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Regionala utvecklingsnämnden   
 
Tid och plats 10:15-15.15, Vandraren, Regionhuset, Kalmar 
  
Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande ersättare 

Karin Helmersson (C), ordförande, §§ 100-108, 110-124 
Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande, ordförande § 109 
Malin Anell (S), deltar på distans 
Saad Benatallah (S), deltar på distans §§ 100-108, 110-124 
Peter Vretlund (S), deltar på distans §§ 106-124 
Ilko Corkovic (S), deltar på distans §§ 100-113, 116-124, ersättare för Lejla Radovic (S) 
Mathias Karlsson (L), deltar på distans §§ 100-105 ersättare för Peter Vretlund (S), § 
109, ersättare för Karin Helmersson (C) §§ 114-115 ersättare för Ilko Corkovic (S) 
Ulrika Lindh (C), deltar på distans 
Johanna Wyckman (L), deltar på distans 
Åke Bergh (M), deltar på distans  
Åke Nilsson (KD) deltar på distans 
Janita Kirchberg (SD), deltar på distans 
Petra Gustavsson (SD), deltar på distans § 109 ersättare för Saad Benatallah (S) 
 
 
Mathias Karlsson (L), deltar på distans §§ 106-108, 110-113, 116-124 
Anders Andersson (KD), deltar på distans, §§106-108, 110-113 
Petra Gustavsson (SD), deltar på distans §§ 100-108, 110-124 
 

Tjänstepersoner Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör 
Ulrika Cederholm, regionsekreterare  
Tobias Borger, länsfiskekonsulent, Länsstyrelsen i Kalmar län, § 102 
May-Britt Landin ordförande Ölands Vattenråd, § 102 
Christian Forsell, samhällsplanerare § 103 
Henrik Andersson, Sweco, § 103 
Ulf Johansson, Sweco, § 103 
Tina Erlandsson, ekonomichef, § 104 
Wang Zhi, samordnare näringsliv, § 105 
Louise Palmgren, handläggare, § 109 
Katarina Johansson, samordnare kompetensförsörjning, § 112 
Carolina Gunnarsson, miljösamordnare, § 118 

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 100-124  

 
  

Ordförande Karin Helmersson (C) Pär Gustav Johansson (M) 

 

§§ 100-108, 110-124 
 
 

§ 109 

Justerare Åke Bergh (M)    
    
  
Sekreterare Ulrika Cederholm 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-05-26 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 100    

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner föredragningslistan med tillägg 
av ärendet: 
Val av representant till årsmöte för Energikontor Sydost 2021  
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§ 101    

Val av justerare 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden utser Åke Bergh (M) till justerare.  
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§ 102    

Fiskefrågor ur ett regionalt perspektiv 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Fiskefrågor regleras både på nationell nivå och på EU-nivå. De två viktigaste 
fiskarna som fiskas i Östersjön idag är torsk och strömming. För båda arterna 
läget kritiskt. Balansen av olika arter av fisk har ändrats de senaste åren 
vilket hotar delar av fiskebeståndet. 17% av landningen av fisk går till 
humanproduktion. Resten går till djurfoder.  
Ett förslag till att återfå balansen av fiskar skulle kunna vara att införa en 
ekosystembaserad förvaltning. Detta kan innebära:  

 Fria vandringsvägar 

 Kustnära sjöar/våtmarker 

 Biotopvård strömmande vatten 

 Vattenuppehållande åtgärder 
Andra åtgärder att beakta är begränsning av det storskaliga trålfisket samt 
ökat jakttryck på skarv och säl. 

May-Britt Landin ordförande Ölands Vattenråd samt representant i Sveriges 
yrkesfiskares yrkesverksamma föreningen ger en bild av hur 
förutsättningarna för småskaliga fiskare i Sverige och framförallt i länet har 
förändrats. Något som lyfts är regler för yrkesfiskare. Bland annat är det 
samma regler för 45 mesterbåtar som det är för 5 metersbåtar. Antalet 
uppköpare har minskat och fiskarna har fått ökande omkostnader samtligt 
som intäkterna minskat. En annan faktor är de miljömässiga med dåligt syre 
i Östersjön och minskade bestånd av ett antal fiskarter.  
--- 

Föredragning av  

Tobias Facchini, miljösamordnare, Region Kalmar län 

Tobias Borger, länsfiskekonsulent, länsstyrelsen i Kalmar län  

May-Britt Landin ordförande Ölands Vattenråd samt representant i Sveriges 
yrkesfiskares yrkesverksamma föreningen 
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§ 103    

Kalmar läns tillväxtmotorer och regionförstoring 
underlag till strukturbild 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Region Kalmar läns arbetar med samhällsplanering och strukturbilder. En 
regional planering ska visa på strukturella fysiska samband. Detta är viktigt 
då människor i allt högre grad bor i en kommun, arbetar i en annan och 
utövar sina fritidsintressen i en tredje. För att arbeta med strukturbilderna 
behöver kunskapsunderlag tas fram. Utifrån detta har Sweco tagit fram en 
rapport.  
Funktionella regioner finns på olika nivåer så som nationell, storregion, 
arbetsmarknad och närservice.  
Inom Kalmar län har det länge funnits fyra lokala arbetsmarknadsregioner. 
För att en region ska få en utveckling påverkar av flera olika faktorer så som 
antal branscher, nyföretagande och offentlig service. Regionförstoring är 
beroende av flera faktorer så som klimat, lokal miljö, jämställdhet och 
ekonomi.  
Statisk visar på att de som flyttar ut från någon av länets kommuner ofta 
lämnar länet. Från flera av kommunerna i länet flyttar personer även till 
Kalmar kommun. Kalmar kommun som tillväxtmotor presterar väl och 
bidrar inom den egna arbetsmarknadsregionen. Enligt studien som gjorts har 
tillväxtmoteror utanför länet, liten betydelse för Kalmar län. Växjö och 
Karlskrona bedöms som viktigast.  
I rapporten presenteras vad det skulle krävas för Kalmar län att gå från fyra 
till två eller tre arbetsmarknadsregioner. Det konstateras att det är kostsamt 
och tar tid. Olika vägar framåt och slutsatser presenteras.  
--- 

Föredragning av  
Henrik Andersson och Ulf Johansson, Sweco  
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§ 104    

God ekonomisk hushållning 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Delårsrapport har upprättats för regionala utvecklingsnämnden för perioden 
januari-april 2021. 
Nämndens får information om budget i relation till utfall för januari till april 
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. 

--- 
Föredragning av  
Tina Erlandsson, ekonomichef 
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§ 105    

Hållbar utveckling i hela länet 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Skogsstrategin antogs 2018. Visionen är att Smålands skogar får värden att 
växa. Målet är att stärka Smålands skogar genom samverkan. Det finns 
också framtaget insatser inom sex delstrategier.  
Det pågår nu ett arbete med att arbeta om handlingsplaner med fokus på 
aktiviteter och ansvarsfördelning. 
Kalmar län och Kronobergs län har en gemensam trästrategi. Den 
presenterades 2011. Syftet är att samordna, förstärka och gemensamt 
prioritera insatser och att synliggöra den trärelaterade industrin nationellt och 
internationellt.  
Nu pågår ett arbete med att sammankoppla de båda strategierna. De ska 
revideras parallellt och koordinerat. Dessutom ska det vara en gemensam 
vision för skog och trä. Strategierna ska vara jämbördiga och ha 
sammankopplade delar men med olika fokus.  
Formen ska vara samma gällande vision, strategi, övergripande mål, 
handlingsplan, aktivitetsmål och genomförare.  
Processen för revideringsarbetet presenteras. Beslut förväntas tas under 
november/december.  

--- 
Föredragning av  
Wang Zhi, samordnare näringsliv 
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§ 106  Ärendenummer RUN 2021/62 

Regionsamverkan Sydsverige 2021 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Styrelse inom Regionsamverkan Sydsverige fattade i fredags beslut om 
handlingsprogram för kollektivtrafiken samt sydsvenska prioriteringar för 
transportinfrastruktur.  
Ett klargörande gjordes angående uppdraget för filmen. Kulturutskottet ska 
arbeta vidare med frågan med syfte att ta fram en interregional filmstrategi. 
Den ska grundas på vad som görs idag och ska inte innebära några ökande 
kostnader. 
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§ 107  Ärendenummer RUN 2021/109 

Delårsrapport april 2021 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner delårsrapport för april 2021 för 
regionala utvecklingsförvaltningen, samt överlämnar rapporten till 
regionstyrelsen. 

Bakgrund 
Regionala utvecklingsförvaltningen tar fram en delårsrapport för perioden 
januari till april 2021. I rapporten redovisas uppföljning av verksamhetsmål 
och det ekonomiska läget för förvaltningen.  

--- 
Föredragning av  
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2021 
2. Delårsrapport april 2021, regionala utvecklingsförvaltningen 
 

 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen 
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§ 108  Ärendenummer RUN 2021/52 

Organisationsbidrag 2021 till 
funktionshinderorganisationer 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden att godkänner redovisat förslag på fördelning 
av anslag till länets funktionshinderorganisationer. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har för år 2021 anslagit 3 047 000 kronor att fördela till 
länets funktionshinderorganisationer. År 2021 har 30 organisationer skickat 
in ansökningar som sammanlagt uppgår till 3 087 700 kronor.  
På grund av rådande coronapandemi har flera organisationer inte haft 
möjlighet att hålla årsmöte, dessa organisationer har fått dispens att 
återkomma med kompletterande handlingar efter att årsmöte ägt rum. En 
nybildad organisation har inkommit med en ansökan.  

Fördelningskommittén 
Förslaget har tagit hänsyn till organisationernas ekonomiska redovisning, 
verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget. Hänsyn har även tagits 
till coronapandemins effekter på ovan nämnda faktorer. I förslaget beviljas 
bidrag med maximalt ca 50% av organisationens budgeterade kostnader. 
Förslaget har förankrats hos funktionshinderrådets fördelningskommitté. 
Under fördelningskommitténs sammanträde uppgick förslaget på fördelning 
till 2 855 500 kronor av de 3 047 000 kronor att fördela. Resterande 191 500 
kronor föreslogs sparas till eventuella sent inkommande ansökningar. 

Sent inkommen ansökan 
Efter fördelningskommitténs sammanträde har det inkommit en försenad 
ansökan om organisationsbidrag. Sökande organisation är Förbundet 
Sveriges Dövblinda Öst (FSDB Öst) som har sökt 5 000 kronor, men som 
föreslås bli beviljade 4 000 kronor. 
Det uppdaterade förslaget på fördelning uppgår därmed till 2 859 500 kronor 
av de 3 047 000 kronor att fördela.  
 

Organisation Ansökan Förslag 

Afasiföreningen 3 500 3 500 

Astma- och Allergiföreningen Kalmar 30 000 30 000 

Autism & Aspergerföreningen Kalmar 20 000 9 000 
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Bröstcancerföreningen i Kalmar län 65 000 65 000 

Celiakiföreningen i Kalmar län 12 000 10 000 

DHR Kalmar läns distrikt 60 000 60 000 

Elöverkänsligas förening i Kalmar (FEB) 20 000 15 000 

Förbundet Sveriges Dövblinda Öst (FSDB Öst) 5 000 4 000 

FUB Kalmar län (Förbundet för barn, unga och 
vuxna m. utv.störning) 

250 000 250 000 

Funktionsrätt Kalmar län 1 005 000 1 005 000 

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Kalmar län 190 000 190 000 

Länsföreningen HjärtLung Kalmar län 15 000 15 000 

Hörselskadades distrikt i Kalmar län (HRF 
Distrikt Kalmar län) 

65 000 65 000 

ILCO Kalmar länsförening (Tarm- uro- och 
stomiförbundet Kalmar länsförening) 

50 000 25 000 

Kalmar läns dövas förening 55 000 40 000 

Kalmar läns epilepsiförening 40 000 35 000 

Njurföreningen i Kalmar län 28 000 25 000 

NSPH 10 000 10 000 

Lymf Kalmar län 70 200 25 000 

Neuro Kalmar län 50 000 50 000 

Parkinsonföreningen i Kalmar län 20 000 20 000 

Personskadeförbundet RTP Kalmar län 39 000 39 000 

Prostatacancerföreningarna i Kalmar län 80 000 12 000 

RBU Kalmar (Rörelsehindrade barn och 
ungdomar) 

60 000 35 000 

Reumatikerförbundet Kalmar län 310 000 310 000 

RSMH i Kalmar län 100 000 82 000 

Svenska Diabetesförbundet länsförening Kalmar 
län 

25 000 25 000 

Sydöstra mun och- halscancerföreningen 25 000 20 000 

Synskadades Riksförbund i Kalmar 370 000 370 000 

Tandhälsoförbundet i Kalmar län 15 000 15 000 

Summa  3 087 700 2 859 500 

 
Några organisationer har sökt ett utökat bidrag mot föregående år för att 
kunna genomföra olika typer av aktiviteter utanför ordinarie verksamhet, 
exempelvis föreningsarrangemang. Dessa organisationer uppmanas att 
istället söka ett sådant stöd inom ramen för de anslag som finns för 
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kursarrangemang, föreningsarrangemang, rekreation/lägervistelse eller 
kursvistelse. 
Fyra organisationer som fick organisationsbidrag 2020 har inte inkommit 
med ansökan om organisationsbidrag för år 2021. De organisationer som inte 
inkommit med en ansökan, men som i januari 2021 fick ett förskott utbetalat 
baserat på hälften av föregående års bidrag, föreslås få behålla redan utbetalt 
förskott. Dessa organisationer är följande: 
 

Organisation Förskott januari 2021 

Attention 6 000 

PIO Småland 2 500 

Mag- och tarmföreningen i Kalmar län (RMT) 17 500 

Strokeföreningen i Kalmar län 3 000 

 

Handlingar 
1. Ojusterat protokollsutdrag FHR 2021-05-06 

Organisationsbidrag 2021 till funktionshinderorganisationer 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 5 maj 2020 
3. Minnesanteckningar från fördelningskommitténs sammanträde 

avseende fördelning av Region Kalmar läns anslag till 
funktionshinderorganisationer 

 
Protokollsutdrag till: Funktionshinderorganisationer 
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§ 109  Ärendenummer RUN 2021/184 

Nya riktlinjer för stöd till civilsamhället 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner Riktlinjer för bidrag till 
civilsamhället att gälla från och med den 1 januari 2022.  
Regionala utvecklingsnämnden upphäver tidigare riktlinjer för bidrag till 
studieförbund, barn- och ungdomsorganisationer, idrottsförbund, 
pensionärsorganisationer, funktionshinderorganisationer, 
nykterhetsorganisationer, brottsofferjourer och kvinnojourer, vilket innebär 
att överenskommelserna med barn- och ungdomsorganisationer ska sägas 
upp och ersättas med de nya riktlinjerna.  
De nya riktlinjerna ska utvärderas och återrapporteras till regionala 
utvecklingsnämnden under kvartal tre år 2023. 

Jäv 
Karin Helmersson (C), Saad Benatallah (S) och Anders Andersson (KD) 
anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
Pär-Gustav Johansson (M) går in som ordförande och Mathias Karlsson (L) 
och Petra Gustavsson (SD) går in som tjänstgörande ersättare.  

Bakgrund 
Regionala utvecklingsförvaltningen har fått i uppdrag att se över samtliga 
riktlinjer för bidrag till ideella föreningar samt föreslå en lämplig utformning 
för hur dessa bidrag framöver ska hanteras. 
De ideella föreningar som Region Kalmar län idag ger bidrag till inom 
ramen för denna översyn är studieförbund, barn- och 
ungdomsorganisationer, idrottsförbund, pensionärsorganisationer, 
funktionshinderorganisationer, nykterhetsorganisationer, brottsofferjourer 
och kvinnojourer. Under bidragsåret 2021 fördelas sammanlagt ca 23 
miljoner kronor. I befintliga riktlinjer är det en varierad omfattning på de 
villkor som beskriver hur bidrag ska fördelas. 
Tre genomgående iakttagelser som identifierats i översynen är behov av 
ökad tydlighet och transparens, behov av djupare förståelse för och 
kännedom om organisationernas verksamheter och slutligen behov av 
digitalisering. 
I kommande budgetarbete skapas separata poster genom omfördelning av 
befintlig ram för ovan nämnda bidrag enligt nedanstående tabell. För att 
realisera intentionerna med de två nya kompletterande bidragstyperna 
omfördelas 100 000 kr till Startbidrag och 500 000 kr avsätts till Bidrag till 
särskilda satsningar. Detta arbetas in i budget 2022.  
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Kategori Bidragstyp 

Ny förening Startbidrag 

Folkbildning Organisationsbidrag 

Funktionshinder Organisationsbidrag 

 Verksamhetsbidrag 

Hållbar utveckling Organisationsbidrag 

 Överenskommelse  

Särskild satsning Bidrag till särskilda satsningar 

 
En implementering av nya riktlinjer innebär att tidigare riktlinjer behöver 
upphävas. I samband med det föreslås att överenskommelserna med barn- 
och ungdomsorganisationer sägs upp och ersätts med de nya riktlinjerna.  
Förslaget på nya riktlinjer vilka föreslås träda i kraft från och med den 1 
januari 2022. En utvärdering av de nya riktlinjerna föreslås återrapporteras 
till regionala utvecklingsnämnden under kvartal tre år 2023. 

--- 
Föredragning av  
Louise Palmgren, handläggare  
 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 12 maj 2021 
2. Översyn av riktlinjer för stöd till civilsamhället (rapport) 
3. Riktlinjer för stöd till civilsamhället (förslag) - 2021-05-12 
 
Protokollsutdrag till: Berörda organisationer 
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§ 110  Ärendenummer RUN 2021/151 

Begäran om extra verksamhetsbidrag 2021 från 
Filmregion Sydost 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar skrivelsen angående begäran om 
utökat verksamhetsstöd från Filmregion Sydost för att understödja 
talangutveckling inom det filmkulturella området till protokollet. 
Fördelningen av anslagen kommer att hanteras enligt ordinarie 
kulturbudgetprocess under 2021 inför beslut 2022. 

Bakgrund 
Filmregion Sydost som har det interregionala filmfrämjande uppdraget i 
Blekinge, Kronoberg och Kalmar begär 80.000 kr per region och år under 
åren 2022 till 2024. Det utökade verksamhetsstödet ska användas till 
filmkulturella talangsatsningar som under många år varit eftersatt enligt 
Filmregion Sydost i dess stödstrukturer i jämförelse med andra regioner.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 6 april 2021 
2. Äskande om utökat verksamhetsstöd Filmregion Sydost 

 
Protokollsutdrag till: Filmregion Sydost 
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§ 111  Ärendenummer RUN 2021/111 

Fördelning av tillfällig förstärkning 2021 inom ramen för 
kultursamverkansmodellen 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden delegerar till presidiet att besluta om 
fördelningen av den tillfälliga förstärkningen av det statliga 
verksamhetsbidraget till regionala kulturverksamheter inom 
kultursamverkansmodellen 2021. 

Bakgrund 
Statens kulturråds styrelse beslutar den 31 maj 2021 om storleken på den 
tillfälliga förstärkningen till respektive region. Regionala 
utvecklingsnämndens kommande möte är den 25 augusti. Ett presidiebeslut 
innebär att den regionala fördelningen av medlen kan komma 
verksamheterna till dels runt halvårsskiftet.  
De regionala kulturorganisationerna som erhåller statliga och regionala 
verksamhetsmedel har under april lämnat in underlag för äskande av medlen 
till kultursamordnaren i regionen. Förslag till fördelning kommer baseras på 
de underlagen utifrån verksamheternas behov samt de kriterierna som 
Statens kulturråd ställt enligt bilaga.  
--- 
Inför mötet har följande förslag till beslut redovisats:  
”Regionala utvecklingsnämnden delegerar till presidiet att besluta om 
fördelningen av den tillfälliga förstärkningen av det statliga 
verksamhetsbidraget till regionala kulturverksamheter inom 
kultursamverkansmodellen 2021.” 

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 daterade den 28 april 202 
2. Information om underlag inför tillfällig förstärkning 2021 
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§ 112  Ärendenummer RUN 2019/51 

Uppföljning Handlingsprgoram för 
kompetensförsörjning 

Beslut 
Regional utvecklingsnämnden godkänner uppföljning av Handlingsprogram 
för kompetensförsörjning.  

Bakgrund 
Handlingsprogram för Kompetensförsörjning Kalmar län antogs av 
regionfullmäktige den 2 april 2020. 
Arbetet med aktiviteter har genomförts i samverkan med olika aktörer. Det 
är bland annat länets kommuner inom främst yrkesutbildning och 
arbetsmarknad, de olika aktörerna inom yrkeshögskoleutbildningar, 
arbetsförmedlingen samt med olika regionala, mellanregionala och nationella 
aktörer inom kompetensförsörjning. 
Aktiviteterna har främst handlat om kartläggning av områden inom 
utbildning och arbetsmarknad samt att skapa nätverk och utvecklingsdialoger 
med aktörer inom yrkesvux, Yrkeshögskoleaktörer, arbetsmarknadsenheter, 
arbetsförmedlingen m.fl. 
Områden där arbetet behöver intensifieras är bland annat gällande unga utan 
gymnasiebetyg och jämställhet. 
Redogörelse för insatsernas arbetsgång framgår av bilagan. 
Under 2022 kommer utfallet av nuvarande handlingsprogram att 
återrapporteras och ett förslag till fortsatt handlingsprogram kommer att tas 
fram i samverkan med regionala aktörer.  

--- 
Föredragning av  
Katarina Johansson, samordnare kompetensförsörjning 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 28 april 2021 
2. Handlingsprogrammets aktivitetslista med markeringar om status, 

samt förklaringar och åtgärd/hantering vid avvikelser. 
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§ 113  Ärendenummer RUN 2021/199 

Yttrande över Skolbibliotek för bildning och utbildning 
(SOU 2021:3) 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar redovisat yttrande över delbetänkandet 
Skolbibliotek för bildning och utbildning, SOU 2021:3.   
Yttrandet överlämnas till Utbildningsdepartementet.  

Bakgrund 
I november 2019 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare med 
uppdrag att utreda och föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken. Syftet 
var att ge alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan likvärdig 
tillgång till skolbibliotek.  
I utredningens direktiv ingår bland annat att:  

 föreslå hur det kan tydliggöras i skollagen (2010:800) vad en 
ändamålsenlig skolbiblioteksverksamhet ska omfatta, 

 kartlägga hur samverkan mellan skolbibliotek, folkbibliotek och den 
regionala biblioteksverksamheten ser ut och vid behov lämna förslag 
på hur denna samverkan kan utvecklas och stärkas, i syfte att bidra 
till högre kvalitet och kostnadseffektivitet, 

 lämna nödvändiga författningsförslag. 
Sammanfattning av yttrandet 
Region Kalmar län ställer sig positivt till förslaget av tillägg i 
bibliotekslagens 11§ (Bibliotekslagen (2013:801). Förslaget anger att den 
regionala biblioteksverksamheten i sitt arbete även ska främja de 
skolbibliotek som är verksamma i länet när det är lämpligt. Tillägget ”när det 
är lämpligt” ger regionen möjlighet att själv avgöra vilka insatser som 
behöver genomföras för att stödja skolbiblioteken. Skrivningen innebär 
ingen inskränkning av den regionala självstyrelsen. 
Utredningen anger att tillägget i bibliotekslagens 11§ påverkar regionernas 
kostnader men att dessa inte bör bli omfattande. Förändringen av 
bibliotekslagen är emellertid uttryck för en ambitionshöjning från statens 
sida och medel bör därför tillföras. Utredningens beräkning utgår från att var 
och en av landets regionala biblioteksverksamheter tillförs 200 000 kronor 
per år inom ramen för kultursamverkansmodellen. Detta täcker inte de 
merkostnader det skulle innebära att arbeta strategiskt med 
skolbiblioteksutvecklingsfrågor.  
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Region Kalmar län delar inte utredningens uppfattning att nyttjande av 
befintliga strukturer leder till en skolbiblioteksutveckling. Ett strategiskt 
utvecklingsarbete är resurskrävande och nya strukturer behöver skapas. 
Vidare bör samtal föras mellan staten och regionerna om den regionala 
biblioteksverksamhetens roll, kostnader och de utvecklingsbehov som 
regionerna ser. 
--- 
Inför mötet har följande förslag till beslut redovisats: 
”Regionala utvecklingsnämnden antar redovisat yttrande över 
delbetänkandet Skolbibliotek för bildning och utbildning, SOU 2021:3.   
Yttrandet överlämnas till Utbildningsdepartementet. ” 
 

Överläggning 
1. Janita Kirchberg (SD) föreslår: 

”att regionen i sitt yttrande avstyrker att det ska finnas ett 
skolbibliotek på varje skolenhet.” 

2. Malin Anell (S) föreslår att regionala utvecklingsnämnden ska 
besluta enligt det redovisade förslaget och avslå Janita Kirchbergs 
(SD) förslag.  

Ordförande frågar om regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt Janita 
Kirchbergs (SD) förslag eller Malin Anells (S) förslag till beslut angående 
yttrande över delbetänkandet Skolbibliotek för bildning och utbildning, SOU 
2021:3.   
Hon finner att nämnden beslutar enligt Malin Anells (S) förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 28 april 2021 
2. Yttrande - Skolbibliotek för bildning och utbildning, SOU 2021:3 
3. Remiss - Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3) 
 
Protokollsutdrag till: Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet 
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§ 114  Ärendenummer RUN 2020/3 

Regionalt utvecklingsarbete med besöksnäringen 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden avsätter 1 300 000 kr årligen under åren 
2021-2023 från regionala utvecklingsförvaltningens budgetpost Robusta 
strukturer för att förstärka det regionala utvecklingsarbetet med 
besöksnäringen.  

Bakgrund 
Av Regionplan 2020-2022 följde ett uppdrag från regionfullmäktige att 
redovisa en plan för hur långsiktiga och robusta strukturer och miljöer kan 
stärka näringslivets konkurrenskraft. Utredningsuppdraget slutredovisades 
våren 2020.  
I Regionplan 2020-2022 beslutades om satsning på långsiktiga och hållbara 
strukturer för regional utveckling (även kallade robusta strukturer) med 
3 mkr för 2020 och för 2021 ytterligare 2 Mkr till totalt 5 Mkr. I beslutet 
ingår ytterligare nivåhöjning till totalt 7 mkr från år 2022. 

Regionalt utvecklingsarbete med besöksnäringen 
Besöksnäringen i Sverige växer för varje år och Kalmar län har under lång 
tid varit en av landets största tjänstenäringar räknat i antal kommersiella 
gästnätter, speciellt under sommarperioden. Förändringar som ändrade 
resvanor, digitalisering och internationalisering skapar nya möjligheter och 
utmaningar för länets besöksnäring. Det regionala arbetet med 
besöksnäringen i andra län drivs ofta i destinationsbolag, och de begränsade 
resurserna på regional nivå inom Kalmar län har ibland gjort det svårt att 
svara upp mot de förväntningar som finns i gemensamma insatser i 
samarbeten i till exempel Småland. Däremot finns fördelar med att 
uppdraget finns inom ramen för regionala utvecklingsuppdraget. Inom 
förvaltningen finns tillgång till olika kompetenser och direktkontakt med för 
besöksnäringen viktiga områden som möjliggör avsevärda synergieffekter. 
Utifrån behovet av en övergripande samordning i länet, för att ta tillvara 
möjligheter och hantera utmaningar, krävs en förstärkning med en långsiktig 
hållbar och ändamålsenlig regional organisation. 
Under de tre senaste åren har bland annat treåriga samverkansavtal tecknats 
med samtliga kommuner i Kalmar län kring internationell marknadsföring. 
Arbetet med en ny besöksnäringsstrategin för Kalmar län visar strategiska 
utvecklingsområden där behov av en ökad regional samordning krävs:  
• Strategisk samverkan – samverkan mellan kommuner, regioner och 
myndigheter, på nationell och lokal nivå och utvecklingsinsatser för företag 
och produkter. 

20Comfact Signature Referensnummer: 1111073



Region Kalmar län 
Datum 
2021-05-26 

 
 

• Internationalisering – marknadsföringsinsatser på utvalda marknader, 
nätverk och erfarenhetsutbyte på europeisk nivå eller hantering av 
förfrågningar och deltagande i internationella projekt. 
• Kompetensfrågor – till exempel samarbete kring kompetensförsörjning, 
förmedlande av kunskapsöverföring, omvärldsbevakning och främja 
kompetensutveckling.  
• Etableringsfrågor – tillsammans med kommunerna verka för att nya 
företag, nya besöksanledningar, etablerar sig i länet. 
Med en förstärkt satsning på ovan nämnda strategiska områden ska 
besöksnäringen utvecklas, lyftas och stimuleras i hela länet. Förslaget ligger 
väl i linje med såväl regionala utvecklingsstrategin, som syftet för arbetet 
med robusta strukturer. 
--- 
Inför mötet har följande förslag till beslut redovisats: 
”Regionala utvecklingsnämnden avsätter 1 300 000 kr årligen under åren 
2021-2023 från regionala utvecklingsförvaltningens budgetpost Robusta 
strukturer för att förstärka det regionala utvecklingsarbetet med 
besöksnäringen.”  
 
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 
Tjänsteskrivelse daterad den 28 april 2021 
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§ 115  Ärendenummer RUN 2021/198 

Utlysning arrangemangsbidrag för återstart av 
kulturlivet 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att utlysa ett extra stöd i form av 
”Arrangemangsbidrag för återstart av kulturlivet” och avsätter 500 000 kr 
från kulturprojektmedlen till ändamålet.  
Utlysningen ska ske när det åter är möjligt att arrangera kulturarrangemang 
till följd av minskad smittspridning av Covid-19 och minskade restriktioner. 
Regionala utvecklingsdirektören får i uppdrag att verkställa utlysningen.  
Arrangemangsbidragen handläggs i övrigt i samma ordning som 
kulturprojektmedlen.  

Bakgrund 
Coronapandemin har påverkat kultursektorns möjligheter att utöva och 
arrangera konst och kultur. En av pandemins effekter har bland inneburit 
restriktioner som inte gjort det möjligt att genomföra kulturarrangemang 
eller bedriva publik verksamhet. 
För att skapa förutsättningar för återstart av kulturlivet föreslås därför att 
Region Kalmar län, i takt med minskad smittspridning och därmed minskade 
restriktioner, utlyser ett extra stöd där ideella föreningar kan söka medel för 
kulturarrangemang. 
Ett extra stöd kan stimulera till en återstart av kulturlivet när det återigen 
finns möjlighet till fysiska kulturarrangemang och publik verksamhet. Det 
föreslagna stödet omfattar 500 000 kronor och ryms inom ramen för 
kulturprojektmedel.  
Stödet är tänkt att användas till gagekostnader för professionella 
kulturutövare och kan beviljas med upp till 25 000 kronor, dock max 50% av 
kulturarrangemangets gagekostnader.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 30 april 2021 
2. Särskild utlysning av arrangemansbidrag för återstart av kulturlivet 
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§ 116  Ärendenummer RUN 2021/214 

Yttrande över Smart specialiseringsstrategi, Region 
Jönköpings län 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar redovisat yttrande som sitt svar på 
remissutgåva av smart specialiseringsstrategi för Jönköpings län. Yttrandet 
överlämnas till Region Jönköpings län.  

Bakgrund 
Region Kalmar län har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på 
remissutgåva av smart specialiseringsstrategi för Jönköpings län. I första 
hand efterfrågar man synpunkter på målformuleringarna. 

Yttrande 
Texten innehåller bra beskrivningar av områden där Region Jönköpings län 
ser möjligheter till fortsatt utveckling genom smart specialisering. Strategin 
kopplar tydligt till länets regionala utvecklingsstrategi. Målformuleringarna 
har ett föredömligt fokus på faktorer som ökar förädlingsvärden och 
konkurrenskraft.  
De identifierade områdena, liksom de tillväxtfaktorer som pekas ut har en 
hög överensstämmelse med vad som också identifierats i Kalmar läns 
specialiseringsstrategi.  
Det finns redan idag omfattande samverkan i regionala utvecklingsfrågor 
mellan Kalmar län och Jönköpings län. Den föreslagna strategin för smart 
specialisering förbättrar ytterligare förutsättningarna för gemensamma 
utvecklingsinsatser.   

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2021 
2. Remissutgåva av smart specialiseringsstrategi för Jönköpings län  

 
Protokollsutdrag till: Region Jönköpings län 
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§ 117  Ärendenummer RUN 2020/136 

Förlängning av hemsändningsbidrag 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden förlänger tidigare beslut om utökat 
hemsändningsbidrag kopplat till situation i samband med COVID -19 till den 
30 september 2021. 

Bakgrund 
Med anledning av COVID -19 och risken för spridning i hela samhället 
påverkas alla sektorer och presidiets tidigare beslut om stödpaket till 
näringslivet bestod bland annat av ett utökat hemsändningsbidrag för att 
riskgruppen 70+ ska kunna beviljas hemsändning från sin kommun. Initialt 
omfattades perioden fram till 1 maj 2020 av detta beslut och via förlängning 
har tidsperioden utökats till 31 maj 2021.  
Många kommuner anser dock att behovet kvarstår och att hemsändning 
kommer att fortsatt vara viktigt för målgruppen resterande månader innan 
befolkningen har erbjudits vaccinering fullt ut. Det finns därmed ett behov 
av att förlänga möjligheten att kunna bevilja utökad hemsändning.  

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2021 
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§ 118  Ärendenummer RUN 2021/211 

Yttrande över promemoria om Genomförande av 
ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av 
bilar och vissa kollektivtrafiktjänster 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat 
yttrande som sitt svar över promemoria om genomförande av ändringar i 
direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa 
kollektivtrafiktjänster (regeringens dnr I2021/00867). Yttrandet överlämnas 
till Infrastrukturdepartementet. 

Bakgrund 
I promemorian lämnas förslag till de författningsändringar som krävs för att 
genomföra EUs direktiv 2009/33 om främjande av rena och energieffektiva 
vägtransportfordon (Clean Vehicle Directive). Direktivet innebär att 
medlemsstaterna ska säkerställa att de avtal som tilldelas efter upphandling 
av fordon och vissa tjänster, bland annat kollektivtrafik, uppfyller krav på en 
minsta andel miljöanpassade fordon, s.k. minimimål. Det innebär i princip 
att offentliga aktörers fordonsflottor och upphandlingar i framtiden ska 
innefatta minst 32,5% elbussar i kollektivtrafikens stadsbussar och minst 
38,5% elbilar bland s.k. lätta fordon (<5 ton). Specialfordon som t.ex. 
ambulanser och rullstolsbärande fordon omfattas inte av det nya regelverket. 
I promemorian lämnas förslag på ändringar i lagen (2011:846) om miljökrav 
vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster, i lagen 
(2010:1065) om kollektivtrafik och i förordningen (2020:486) om miljö- och 
trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar. Det lämnas också förslag till en 
ny förordning om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom 
transportområdet. Förslagen innebär bland annat att gasbilar inte längre 
skulle klassas som miljöbilar.  

Sammanfattning av yttrandet 
Yttrande berör endast förslaget till ändringar i landets miljöbilsdefinition.  
Region Kalmar län välkomnar att offentlig sektor går före i omställningen 
till mer klimatriktiga vägtransporter och har för egen del idag 100% 
fossilbränslefria vägtransporter i kollektivtrafiken.  
Sverige har under lång tid utvecklat biogassystemet och skapat en bred och 
god förståelse för alla dess samhällsnyttor. Det är en fungerande teknik för 
såväl korta som långa avstånd. Samhället har också investerat stora summor i 
produktionsanläggningar och tankställen. Region Kalmar län ser därför med 
stor oro på regeringens remitterade förslag att begreppet miljöbil inte längre 
ska omfatta bilar som drivs med biogas. Biogas presterar i topp för att nå 
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nationella mål inom klimat, miljö och samhälle. Således vore det både 
motsägelsefullt och missvisande att exkludera biogasdrivna fordon från 
miljöbilsdefinitionen. Även om intresse för biogas ökar i sektorer som sjöfart 
och industri är avsättningen till övervägande del beroende av 
transportsektorn inom en överskådlig framtid. 
Ärendet hanteras även i kollektivtrafiknämnden den 27 maj.  

--- 
Föredragning av  
Carolina Gunnarsson, miljösamordnare 
--- 
Inför mötet har följande förslag till beslut redovisats: 
”Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat 
yttrande som sitt svar över promemoria om genomförande av ändringar i 
direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa 
kollektivtrafiktjänster (regeringens dnr I2021/00867). Yttrandet överlämnas 
till Infrastrukturdepartementet.” 

Överläggning 
Peter Wretlund (S) föreslår att regionala utvecklingsnämnden ska bifalla 
redovisat förslag till yttrande.  
 
Efter avslutad överläggning finner ordförande att nämnden beslutar i 
enlighet med Peter Wretlunds (S) förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 10 maj 2021 
2. Yttrande över Promemoria Genomförande av ändringar i direktivet 

om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa 
kollektivtrafiktjänster 

3. Promemoria Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav 
vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster 

 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen 
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§ 119  Ärendenummer RUN 2021/133 

Yttrande över revidering av Kalmar läns 
åtgärdsprogram för miljömålen 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen anta redovisat 
yttrande som sitt svar på remiss om revidering av Kalmar läns 
åtgärdsprogram för miljömålen. Yttrandet överlämnas till Länsstyrelsen i 
Kalmar län. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen har bjudit in Region Kalmar län att lämna synpunkter på 
revideringen av Kalmar läns åtgärdsprogram för miljömålen. Det nuvarande 
åtgärdsprogrammet gäller 2015-2020 och programperioden för det 
reviderade åtgärdsprogrammet kommer att vara 2022-2027.  
Åtgärderna i programmet ska ses som komplement till det miljöarbete som 
redan pågår eller planeras i länets offentliga verksamhet, i vårt näringsliv och 
bland ideella organisationer.  
Förslaget till åtgärdsprogram beskriver hur det fortfarande är långt kvar för 
att nå de flesta av målen. Utvecklingen, för flera av miljömålen, går åt fel 
håll. Under de närmaste tio åren måste alla öka takten i arbetet för att nå 
miljömålen och genomföra den omvälvande och brådskande 
samhällsomställning som vi behöver göra. Länsstyrelsen konstaterar att 
programmets åtgärder ensamma inte kommer att räcka för att vi ska nå 
miljökvalitetsmålen i tid. 

Sammanfattning av yttrandet 
Region Kalmar län instämmer i föreslagna prioriterade områden, men menar 
att också vattenfrågor (kvalitet och kvantitet) bör ha högsta prioritet.   
Ett tydligare resonemang kring urval av åtgärder samt prioriteringar skulle 
vara önskvärt. Åtgärdsprogrammet skulle vinna på att, för de olika 
åtgärderna, ange tankar om möjlig finansiering eller delfinansiering.   
Den ekologiska dimensionen ska självklart utgöra tyngdpunkten i länets 
regionala åtgärdsprogram för miljömålen. Det är av vikt att förhålla sig till 
sambanden mellan de tre hållbarhetsdimensionerna.  
Region Kalmar län ser sig som huvudaktör för åtgärderna 3 och 17 och som 
medaktör i åtgärderna 5, 8, 10, 14, 19, 20, 37, 48, 85, 105, 106 och 126, men 
troligen i fler.  
Kretsloppstänkande, cirkulära affärsmodeller, industriell symbios och 
bioekonomi är viktiga utgångspunkter för ett hållbart samhällsbyggande. 
Detta borde lyftas fram tydligare bland övergripande åtgärder.   
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Dokumentet behöver korrigeras utifrån att det idag inte finns något 
regionförbund och inte heller något landsting. Listan med exempel på 
styrdokument kan kompletteras. Dokumentet skulle också vinna på tydligare 
och mer konsekventa källhänvisningar.   
Yttrandet omfattar också ett tjugotal specifika kommentarer till enskilda 
förslag till åtaganden.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 19 april 2021 
2. Yttrande över revidering av Kalmar läns åtgärdsprogram för miljömålen  
3. Remiss - revidering av Kalmar läns åtgärdsprogram för miljömålen 
 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen 
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Datum 
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Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 120  Ärendenummer RUN 2021/153 

Yttrande över Regional utvecklingsstrategi för Blekinge 
län 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat 
yttrande som sitt svar på Regional utvecklingsstrategi för Blekinge län. 
Yttrandet överlämnas till Region Blekinge.  

Bakgrund 
Region Kalmar län har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på 
remissversion av regional utvecklingsstrategi för Blekinge län – Växtplats 
Blekinge.  

Yttrande 
Texten beskriver på ett bra sätt flera angelägna utmaningsområden där 
förslaget anger intressanta prioriteringar. Det finns goda möjligheter till 
fortsatt omfattande samverkan mellan länen i sydöstra Sverige.  
Strategiförslaget saknar dock ett tydligt tidsperspektiv vilket gör den 
svårtolkad.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 28 april 2021 
2. Regional strategi för Blekinge län 

 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen 
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Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 121  Ärendenummer RUN 2021/122 

Aktualitetsprövning av Regional utvecklingsstrategi 
Kalmar län (RUS) 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen besluta om 
nedanstående utgångspunkter för aktualitetsprövningen av RUS: 

- Behålla från de nuvarande fyra prioriterade utvecklingsområdena  
- Ange mål under respektive utvecklingsområde 
- Behålla de tre horisontella perspektiven 
- Tydliggöra hållbarhetsperspektivet  

 

Bakgrund 
Enligt förordningen som styr det regionala utvecklingsuppdraget har 
regionen uppdrag att ta fram en regional utvecklingsstrategi (RUS). Det ska 
vara en långsiktig och övergripande strategi för länets hållbara utveckling. 
Av förordningen framgår också att en aktualitetsprövning av denna ska ske 
under innevarande mandatperiod. Nuvarande RUS för Kalmar län, RUS 
2030, beslutades våren 2018. Regionens roll är att samordna framtagandet, 
genomförandet samt följa upp strategin. Strategin är sektorsövergripande och 
genomförandet kräver samverkan och samhandling mellan olika aktörer. 
I arbetet med aktualitetsprövningen ska de indikatorer som att satta att följa 
utvecklingen av de fyra prioriterade utvecklingsområdena följas upp. 
Analysen ska ses över samt att en särskild analys ska göras för att följa upp 
effekterna av pandemin, vilka eventuella nya utmaningar och möjligheter 
som följer i spåret av denna. En följd av pandemin är behovet av en ökad 
tydlighet av ett hållbarhetsperspektiv i utvecklingsarbetet. 
Målbilden för nuvarande RUS är ”Klimat att växa i”. Fyra 
utvecklingsområden har prioriterats som ska bidra till måluppfyllelsen 
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- Delaktighet, hälsa och välbefinnande 
- Barn och unga 
- Hållbar samhällsplanering 
- Ökad konkurrenskraft 

Till detta anges tre horisontella perspektiv som bedömts har stor betydelse 
för länets utveckling och som löper genom samtliga fyra områden; digital 
omvandling, kompetensförsörjning samt internationalisering. 
Ramen för strategin är Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen.  
I arbetet med att aktualitetsprövningen finns ett behov av att öka tydligheten 
av prioriteringarna för att underlätta uppföljningen. Detta kan göras genom 
att formulera mål under respektive utvecklingsområde. 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad den 26 april 2021 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen 
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Datum 
2021-05-26 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 122  Ärendenummer   

Delegationsbeslut 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar att följande delegationsbeslut har 
fattats: 
Yttrande över Modell för beräkning av 
kompletteringsbelopp för reaktorinnehavare 
 

RUN 2021/146 

Yttrande över Förslag till Energi- och klimatstrategi för 
Västerviks kommun 2021-2030 
 

RUN 2021/102 

Yttrande över Anläggning av faunaåtgärder på väg 25 
delen Växjö-Hovmantorp och delen Lessebo-Eriksmåla i 
Växjö  Lessebo och Emmaboda kommuner, Kronobergs 
och Kalmar län 
 

RUN 2021/155 

Yttrande över Förslag till avfallsplan samt 
renhållningsordning för Västerviks kommun 2021-2030 
 

RUN 2021/101 

Yttrande över fördjupad översiktsplan för Malmslätt 
 

RUN 2021/163 

Yttrande över Avgränsningssamråd miljöbedömning 
Regional transportplan Jönköpings län 
 

RUN 2021/191 

Protokoll från regionala utvecklingsnämndens presidium 
den 7 maj 2021 

 

 

Delegerade stöd regionala projektmedel 2021-04-01 till 2021-05-07 
     

     

Projektnamn Stödmottagare 
Beviljat 
belopp 

  

Glasriket extra insatser för marknadsföring 2021 AB Glasriket  500 000   

Nationella marknadsinsatser 2021 - för en hållbar 
besöksnäring Destination Kalmar AB 500 000 

  

Nationellt marknadsföringsprojekt Hultsfred 2.0 Hultsfreds kommun 145 500   

Handlingskraft Hultsfred Hultsfreds kommun 175 000   

Live at Heart - Southeast 
Kalmar Läns 
Musikstiftelse 430 000 

  

Hållbar besöksnäring Mönsterås Kommun 
Mönsterås 
Köpmannaförening, 99 250 

  

Stöd för handel och service i Nybro Kommun 
Nybro Företagsgrupp 
Ek För 175 000 
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Partnerskap Småland 2021-2022 REGION KALMAR LÄN 400 000   

Nationell marknadsföring Torsås 2021 Torsås kommun 80 000   

Nationell marknadsföring, Vimmerby Vimmerby Turistbyrå Ekonomisk Fören 
275 
000 

3X3 East Coast Tour 2021 Västervik Framåt AB 90 000   

Ölands Turismorganisation 
Ölands 
Kommunalförbund  500 000 

  

     

 Summa 3 369 750   

 

Delegerade beslut Företagstöd/Konsultcheck 2021-04-07-2021-05-07 
    

  

Företagsnamn   
Beviljat 
belopp 

  

BeeLab Technology 
Sweden AB BeeLab  - en utveckling av digital bikupa,  

160 
000 

BYKD AB   42 500   

Ditt Event i Sverige AB Utveckling av webshop  24 950   
Hasselö 
Skärgårdsupplevelse AB 

Ombyggnad affär med nytt kassasystem för 
självbetjäning 

47 
600 

John Late AB Produktutveckling och prover  17 500   

Karlsson Lindhag, Julia Webbutik till min hemsida.  17 250   

Lars Linné försäljning Särskilt driftsstöd  95 206   

Lena Ahlström Livs AB Särskilt driftsstöd  37 500   

Levimimo AB Särskilt driftsstöd  255 392   

Långasjö Lanthandel Särskilt driftsstöd  271 669   

MattisBorg AB Särskilt driftsstöd  222 323   

Mörbylånga kommun Särskilt driftsstöd  98 960   
Nya butiken i Södra 
Möckleby AB Särskilt driftsstöd  200 000 

  

Odensvi Lanthandel & 
Catering AB Särskilt driftsstöd  200 000 

  

Paradisbygden 
Handelsbolag Särskilt driftsstöd  259 559 

  

RiBe AB Särskilt driftsstöd  46 667   
Roxx Communication 
Group AB IT-kartläggning - digitalisering  54 000 

  

RT Trade AB Fönsterförsäljning- Norden  29 500   
Severin Nilssons Möbler 
AB E-handel för Magasin Severin  90 000 

  

Stratergo AB Produktutveckling av konceptet MEA2 
40 

000 
SUPKAJAK SWEDEN 
AB Webbshop och bokningssystem  30 000 

  

TEMCO WL AB Särskilt driftsstöd  161 208   

Ukna Diversehandel AB Särskilt driftsstöd  242 359   
Vestman & Wahlstam 
AB Ansökan till grafisk profil  30 000 

  

Åkerman, Ann 
Ny -och ombyggnad av befintlig lada för att kunna hålla 
sammankomster i. 

100 
000 

    
  

   2 774 143   
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Kulturprojekt 2021-05-07

Budget 2021: 947 000 kr  inkl återförda 2017/2020 1 166 277

Beslutat belopp

Projektägare Projektnamn

Capellagården Utbildning i byggnadsvård 93 300

Kalmar Konstmuseum I dialog med offentlig konst 100 000

Ölands Museum Ölands kvinnor 40 000

Summa 233 300
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§ 123    

Anmälningsärenden 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar följande anmälningsärende till 
protokollet: 
Årsredovisning IT-plattform Småland & Öland AB 
  

RUN 2021/81 

Internationell marknadsföring av besöksnäringen 
 

RUN 2019/110 

Fastställd vägplan för ombyggnad av väg E22 Kalmar-
Västervik, korsning väg 34 vid Ålem i Mönsterås 
kommun, Trafikverket 
 

RUN 2019/398 

Trafikverkets utpekande av riksintressen svar från 
Länsstyrelsen i Kalmar län 

RUN 2021/74 

Skrivelse om cykelväg utmed länsväg 602, sträckan Ålem 
– Kåremo 
  

RUN 2021/186 

Avsiktsförklaring för samverkan inom ramen för ett 
gemensamt kunskapscentrum för fågelburna infektioner 
vid Ottenby 
  

RUN 2021/221 

Skrivelse - Trafikverket ämnar avbryta pågående 
vägplaner för väg 136; Algutsrum - Sönnerborg och 
Sönnerborg - Isgärde 

RUN 2019/104 

 
Brev till regeringen och debattartikel från politiskt 
biogasnätverk, BioDriv Öst 

 
RUN 2021/234 
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Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 124  Ärendenummer RUN 2019/263 

Val av representant till föreningsstämma för 
Energikontor Sydost 2021 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden utser Malin Anell (S) som representant till 
föreningsstämma för Energikontor Sydost 2021. 
 
Protokollsutdrag till: Energikontor Sydost 
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