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Beslutande

Karin Helmersson (C), ordförande, närvarar på distans
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Tjänstepersoner

Ulrika Cederholm, regionsekreterare
Christian Forsell, samhällsplanerare, § 9
Mia Carlsson, kultursamordnare, § 10
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Sker digitalt.

Paragrafer
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Ordförande
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Pär-Gustav Johansson (M)
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Ulrika Cederholm

Comfact Signature Referensnummer:
1125250
1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-06-14
Regionala utvecklingsnämndens presidium

§9

Ärendenummer RUN 2021/252

Yttrande över Strategisk miljöbedömning av revidering
av gällande nationell plan
Beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidium beslutar att Region Kalmar län
avstår från att yttra sig över strategisk miljöbedömning av revidering av
gällande nationell plan.
Bakgrund
Region Kalmar län har beretts möjlighet att lämna synpunkter på
Trafikverkets underlag för avgränsningssamråd för den strategiska
miljöbedömningen av revideringen av gällande transportplan för
transportsystemet 2018–2029, detta för att presentera ett nytt förslag för åren
2022–2033. Avgränsningssamrådet avser miljökonsekvensbeskrivningens
omfattning och detaljeringsgrad och det med hänsyn till de punkter som
anges i 6 kap. 12 § miljöbalken.
Region Kalmar län föreslås att avstå från att yttra sig över strategisk
miljöbedömning av revidering av gällande nationell plan.
--Föredragning av

Christian Forssell, samhällsplanerare

Handlingar
Tjänsteskrivelse daterad den 8 juni 2021
Protokollsutdrag till: Trafikverket
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Datum

2021-06-14
Regionala utvecklingsnämndens presidium

§ 10

Ärendenummer RUN 2021/111

Fördelning av tillfällig statlig förstärkning till
kultursamverkansmodellen 2021
Beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidium fördelar den tillfälliga
förstärkningen av det statliga verksamhetsbidraget till regionala
kulturverksamheter inom kultursamverkansmodellen enligt redovisat förslag.
Bakgrund
Den 31 maj 2021 beslutade Statens kulturråd att fördela 3 722 000 kronor till
Region Kalmar län enligt den tillfälliga statliga förstärkningen med
anledning av coronapandemins effekter på kulturlivet inom
kultursamverkansmodellen.
Under våren 2021 har de regionala kulturverksamheter som samfinansieras
via kultursamverkansmodellen haft möjligheten att lämna in underlag av
behov enligt nedanstående kriterier som Statens kulturråd ställt.
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.
Övrigt
Verksamhetsrelaterade tillfälliga insatser som regionen önskar
prioritera i enlighet med fastställd regional kulturplan.

Förslag på fördelning
Åtta regionala kulturorganisationer som erhåller verksamhetsbidrag inom
kultursamverkansmodellen lämnade in underlag om sammanlagt
5 786 000 kr enligt de kriterier som Statens kulturråd ställt. Förslag till
fördelning är baserad på organisationernas underlag fördelat i procent
enligt beslutat belopp om 3 722 000 kr av Statens kulturråd.
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Datum

2021-06-14

Region Kalmar län

Organisation

Belopp

Kalmar läns Musikstiftelse
The Glass Factory

650 000 kr
86 000 kr

Kalmar konstmuseum

383 000 kr

Kalmar läns hemslöjdsförening

162 000 kr

Kalmar läns museum

1 671 000 kr

Byteatern Kalmar Länsteater

476 000 kr

Virserums konsthall

259 000 kr

Filmregion Sydost
Summa

35 000 kr
3 722 000 kr

Användning och redovisning
Organisationerna får själva bestämma hur de använder medlen enligt de
kriterier som Statens kulturråd ställt och utifrån det underlag som
verksamheterna lämnat in till Region Kalmar län.
Bidragsmottagaren ska i samband med ordinarie redovisning av det
regionala verksamhetsbidraget 2022 redovisa hur denna tillfälliga
förstärkning har använts. Av redovisningen ska det framgå hur medlen har
använts enligt de utpekade områden som bidraget kan användas inom.
--Föredragning av
Mia Carlsson, kultursamordnare

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 4 juni 2021
2. Beslut Statens kulturråd, fördelning av tillfälligt verksamhetsbidrag
för 2021 till regional kulturverksamhet i regioner inom
kultursamverkansmodellen.
Protokollsutdrag till: Kulturrådet, berörda organistioner
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Datum

2021-06-14
Regionala utvecklingsnämndens presidium

§ 11

Ärendenummer RUN 2019/20

Dataskyddsombud
Beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidium beslutar att My Henstam,
regionjurist, utses till regionala utvecklingsnämndens dataskyddsombud och
ersätter därmed Jennie Hagberg. Beslutet gäller från och med den 14 juni
2021 tills beslut fattas i regionala utvecklingsnämnden den 25 augusti.
Bakgrund
Regionala utvecklingsnämnden är ansvarig för behandling av
personuppgifter (personuppgiftsansvarig) som sker inom verksamheter
underställda nämnden.
Enligt artikel 37 i dataskyddsförordningen ska alla offentliga myndigheter så
som kommuner och regioner utse ett dataskyddsombud.
Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den
personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller
enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska även bevaka att reglerna följs
samt fungera som kontaktperson för Datainspektionen.
Till följd av att nuvarande dataskyddsombud avslutar sin anställning i
Region Kalmar län, ska nytt dataskyddsombud utses.
Då regionala utvecklingsnämndens nästa ordinarie möte är den 25 augusti
fattar regionala utvecklingsnämndens presidium ett beslut som gäller fram
till dess.
Handlingar
Tjänsteskrivelse daterad den 7 juni 2021
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NAMN:
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DATUM & TID:

Ulrika Cederholm
sekreterare, Region Kalmar län
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DATUM & TID:
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