionen Region Kalmar län måste se till elflygets potential.
Hon finner att regionala utvecklingsnämnden bifaller bifalla Malin Anells
(S) och Janita Kirchbergs (SD) förslag till beslut.
Handlingar
Tjänsteskrivelse daterad den 12 februari 2021
Motion- Region Kalmar län måste se elflygets potential, Jimmy Loord (KD),
Anders Andersson (KD)
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen
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§ 97

Ärendenummer RUN 2021/83

Svar på medborgarförslag om Ålems-krysset vid E22
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige att besvara
medborgarförslag gällande Ålems-krysset enligt redovisat yttrande.
Bakgrund
Region Kalmar län samt Mönsterås kommun har mottagit ett
medborgarförslag från Patabygdens Samhällsförening gällande Trafikverkets
förslag på vägplan för korsningen väg 34 vid Ålem. Samhällsföreningen
yrkar att förslaget på vägplan utreds ytterligare och framför önskemål om
planskildhet i korsningen.
Yttrande
Region Kalmar län har lämnat yttrande på förslaget på vägplan i ärende
RUN 2020-08-26 §104. Även Region Kalmar län trycker i sitt yttrande på en
högre trafiksäkerhetsnivå i vägplaneförslaget.
Dessvärre är det i dagsläget inte möjligt. Detta beror på en begränsad budget
kopplat till projektet vilket innebär att genomförandet sker utifrån angivet
förslag från Trafikverket eller inte alls. Alternativt kan projektet genomföras
som ett namngivet objekt, med ett genomförande minst 12 år fram i tiden.
Trafikverket har tagit fram åtgärder som överensstämmer med myndighetens
regler kring Vägar och gators utformning (VGU) och får därmed anses
korrekt föreslagna.
Region Kalmar län har i dagsläget inte förslag på medfinansiering av en
planskild korsning vid Ålem.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 mars 2021
2. Medborgarförslag Ålemskrysset E22 20210110
3. Medborgarförslag Ålemskrysset, januari 2021, kompletterat med
namnunderskrifter
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen
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§ 98
Delegationsbeslut
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar att följande delegationsbeslut har
fattats:
Yttrande - Bevarandeplan för Natura 2000-området
Hoburgs bank och Midsjöbankarna

RUN 2021/73

Yttrande - Förslag till miljökvalitetsnormer för vatten
som påverkas av vattenkraft

RUN 2021/84

Protokoll från regionala utvecklingsnämndens presidium
2020-03-26
Delegerade stöd regionala projektmedel 2021-01-01 till 2021-03-31
Projektnamn
Handel och service i en digitaliserad värld -fas 2
Marknadsföring av lokal handel i Västerviks kommun
Insatser Handel & Service Torsås kommun 2021
Service stimulans Kalmar kommun
Covid-19 och restaurangnäringen i Högsby
Förberedelse Arena för industriell utveckling Kalmar län
Shoppa Smart!
Regionalt SMF-kontor i Kalmar län i samverkan
Förstudie Pukeberg - design- och kulturcentra

Stödmottagare
Västervik Framåt AB
Västervik Framåt AB
Torsås kommun
Kalmar kommun
Högsby kommun
Atrinova Affärsutveckling AB
Centrum i Sydost, Ekonomisk Fören
RISE Research Institutes of Sweden AB
Nybro kommun
Summa
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Beviljat belopp
406 255
175 000
175 000
175 000
175 000
100 750
175 000
250 000
201 816
1 833 821

Datum

2021-04-21

Region Kalmar län

Delegerade beslut Företagstöd/Konsultcheck 2021-01-01 till 2021-04-06
Beviljat belopp

Digitalisering av ekonomi- och produktionssystem
100 000
Etablering för Animal zoo Danmark
60 000
Konsult ISO 9001 certifiering
99 000
Mässa Schweissen&Schneiden
100 000
Tidsredovisningssystem för integrering i affärssystem
100 000
Utveckling och etablering av nytt varumärke för tillverkning och försäljning av skalbart produktsortiment för hemstädning,
80 000
Stöd till konsulttjänster inom media
40 000
Uppstart av gårdsråd
17 850
Marknadsföringskonsulter i Mellanöstern för att hjälpa oss att bygga en marknadsföringsstrategi och söka efter affärsagenter
50 000
Affärsutveckling Marknadsplan
86 000
Utveckling av mjukvara
21 000
Regit.nu - Automatisering av beställning, betalning och drift av webhosting
90 000
Konsulthjälp med framtagande av marknadsstrategi avseende expansion nationellt
15 000
Uppstart av Gårdsråd
35 700
Digitalisering
42 000
Stöd "Framtagning marknadsunderlag" samt "Skydd Immateriella Rättigheter"
55 000
Utveckling av design/användargränssnitt
12 350
Uppstart av Gårdsråd
35 700
Uppstart av Gårdsråd
35 700
Kvalitets- och miljöledningskonsult inkl. ISO-certifiering
60 400
Marknadsföringsstöd till deltagande på mässa.
25 000
Digital utveckling
100 000
Webbshop/nya marknader
90 000
Helt digitaliserad försäljningsplattform och produktutveckling.
57 500
Digitaliseringskonsult för att eskalera digitaliseringen inom Salongsledarskap för frisörer/skönhets branschen.
39 394
Digital Omställning
45 500
Arbetar omfattar att ta fram en varumärkesplattform, en digital strategi och en grafisk profil.
30 000
För få en hållbar produktion där företaget inte är så beroende och sårbara av andra underleverantörer, behöver företaget investera i sin maskinpark.
30 000
Produktutveckling
50 000
Utveckling av webshop / Google shopping och Google Adwords
27 000
Skapa Webbhandelssida
100 000
Digital internationallisering
42 470
Skapande av Webbshop
15 000
Mönsterskydd & Displayställ för första grossisten
30 000
E-handel
42 500
LEDNINGSSYSTEM ISO 9001:2015 OCH ISO 14001 :2015
86 240
Digitalisering av verksamheten
21 000
Matvandring - En vandring genom den småländska skogsbygden med servering av lokalproducerad mat. Under vandringen ges en guidning
27 av
000såväl matens som
Design och ritning av gjutverktyg till headset
150 000
VD- utbildning
40 000
Verifiera funktion och verkningsgrad på ett värmesystem med gasfri systemvätska
114 500
Veterinärklinik på landsbygden
29 700
Konsultcheck för ISO-certifiering
40 000
Stöd till utveckling av Vita Progress AB:s verksamhet inom Happy Dance och Burlesque Inspiration
18 500
Marknadsutvecklingsprojekt
20 000
2 407 004

Kulturprojekt 2021-03-31
Budget 2021: 947 000 kr

inkl återförda 2017/2020

1 166 277
Beslutat belopp

Projektägare
Capellagården

Projektnamn
Utbildning i byggnadsvård

93 300

Summa
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2021-04-21
Regionala utvecklingsnämnden

§ 99
Anmälningsärenden
Regionala utvecklingsnämnden noterar följande anmälningsärende till
protokollet:
Protokoll från länsberedning för regionala
utvecklingsfrågor 2021-02-12
Yttrande - Länsstyrelsen förfrågan angående
Trafikverkets utpekande av riksintressen

RUN 2021/74

Slutrapport Regional digital agenda 2019-2020

RUN 2019/6

Beslut - Erbjudande till regionerna att upprätta en
funktion som regional bredbandskoordinator

RUN 2020/558

Uppföljning våren 2021 Handlingsprogram för en
fossilbränslefri region

RUN 2019/75

Skrivelse från Ölands kommunalförbund om cykelled

RUN 2019/104

Verksamhetsberättelse 2020, Småland Blekinge Halland
South Sweden

RUN 2021/72

Yttrandet Yttrande från Hultsfreds och Vimmerby
kommuner gällande Trafikverkets utpekande av
riksintressen

RUN 2021/74

Översiktlig basgranskning Regionala
utvecklingsnämnden

RUN 2021/166
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