
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2021-10-07 

 
  

Regionala utvecklingsnämnden   
 
Tid och plats 10:15-15:15, Löparen, Regionhuset, Kalmar) 
Beslutande 
 

Karin Helmersson (C), ordförande 
Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande, §§ 158-171, §§ 173-184 
Malin Anell (S), deltar på distans 
Saad Benatallah (S), §§ 158-171, §§ 173-184, deltar på distans 
Ilko Corkovic (S), ersättare för Lejla Radovic, deltar på distans 
Ingegerd Petersson (C), ersättare för Peter Wretlund (S), §§ 158-171, §§ 173-184, 
deltar på distans 
Ulrika Lindh (C), deltar på distans 
Johanna Wyckman (L), deltar på distans 
Mathias Karlsson (L), § 172 ersättare för Saad Benatallah (S), deltar på distans  
Åke Berg (M), deltar på distans 
Åke Nilsson (KD), §§ 158-171, §§ 173-184, deltar på distans 
Anders Andersson (KD), § 172 ersättare för Pär-Gustav Johansson (M), deltar på 
distans 
Janita Kirchberg (SD), deltar på distans 
Petra Gustavsson (SD), § 172 ersättare för Åke Nilsson (KD), deltar på distans 
 
 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Mathias Karlsson (L), deltar på distans, §§ 158-171, §§ 173-184 
Anders Andersson (KD), deltar på distans, §§ 158-171, §§ 173-184 
Petra Gustavsson (SD), deltar på distans, §§ 158-171, §§ 173-184 

Tjänstepersoner Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör 
Gulistan Ucar, regionsekreterare 
Tina Erlandsson, ekonomichef 
Helena Fristorp, administrativ chef/HR 
Mia Carlsson, samordnare kultur 
Fanny Loeb, kulturutvecklare 
Wang Zhi, samordnare näringsliv 

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 158-184  

 
  

Ordförande Karin Helmersson (C)  

 
  

Justerare Pär-Gustav Johansson (M) 
§§ 158-171, §§ 173-184 

Anders Andersson (KD)      
§ 172 

 

  
Sekreterare Gulistan Ucar 

 

 
  

   
 
 

1Comfact Signature Referensnummer: 1199814



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-10-07 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 158   

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner föredragningslistan. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-10-07 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 159   

Val av justerare 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden utser Pär-Gustav Johansson (M) till 
justerare. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-10-07 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 160   

Hållbar utveckling i hela länet 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens verksamhet från 
delårsrapport för januari-augusti 2021 redovisas. 
Verksamheten har präglats mycket av Corona-pandemin. Samverkan med 
aktörer på kommunal, regional och statlig nivå har intensifierats och nya 
samverkansformer har utvecklats. Information ges om arbeten där regionen 
samverkar med olika aktörer. 
Följande uppdrag som lämnats i regionplan har behandlats av nämnden 
under året: 

• Forum för industridialoger 

• Samverkan med Linköpings universitet 

• Matens hus 

• eHealth Arena 

• Regionalt inkubatorssystem 
--- 
Föredragning av 

Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-10-07 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 161   

En av Sveriges bästa arbetsplatser 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Corona-pandemin har medfört ändrade arbetssätt med stor påverkan på 
arbetsmiljön. Redogörelse sker för omställningar och anpassningar av 
arbetsmiljö och verksamhet. Riskanalyser för arbetsmiljön har gjorts bland 
annat kopplat till pandemitiden.  
 
Det pågår aktivt arbete med hälsofrämjande insatser, bland annat för att 
minska sjukfrånvaron. Fram till augusti 2021 var sjukfrånvaron 2,15 %, 
vilket är en minskning jämfört med sjukfrånvaron 2020 samma period (3,1 
%).  
 
Föredragning av 
Helena Fristorp, administrativ chef/HR, regionala utvecklingsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-10-07 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 162   

God ekonomisk hushållning 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Delårsrapport har upprättats för regionala utvecklingsnämnden för perioden 
januari-augusti 2021.  
 
Nämnden får information om budget i relation till utfall januari till augusti 
2021 på förvaltningsnivå men också uppdelat på verksamheterna bildning, 
kultur- och organisationsbidrag samt regional utveckling. Förvaltningen 
följer budget och prognosen för året är att budget kommer att hållas. 
 
Information ges också om uppföljning av regionala 
utvecklingsförvaltningens interna kontrollplan 2021, där följande granskas: 
• Resor 
• Intern representation 
• Ekonomi kundfakturering 
• Beställning av resor 
• Mobilitetsstöd 
• Riktlinje för datoranvändning 
• Organisationsbidrag 
 
 
--- 
Föredragning av  
Tina Erlandsson, ekonomichef regionala utvecklingsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-10-07 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 163   

Process för aktualisering Relevant – en strategi för 
samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Skolkulturstrategin Relevant antogs ursprungligen 2013 av Regionförbundets 
styrelse som ett resultat av det regionala samarbetsprojektet ”Skola och 
kultur”. Strategin reglerar samverkan mellan Region Kalmar län, 
kommunerna i Kalmar län, de regionala kulturverksamheterna och 
Linnéuniversitetet. 
Behov finns av att aktualisera revidering av strategin, bland annat då strategin 
inte reviderats sedan tillkomsten 2013. 
Information ges om tidplan för processen under 2021 och 2022. 
 
--- 
Föredragning av  

Fanny Loeb, kulturutvecklare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-10-07 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 164   

Förslag till kulturstipendiater 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Region Kalmar läns kulturstipendium kan delas ut som arbetsstipendium 
eller belöningsstipendium.  
Från och med 2021 har riktlinjerna för kulturstipendier uppdaterats. Enbart 
personer, grupper eller föreningar verksamma och bosatta eller med sitt säte i 
Kalmar län kan söka kulturstipendium. De uppdaterade riktlinjerna 
förtydligar vad som vägs in vid bedömningen i urvalet av stipendiater, hur en 
ansökan/nominering ska göras samt vad som ska bifogas en 
ansökan/nominering för att anses som komplett och handläggas. Det har 
också skett uppdatering av ansökningsblankett för arbetsstipendium samt ny 
framtagen nomineringsblankett för belöningsstipendium. 
Det finns 140 000 kronor att delas ut i stipendier. År 2021 har det totalt 
inkommit 29 ansökningar till arbetsstipendier och 6 nomineringar till 
belöningsstipendier. Information ges om förslag till kulturstipendiater 2021. 
 
--- 
Föredragning av 

Fanny Loeb, kulturutvecklare 
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Datum 
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Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 165  Ärendenummer RUN 2021/62 

Aktuellt inom Regionsamverkan Sydsverige 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Den 7 oktober är det möte med styrelsen inom Regionsamverkan 
Sydsverige, där bland annat handlingsplan 2022 kommer att tas upp. 
Handlingsplanen kommer därefter till regionernas regionstyrelser för beslut. 
Det pågår också ett arbete med att ta fram filmstrategi. 
Möte var inplanerat med infrastrukturminister, men till följd av förseningar i 
den nationella strategin flyttas mötet till februari istället. 
--- 
Föredragning av 

Karin Helmersson (C), ordförande i regionala utvecklingsnämnden 
Helena Nilsson, regiondirektör 
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Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 166   

Rapport från politikerforum 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Ordförande Karin Helmersson (C) informerar om möte med 
Näringsdepartementet inom Politikerforum som ägde rum 1 oktober, med 
bland annat näringsministern och infrastrukturministerns statssekreterare 
som deltagande. I forumet lyftes olika frågor om regional utveckling. Från 
Region Kalmar län lyftes bland annat frågan om det gemensamma förslag 
gällande Stångådalsbanan- och Tjustbanan som tagits fram, som en viktig 
del för länets framtid. 
Nästa möte med Politikerforum är i december. 
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§ 167  Ärendenummer RUN 2021/109 

Delårsrapport augusti 2021 

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

Bakgrund 
Regionala utvecklingsförvaltningen tar fram en delårsrapport för perioden 
januari till augusti 2021. I rapporten redovisas uppföljning av 
verksamhetsmål, det ekonomiska läget för förvaltningen och intern kontroll. 
Förvaltningen följer budget och prognosen för året är att budget kommer att 
hållas. 
Uppföljning sker också av regionala utvecklingsförvaltningens interna 
kontrollplan 2021, där följande granskas:  
• Resor  
• Intern representation  
• Ekonomi kundfakturering  
• Beställning av resor  
• Mobilitetsstöd  
• Riktlinje för datoranvändning  
• Organisationsbidrag  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 10 september 2021 
2. Delårsrapport augusti 2021, regionala utvecklingsförvaltningen 
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§ 168  Ärendenummer RUN 2021/292 

Svar på granskning från regionrevisorerna - God 
ekonomisk hushållning 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar redovisat yttrande som sitt svar över 
regionrevisorernas granskningsrapport gällande god ekonomisk hushållning. 

Bakgrund 
Regionens revisorer har låtit göra en granskning gällande god ekonomisk 
hushållning.  
Revisorerna lämnar en rekommendation till regionala utvecklingsnämnden. I 
bilaga redovisas svar på revisorernas rekommendationer. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 10 september 2021 
2. Svar på revisionsrapport god ekonomisk hushållning, regionala 

utvecklingsnämnden 
3. Missivbrev - Granskning av god ekonomisk hushållning RUN 
4. Granskning av god ekonomisk hushållning - Region Kalmar län 
 
Protokollsutdrag till: Regionrevisorerna 
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§ 169  Ärendenummer RUN 2019/3 

Revidering av delegationsordning 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer redovisade revideringar i 
delegationsordningen.  

Bakgrund 
Regionala utvecklingsnämnden har fattat beslut om delegationsordning för 
nämnden den 18 januari 2019 (reviderad 23 maj 2019 och 26 augusti 2020).  
Efter beslut i regionstyrelsen den 10 februari 2021 har revideringar gällande 
undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal genomförts i 
delegationsordningen för Region Kalmar län. Den 26 maj 2021 har regionala 
utvecklingsnämnden beslutat om nya riktlinjer för stöd till civilsamhället. 
Till följd av ovanstående behöver delegationsordningen för regionala 
utvecklingsnämnden revideras, med följande ändringar och kompletteringar: 

Avtal 

Personuppgiftsbiträde  
Rättshandling – beslut om Delegat Vidaredelegering 
Avtal avseende 
Personuppgiftsbiträde 

Regionjurist 
 

 

Personuppgiftsbiträdes-
avtal som inte är 
kopplade till 
upphandling 

Regional 
utvecklingsdirektör 
 
Administrativ 
chef/HR 
 

 

Avtal om 
standardavtalsklausuler   
i anslutning till 
personuppgiftsbiträdes-
avtal, som inte är 
kopplade till 
upphandling 

 

Regional 
utvecklingsdirektör 
 
Administrativ 
chef/HR 
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Region Kalmar län 
Datum 
2021-10-07 

 
 

 

 

Inbördes arrangemang 
för gemensamt person-
uppgiftsansvariga, som 
inte är kopplade till 
upphandling 

Regional 
utvecklingsdirektör 
 
Administrativ 
chef/HR 
 

 

 
Regionalt utvecklingsarbete och medel för regionalt 
tillväxtarbete (1:1 medel) 
 
Nedanstående avser bidrag enligt Riktlinjer för stöd till civilsamhället 
Rättshandling – beslut om Delegat Vidaredelegering 

Startbidrag* Regionala 
utvecklingsnämndens 
presidium 

 

Folkbildning* Regional 
utvecklingsdirektör 

Får 
vidaredelegeras 

Funktionshinder – 
organisationsbidrag* 

Regionala 
utvecklingsnämndens 
presidium 

 

Funktionshinder – 
verksamhetsbidrag* 

Regional 
utvecklingsdirektör 

Får 
vidaredelegeras 

Hållbar utveckling – 
organisationsbidrag* 

Regional 
utvecklingsdirektör 

Får 
vidaredelegeras 

Beslut angående 
bidrag till särskilda 
satsningar med 
utgångspunkt från 
angivna riktlinjer* 

Regional 
utvecklingsdirektör,  
Basenhetschef för 
projekt- och 
företagsstöd  

 

 

Belopp för företagsstöd och stöd till kommersiell service fördelas om. 

Beslut om 
företagsstöd och stöd 
till kommersiell 
service överstigande 
200 000 kr * 

Regional 
utvecklingsdirektör  

 

Beslut om 
företagsstöd och stöd 
till kommersiell 
service 200 000 kr 
eller därunder * 

Basenhetschef –
Företag- och 
projektstöd 

Får 
vidaredelegeras 

 
Efter översyn av delegationsordningen görs också mindre redaktionella 
justeringar som inte förändrar något i sak.  
Borttagande sker också av inaktuell delegation gällande regional 
biblioteksresurs: 

14Comfact Signature Referensnummer: 1199814



Region Kalmar län 
Datum 
2021-10-07 

 
 

 

 

Rättshandling – beslut 
om 

Delegat Vidaredelegering 

Beslut om regional 
biblioteksresurs 
överstigande 150 000 
kr * 

Regional 
utvecklingsdirektör  
Förvaltningsområdeschef 

 

Beslut om 
regionalbiblioteksresurs 
150 000 kr eller 
därunder *  

Basenehetschef 
regionbibliotek 

 

 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 3 september 2021 
2. Delegationsordning för Regionala utvecklingsnämnden daterad den 26 
augusti 2020 
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§ 170  Ärendenummer RUN 2021/256 

Riktlinjer för verksamhetsbidrag inom kulturområdet 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar Riktlinjer för verksamhetsbidrag inom 
kulturområdet att gälla från och med 1 januari 2022 och tills vidare.  

Bakgrund 
Som ett led i att tydliggöra och demokratisera ansökningsprocessen för 
verksamhetsbidrag inom kulturområdet har nya riktlinjer och 
ansökningsblankett tagits fram som strukturerar upp beslutsprocessen.  
Sökande organisation ska i sin ansökan motivera kopplingen till de 
övergripande målen i den regionala kulturplanen samt måluppfyllelse inom 
det specifika konst- och kulturområdet. På så sätt finns ett adekvat underlag 
att behandla både under den regionala kulturbudgetprocessen samt inför den 
årliga framställan till Statens kulturråd.  
Ansökningsblanketten ska användas både av nya organisationer samt av 
redan befintliga regionala kulturverksamheter med överenskommelser vid 
äskande av utökat verksamhetsbidrag. Ansökan ska lämnas in till Region 
Kalmar län senast den 31 mars inför nästkommande års kulturbudgetbeslut. 
Ansökningarna delges Regionala utvecklingsnämnden under våren.   
Beslut av ansökningarna tas i samband med beslut av kulturbudgeten och 
delges sökande part via nämnds protokoll. 
--- 
Föredragning av  

Mia Carlsson, samordnare kultur 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 11 augusti 2021 
2. Riktlinjer för verksamhetsbidrag inom kulturområdet 
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§ 171  Ärendenummer RUN 2021/255 

Framställan till Statens kulturråd 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden lämnar en framställan till Statens kulturråd 
om utökat statligt stöd med 6,2 miljoner kronor för statens medfinansiering 
av den regionala kulturverksamheten i Kalmar län. 
Reservation  

Janita Kirchberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
förslag. 

Bakgrund 
Kultursamverkansmodellen regleras av förordningen (2010:2012) om 
fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Till grund för 
förordningen ligger lagen (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till 
regional kulturverksamhet som slår fast att en region får fördela vissa 
statsbidrag till regional kulturverksamhet om en regional kulturplan har 
upprättats av regionen, och kulturplanen överensstämmer med de föreskrifter 
som regeringen meddelat.  
Landstinget i Kalmar län antog Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 
2022 vid fullmäktige den 2018-05-30. Region Kalmar läns Regionala 
utvecklingsnämnd ansvarar för kulturfrågorna sedan 2019.  
Region Kalmar län har tecknat överenskommelser, direkt kopplade till 
kulturplanen, med 14 regionala kulturverksamheter. Utöver dessa ingår 
Biblioteksutveckling Region Kalmar län i kultursamverkansmodellen och är 
organiserad inom Region Kalmar län. Representanter från Region Kalmar 
län träffar de regionala kulturverksamheterna för uppföljande samtal vid två 
tillfällen per år. Verksamheterna redovisar kvantitativt via kulturdatabasen 
samt via verksamhetsberättelse och årsredovisning. 
Kultur att växa i – Kulturplan Kalmar län 2022 prioriterar: 

• Kultur i hela länet 

• Kultur till barn och unga 

• Jämställd, jämlik och tillgänglig kultur 

• Kreativt klimat för kulturskapare 
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.  
Med den regionala kulturplanens mål som grund ska regionerna varje år 
skicka in en framställan om regionala förstärkningar som förslag till 
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Region Kalmar län 
Datum 
2021-10-07 

 
 

 

 

kulturrådets styrelse inför det årliga beslutet om regionala verksamhetsbidrag 
till kultursamverkansmodellen.  
Inför 2022 föreslås en framställan till Statens kulturråd om utökat statligt 
stöd med 6,2 miljoner kronor, utöver ordinarie uppräkning, för statens 
medfinansiering inom kultursamverkansmodellen av den regionala 
kulturverksamheten i Kalmar län till följande verksamheter. 
Film 
Filmregion Sydost: 200 000 kr 
Scenkonst 
Kalmar läns Musikstiftelse: 400 000 kr 
Byteatern Kalmar Länsteater: 1 300 000 kr 
Arkiv 
Designarkivet: 1 000 000 kr 
Svenskt Rockarkiv: 500 000 kr 
The Glass Factory: 200 000 kr  
Litteratur 
Litteraturnod Vimmerby: 600 000 kr 
Bild och form 
Kalmar konstmuseum: 700 000 kr 
Virserums konsthall: 800 000 kr 
Interregional samverkan 
Regionsamverkan Sydsverige: 500 000 kr 
 
--- 
Föredragning av 

Mia Carlsson, samordnare kultur 

Överläggning 
1. Pär-Gustav Johansson (M) och Ingegerd Petersson (C) föreslår att 

regionala utvecklingsnämnden ska besluta enligt det redovisade 
förslaget. 

2. Janita Kirchberg (SD) föreslår att regionala utvecklingsnämnden ska 
göra följande ändring i det redovisade förslaget: 
”att Byteatern stryks från framställan.” 

3. 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 Pär-
Gustav Johansson (M) med fleras förslag eller Janita Kirchbergs (SD) 
förslag till beslut. 
Ordförande finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt Pär-
Gustav Johansson (M) med fleras förslag. 
Reservation  

Janita Kirchberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
förslag. 
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Region Kalmar län 
Datum 
2021-10-07 

 
 

 

 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 11 augusti 2021 
2. Förhandlingsframställan angående ökat statligt stöd till Region Kalmar 

län inom kultursamverkansmodellen  
 
Protokollsutdrag till: Kulturrådet 
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§ 172  Ärendenummer RUN 2021/254 

Överenskommelse Filmregion Sydost 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner reviderad överenskommelse med 
Filmregion Sydost att gälla från och med det datum som överenskommelsen 
undertecknats av respektive part och tills vidare. 

Jäv 
Pär-Gustav Johansson (M), Ingegerd Petersson (C), Åke Nilsson (KD) och 
Saad Benatallah (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
Anders Andersson (KD) träder in som ersättare för Pär-Gustav Johansson 
(M), Petra Gustavsson (SD) träder in som ersättare för Åke Nilsson (KD) 
och Mathias Karlsson (L) träder in som ersättare för Saad Benatallah (S). 

Bakgrund 
Filmregion Sydost är en ideell förening bildad gemensamt via Sydostkultur 
av Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Blekinge och är ett av 
nitton regionala resurscentrum för film i Sverige. Filmregion Sydost ska 
stärka filmen och den rörliga bildens ställning och utveckling i 
sydostregionen samt möjliggöra ett breddat deltagande. 
Tidigare överenskommelse är från 2015 och under 2020 fick 
tjänstepersonerna i regionerna i uppdrag av Sydostkultur att påbörja en 
aktualisering av överenskommelsen med Filmregion Sydost. Behovet av 
aktualiserad överenskommelse bestod dels i att föreningen ändrat namn från 
Reaktor Sydost till Filmregion Sydost och regionbildningarna. Dels fanns det 
behov att uppdatera skrivelserna om uppdraget i en samtida kontext, tex 
utvecklingen inom rörlig bild och spel och filmkommissionsarbetet inom 
Regionsamverkan Sydsverige.  

Revideringar mellan överenskommelse 2015 och 2021  

Inledning 
Uppdaterad med aktuella namn på regioner och förening. Tydliggjort syftet 
med föreningens uppdrag. Tagit bort regionernas tidigare styrdokument. 
Tydliggjort villkoren från regionerna avseende erhållande av regionala och 
statliga verksamhetsanslag. 

Uppdrag 
Film i skolan är ändrat till Film och rörlig bild för barn och unga. Texten är 
uppdaterad bland annat med ung kommunikation och att även ha verksamhet 
under fritiden för barn och unga.  
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I avsnittet Filmskapare har unga filmare ersatts med talangutveckling och 
stöd till yrkesverksamma filmare inom smala audiovisuella verk samt 
främjande av nätverk. 
I uppdraget Film och publik tydliggörs att möjliggöra visning av film och 
rörlig bild genom det arbete som görs gentemot biografer med flera.  
Avsnittet Deltagarkultur är borttaget dels för att det var ett svårbegripligt 
uppdrag dels att det är en självklar del i de övriga områdena.  
Tillkommen text i uppdrag 
Att föreningen har ett tilläggsuppdrag med filmkommissionsarbete i 
samarbete med bland andra Southern Sweden Film Commission inom ramen 
för Regionsamverkan Sydsverige. 
Samt om att uppdrag kan tillkomma inom spelområdet men att föreningen 
redan nu kan göra insatser inom området. 
Borttagen text som finns i regionernas kulturplaner.  

Styrning och uppföljning 
Borttagen text kring hur föreningens styrelse utses. 
Tydliggjort att Region Kalmar län ansvarar för att följa upp redovisningen i 
kulturdatabasen samt att stödja verksamheten kring HR- och 
organisationsfrågor. 

Finansiering 
Ändrad förutsättning från och med 2021 är att varje region hanterar sitt 
statsbidrag till Filmregion Sydost enligt förordning (2010:2012) om 
fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Tidigare 
hanterade Region Kalmar län det samlade statsbidraget för alla regioner till 
Filmregion Sydost.  

Avtalets giltighet och förlängning 
Titel ändrad från Avtalslängd och övriga villkor. Styrkt meningen följs upp 
av parterna inför ny kulturplaneperiod vart tredje år med möjlighet till 
revidering. Anledningen är att regionerna har olika tidsperioder på sina 
kulturplaner och är därmed inte synkade i sina processer.  
Borttagen text: om någon av huvudmännen under verksamhetsperioden 
önskar få hela eller delar av Reaktor Sydosts verksamhet belyst ska Reaktor 
Sydost svara för att de uppgifter som efterfrågas tas fram.  

Ändringar och tillägg 
Ändringar och tillägg till denna överenskommelse ska, för att vara giltiga, 
ske skriftligen och undertecknas av alla parter.  

Tillagd titel 
--- 
Föredragning av  
Mia Carlsson, samordnare kultur  
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Överläggning 
1. Janita Kirchberg (SD) föreslår följande ändring till det redovisade 

förslaget: att överenskommelsen ska gälla i fem år och att det sedan görs 
en utvärdering om fortsatt bidragsgivning inför ny avtalsperiod. 

 
2. Malin Anell (S) föreslår att regionala utvecklingsnämnden ska besluta 

enligt det redovisade förslaget och att Janita Kirchbergs (SD) förslag 
avslås. 

 
--- 
Ordförande frågar om regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt Janita 
Kirchbergs (SD) förslag eller Malin Anells (S) förslag till beslut.  
Ordförande finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt Malin 
Anells (S) förslag. 
 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 18 juni 2021 
2. Överenskommelse Filmregion Sydost 

 
 
Protokollsutdrag till: Filmregion Sydost 
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§ 173  Ärendenummer RUN 2021/126 

Kulturstipendium 2021 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tilldelar arbetsstipendium på vardera 25 000 
kronor till Johanna Karlin, Sara Västerlund, Elizabet Christiansson och Ida 
Granqvist.  
 
Regionala utvecklingsnämnden tilldelar Kompani Error och Dea Carlsson ett 
belöningsstipendium på vardera 20 000 kronor.  

Bakgrund 
Regionala utvecklingsnämnden delar årligen ut kulturstipendium till 
verksamma personer, grupper eller föreningar i Kalmar läns kulturliv. 
Kulturstipendierna kan delas ut som arbetsstipendium efter inkommen 
ansökan eller belöningsstipendium efter inkommet förslag. 
Stipendierna utlyses senast 1 juni och sista dag för ansökan eller 
nominering är 1 september. Vid fördelning av stipendierna 
eftersträvas en bred representation gällande kulturområde och 
geografisk spridning i länet. Icke kompletta eller för sent inkomna 
ansökningar handläggs inte. 
 
Arbetsstipendium utdelas till person, grupp eller förening som är 
verksam och bosatt eller har sitt säte i Kalmar län. Stipendiet är ett 
allmänt stöd för att utveckla kulturlivet i Kalmar län. Det ska 
möjliggöra för verksamma personer, grupper eller föreningar att 
koncentrera sig på och utveckla sitt arbete. Stipendierna ska bidra 
till att professionella kulturskapare kan bo och verka i Kalmar län 
samt att stötta föreningar som vill utveckla sin verksamhet. 

Kriteriet för arbetsstipendium är att det skall användas för ett 
bestämt angivet syfte. Arbetsstipendium kan utdelas som stöd för 
att genomföra värdefulla insatser för länets kulturliv eller som stöd 
till utbildning eller forskning 

Belöningsstipendium kan delas ut till person, grupp eller förening 
som är bosatt eller verksam i Kalmar län. Stipendiet delas ut som 
uppskattning för mångåriga och värdefulla insatser i Kalmar läns 
kulturliv. Belöningsstipendiet är ej sökbart utan till detta nomineras 
person, grupp eller förening till av extern part. Regionala 
utvecklingsnämndens ledamöter kan nominera egna förslag till 
stipendiater. Dessa förslag ska beredas efter samma princip som 
externa förslag. 
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Regionala utvecklingsnämnden beslutar om det ska delas ut 
belöningsstipendier. 

Regionala utvecklingsnämnden fattar beslut om stipendiater och 
prissummor.  
Under 2021 har det inkommit 29 ansökningar till arbetsstipendier samt 6 
förslag till belöningsstipendier. Det finns 140 000 kr att dela ut till 
stipendiater.  
Regionala utvecklingsnämndens presidium har berett ärendet och har 
föreslagit följande:   
 
Arbetsstipendium på 25 000 kr  
Johanna Karlin, Borgholms kommun 
Johanna Karlin är bildkonstnär och beviljas ett arbetsstipendium för att 
utveckla och förvalta projektet Kläppinge 1:18 som kortfattat går ut på att 
konstnärligt gestalta småjordbruket. Under de senaste åren har Johanna 
samlat idéer och material som hon nu vill gestalta platsspecifikt på sin egen 
gård på Öland. Genom gården och den omringande byn vill Johanna vill 
undersöka vad det innebär att leva i ett nära förhållande till natur och djur.  
Johanna är utbildad vid Kungliga konsthögskolan och har studerat konst vid 
Birkagårdens folkhögskola. Sedan 2016 driver hon även 
utställningsplattformen UNDANTAGET.  
 
Sara Västerlund, Nybro kommun 
Sara Västerlund är konstnär med särskild inriktning mot skulptur i olika 
material. Sara beviljas ett arbetsstipendium för att kunna utveckla sin konst i 
olika material som brons och skulpturbetong och för att få möjlighet att 
fokusera på kommande utställningar runt om i Sverige. I sin konst finner 
Sara en fascination för det besynnerliga och märkliga och beskriver sin stil 
som ”absurd realism”.   
Sara är utbildad i keramikkonst och hantverk vid både Capellagården och 
HDK (högskolan för design & konsthantverk) och hon har även arbetat som 
hantverkslärling för konstnären Ellen Ehk Åkesson.  
 
Elizabet Christiansson, Västerviks kommun 
Elizabet är konstnär med särskild inriktning mot textil konst och måleri. 
Elizabet beviljas ett arbetsstipendium för att ges möjlighet till att arbeta 
vidare i sitt projekt ”Landskap” och fördjupa sig inom vävning och vävteori 
genom ett flertal kurser. Elizabet har under de senaste åren fokuserat allt mer 
på vävning i sin konst och arbetar med olika material och tekniker för att 
skapa objekt och ”bilder” i sina verk. Hennes inspiration kommer främst från 
naturen, särskilt den kring Gränsö utanför Västervik.  
Elizabet har en masterexamen från Konstfack inom textil konst och måleri.  
 
 
Ida Granqvist, Vimmerby kommun  
Ida Granqvist är antagen till en utbildning vid Berlin Dance Institute och 
beviljas ett arbetsstipendium för att kunna påbörja ett treårigt program för att 
bli yrkesdansare. Ida planerar att efter sin utbildning återvända till länet i 
förhoppning om att kunna utveckla dansen i Vimmerby och Kalmar län. 
Ida Granqvist har varit aktiv som dansare och danslärare på Vimmerby 
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Dansstudio och Vimmerby kulturskola och har under det senaste året gått en 
ettårig dansutbildning på Löftadalens Folkhögskola.  
 
Belöningsstipendium på 20 000 kronor  
Kompani Error, Kalmar kommun  
Teatergruppen Kompani Error beviljas ett belöningsstipendium för sitt arbete 
med att starta upp och utveckla sin unika teatergrupp i Kalmar län under de 
senaste åren. Genom sin verksamhet har de skapat spännande uppsättningar i 
gränslandet mellan lajv och interaktiv scenkonst och varit aktiva på många 
orter runt om i länet. Under 2021 har gruppen varit aktuell med 
uppsättningen ”Jösses Gösta” på Kalmar slott och de har även genomfört 
väsenvandringar på Bielkeleden i Emmaboda.  
Regionala utvecklingsnämnden hoppas att belöningsstipendiet kan ge 
teatergruppen ytterligare möjlighet att fortsätta skapa nyskapande teater runt 
om i länet.  
 
Dea Carlsson, Högsby kommun 
Dea Carlsson beviljas ett belöningsstipendium för att hon med sitt starka 
engagemang har satt Bötterum i Högsby kommun på kartan, framförallt 
genom den årliga hantverksmässan som genomförs varje år i september.  
Via Deas stora nätverk, bestående av både ideella och professionella krafter, 
har hantverksmässan och Bötterums hembygdsgård och byggnadsminne växt 
till en viktig mötesplats med flera tusen besökare varje år.  
Regionala utvecklingsnämnden hoppas att belöningsstipendiet stöttar Dea i 
hennes engagemang för att bevara viktiga kulturarv i vårt län.  
 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 30 september 2021 
2. Sammanställning ansökningar arbetsstipendium 2021 
3. Sammanställning förslag belöningsstipendium 2021 
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§ 174  Ärendenummer RUN 2021/322 

Yttrande över Professionsprogram för rektorer, lärare 
och förskollärare 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar redovisat yttrande som sitt svar på 
promemorian Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. 
Yttrandet överlämnas till Utbildningsdepartementet.  

Bakgrund 
I promemorian föreslår Utbildningsdepartementet att ett nationellt 
professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare inrättas med syftet 
att stärka skolprofessionerna, höja kvaliteten på utbildningen och öka 
skolprofessionernas attraktionskraft. Förslaget är framtaget i en reform-
vårdande anda och syftar till att stärka befintliga strukturer som till exempel 
karriärstegsreformen. Förslaget i promemorian utgör en grundläggande ram 
för programmet. Programmet beskrivs att både kunna utvecklas och utvidgas 
i framtiden. Promemorian föreslår också tidsatta förändringar av skollagen 
för att möjliggöra professionsprogrammet. 
Programmet föreslås bestå av två bärande delar. En nationell struktur för 
kompetensutveckling för rektorer, lärare och förskollärare samt ett nationellt 
meriteringssystem för legitimerade lärare respektive förskollärare. Statens 
skolverk föreslås vara den myndighet som har det övergripande ansvaret för 
professionsprogrammet. Det föreslås vidare att professionernas inflytande 
ska säkras genom att det inom Skolverket ska finnas ett särskilt organ 
benämnt Rådet för professioner i skolväsendet som ska bestå av företrädare 
för professionerna, huvudmän, universitet och högskolor samt Skolverket. 
Utöver att vara rådgivande till Skolverket vid arbetet med professions-
programmet ska Rådet för professioner i skolväsendet undersöka om och på 
vilket sätt meriteringssystemet skulle kunna utvecklas och, om rådet finner 
det lämpligt, lämna sådana förslag. 

Sammanfattning av yttrandet 
Region Kalmar län välkomnar ett nationellt professionsprogram för rektorer, 
lärare och förskollärare med syftet att stärka skolprofessionerna, höja 
kvaliteten på utbildningen och öka skolprofessionernas attraktionskraft.  
Region Kalmar län ställer sig bakom promemorian, dock med förbehåll 
gällande kommentarer och synpunkter på följande rubriker: 

• Kompetensutveckling och karriärvägar för lärare och förskollärare är 
viktiga för kvaliteten och resultaten i förskola och skola 
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• Nationella insatser för stärkt kompetensutveckling har varit positiva 
men kräver långsiktighet och systematik 

• Behöriga och erfarna lärare arbetar i lägre utsträckning i skolor med 
särskilt svåra förutsättningar 

• Huvudmän inom skolväsendet kan vara offentliga eller enskilda 

• Huvudmannen har ansvar för kompetensutveckling och 
introduktionsperiod 

• Karriärsstegsreformen 

• Skolverket ska vara den myndighet som ansvarar för det nationella 
professionsprogrammet 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 september 2021 
2. Yttrande promemoria Professionsprogram för rektorer, lärare och 

förskollärare dnr 2021/727 
3. Sammanfattning Professionsprogram för rektorer, lärare och 

förskollärare 
 
Protokollsutdrag till: Utbildningsdepartementet 
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§ 175  Ärendenummer RUN 2021/335 

Yttrande över Kalmar kommuns klimatanpassningsplan 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar redovisat yttrande som sitt svar på 
Kalmar kommuns klimatanpassningsplan. Yttrandet överlämnas till Kalmar 
kommun.   
Reservation  

Janita Kirchberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
förslag. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har bjudit in till samråd om kommunens 
klimatanpassningsplan. Den beskriver klimateffekter och deras 
konsekvenser, i stora drag vad som behöver genomföras utifrån nuvarande 
kunskap om framtiden, samt övergripande vilka åtgärder som är nödvändiga 
för att komma vidare. Åtgärderna i planen är inte tillräckliga för att anpassa 
Kalmar kommun, utan ska ses som ett första steg. Politiska beslut om hur 
detta ska ske behöver tas i nästa skede av arbetet. 
Målgruppen för klimatanpassningsplanen är kommunkoncernens 
verksamheter. Dessa ska integrera klimatanpassning i sitt ordinarie arbete 
och ansvarar för genomförandet av åtgärder i planen, inklusive prioritering 
och tidssättning. 

Yttrande 
Region Kalmar län välkomnar Kalmar kommuns arbete med en 
klimatanpassningsplan, då samhället måste anpassas till ett förändrat klimat 
med högre temperaturer, ändrade nederbördsmängder, förhöjda vattennivåer 
och mer frekventa extrema vädersituationer.  
Region Kalmar län instämmer i att alla organisationer, såväl offentliga som 
privata, behöver öka sin kunskap om konsekvenserna av ett förändrat klimat 
och också skaffa sig beredskap för framtiden. Detta gäller inte minst i en 
kommun som Kalmar med en viktig regional funktion och med en hög 
aktivitet inom byggande. Det som byggs idag ska finnas kvar under lång tid.  
Förslaget till klimatanpassningsplan beskriver i stora drag vad som behöver 
genomföras, samt ansvarsfördelade åtgärder av övergripande karaktär. 
Klimatanpassningsarbetet är tänkt att integreras i ordinarie arbete och 
styrning, med målet att successivt skapa ett strukturerat arbetssätt inom 
området. Alla åtgärder ska ha påbörjats före 2024, men det finns inget slutår 
för genomförandet. Det kommer att ställas stora krav på samordning och 
uppföljning, för att säkerställa genomförandet. Det är önskvärt att 
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åtgärdsplanen också innehåller slutdatum, eller åtminstone prioriteringar 
mellan åtgärderna. Hälsa, säkerhet och dricksvatten har högsta prioritet, men 
Region Kalmar län vill också understryka vikten av att den övergripande 
transportinfrastrukturen fungerar.  
Frågor om klimatanpassning är komplicerade och finns i många kommunala 
planeringsdokument. Trots att förslaget till klimatanpassningsplan försöker 
beskriva sambanden är det svårt att navigera bland dessa dokument. Enligt 
det förslag till översiktsplan som nyss varit ute på remiss ska det dessutom 
tas fram en utvecklingsstrategi med riktlinjer, mål och strategier för 
klimatanpassning med avseende på översvämningsrisker, värmebölja och 
torka, för såväl befintlig bebyggelse som infrastruktur, nyexploatering och 
förtätning.   
Kalmar stad är ett av 25 områden i Sverige som Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap bedömer har betydande översvämningsrisk 
utifrån havsnivåhöjning. Förslaget till klimatanpassningsplan diskuterar 
konsekvenserna av havshöjning för Kalmar stad och där arbetar just nu 
länsstyrelsen med en riskhanteringsplan. Region Kalmar län konstaterar att 
problembilden är densamma också i de mindre tätorterna utmed kusten och 
att motsvarande arbete på sikt behöver genomföras också i dessa orter. 
Detaljerade kostnadsberäkningar är inte inkluderade i planen, vilket är 
förståeligt i detta skede. Region Kalmar län vill dock understryka vikten av 
att avsätta resurser, såväl personella som direkt finansiella, för nödvändiga 
åtgärder.  
Samarbete och samverkan ger mervärde och effektivitet och Region Kalmar 
län ser bland annat behov av samverkan när det gäller projektutveckling, 
innovation, kunskap (6.1.A), infrastruktur (6.3.D), dricksvattenplanering 
(6.3.E), ekosystemtjänster och vattenhållande åtgärder i landskapet (6.3.I), 
beredskapsplan för värmebölja (6.6.D), gröna näringar (6.7.A), samt Kalmar 
som evenemangs- och turiststad (6.7.B).  Det är också önskvärt att vidga en 
del frågor till samarbete i en större geografi än den egna kommunen. Detta 
gäller inte minst frågor kring vattenförsörjning och vattenplanering, där 
avrinningsområdet är den naturliga geografin och uppströmsarbete är av stor 
vikt.  
Klimatförändringar riskerar att leda till torka och sämre tillgång till vatten 
för människor, djur och verksamheter, inte minst i vår del av landet. Region 
Kalmar län ser gärna att planen kompletteras med en övergripande åtgärd 
som syftar till att stötta och utveckla nya och innovativa metoder när det 
gäller vattenbesparande åtgärder, olika användning av vatten av olika 
kvalitet, lösningar för recirkulation av vatten m.m.  
Vad gäller åtgärd 6.4.C, information till privata fastighetsägare, kan denna 
med fördel också inkludera information om risker i samband med skyfall. 
Region Kalmar län ser också gärna ett samarbete med Kalmar kommun för 
att, med utgångspunkt från klimatanpassningsplanen, ta fram gemensamma 
handlingsplaner kopplade till regionens egna fastigheter och verksamheter. 
Detta gäller till exempel kommunens kapacitet för att förhindra 
vatteninträngning i regionens byggnader via dagvattenledningar, prioritering 
av färskvatten till sjukhuset, risk för översvämning av regionhus och 
hälsocentral på Kvarnholmen vid stigande havsnivåer, färskvattentillgång 
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och risk för dricksvattenförorening vid värmeböljor, särskilt viktiga 
transportvägar för sjukvården samt energiförsörjning till sjukhusen som 
kund.  

Överläggning 
1. Janita Kirchberg (SD) föreslår följande ändringsförslag till det 

redovisade förslaget till yttrande: att regionen i sitt yttrande 
rekommenderar Kalmar kommun att ta i beaktande den nya rapporten 
AR6 och inte använda sig av RCP 8.5 scenario. 

2. Johanna Wyckman (L) föreslår att regionala utvecklingsnämnden ska 
besluta enligt det redovisade förslaget och att Janita Kirchbergs (SD) 
förslag ska avslås. 

--- 
Ordförande frågar om regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt Janita 
Kirchbergs (SD) förslag eller Johanna Wyckmans (L) förslag till beslut. 
Ordförande finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt Johanna 
Wyckmans (L) förslag. 
 
Reservation  

Janita Kirchberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 20 september 2021 
2. Remiss Kalmar kommuns klimatanpassningsplan  
 
Protokollsutdrag till: Kalmar kommun 
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§ 176  Ärendenummer RUN 2021/288 

Yttrande över en planerad vindkraftspark i havet mellan 
Öland och Gotland 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar redovisat yttrande som sitt svar på 
avgränsningssamråd för Kultje vindkraftpark, med det tillägget att regionala 
utvecklingsnämndens presidium får i uppdrag att omformulera yttrandets 
sista mening.  
Yttrandet överlämnas till Hexicon. 

Bakgrund 
Hexicon har bjudit in till avgränsningssamråd för Kultje vindkraftpark inför 
genomförande av en specifik miljöbedömning samt upprättande av MKB 
enligt 6 kapitlet 28 § miljöbalken. Detta ingår i processen inför 
tillståndsansökan enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon (SEZ).  

Avgränsningssamråd genomförs som en del i den specifika 
miljöbedömningen. Vid samrådet informeras om planerad verksamhet och 
alla ges tillfälle att ge synpunkter på inriktning och utformning av 
kommande miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Detta är ett av tillfällena 
där synpunkter kan lämnas och då framför allt på innehållet i MKB. Efter det 
att ansökan, teknisk beskrivning och MKB lämnats till regeringen vidtar ett 
kompletterings- och remissförfarande där det är möjlig att framföra 
yttranden om tillåtlighet, villkor för verksamheten med mera. När ärendet är 
tillräckligt utrett meddelar regeringen beslut. 
Hexicon menar att utbyggnaden av vindkraft är avgörande för att kunna 
ställa om samhället till att bli fossilfritt och nå klimatmålen. Till skillnad från 
de flesta andra energislag medför vindkraftsproduktionen inga utsläpp till 
mark, luft eller vatten, och inget bränsle behöver utvinnas, transporteras eller 
slutförvaras. De goda vindförhållandena gör det möjligt för vindparkerna att 
uppnå en högre och jämnare elproduktion. För havsbaserad vindkraft, med 
bottenfasta och flytande fundament, ligger kapacitetsfaktorn idag på 45-60%, 
det vill säga hur ofta maximal eleffekt kan utvinnas. Detta gör havsbaserad 
vindkraft unik eftersom den ger en mer stabil produktionsprofil jämfört med 
andra intermittenta förnybara källor. 
Enligt Hexicon är en av fördelarna med flytande fundament att parken kan 
lokaliseras till djupare vatten och därmed kan placeras längre ut från land. 
Det innebär att de ger mindre störningar på fågelliv och friluftsliv samt ger 
en betydligt mindre visuell påverkan. En annan fördel med vindkraftverk på 
flytande fundament är att anläggningsarbetena på botten blir betydligt 
mindre omfattande och medför mindre spridning av sediment och buller 
jämfört med bottenanlagda fundament eftersom endast förankringar krävs. 
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Vindkraftsverken kan förmonteras på land och därefter bogseras ut vilket 
förkortar tiden för anläggningsarbetena ute i havet. 
Vindkraftsparken Kultje planeras ha maximalt 220 verk med en maximal 
höjd av 330 meter, på förankrade flytande fundament. Ytan blir mer än 550 
kvadratkilometer och parken beräknas producera cirka 11 TWh/år. Parken 
planeras till Sveriges ekonomiska zon. Avståndet till Gotland är drygt 20 km 
och till Öland är avståndet cirka 30 km. Processen fram till drift förväntas ta 
cirka fem år (preliminär tidplan).  
Anslutningen till elnätet planeras att ske i mellersta Sverige, i det som 
Svenska Kraftnät kallar ”elområde Stockholm SE3” alternativt ”elområde 
SE4 (Malmö)” där det idag är ett underskott på elproduktionen. Det är ännu 
inte bestämts var exportkabeln från vindkraftsparken ska angöra land. Därför 
kommer ett separat samråd och prövning av denna del av projektet att ske i 
ett senare skede. 
 

 
 
Av de förslag till havsplan som tagits fram för Östersjön, havsområde 
”Sydöstra Östersjön”, framgår att vindkraftsparken ligger i ett område 
utpekat för ”generell användning”. 

Förslag till yttrande 
Region Kalmar län lämnar följande synpunkter på avgränsningssamråd för 
Kultje vindkraftspark och då i första hand på innehållet i kommande 
miljökonsekvensbeskrivning.  
Ett av målen i länets handlingsprogram för en fossilbränslefri region är att 
länets produktion av förnybar el år 2030 ska vara minst lika stor som länets 
totala elanvändning. Region Kalmar län ser därför positivt på en utökad 
produktion av vindkraftsel. Handlingsprogrammet för en fossilbränslefri 
region anger också att havsbaserad vindkraft är viktig för att nå uppsatta mål 
och att offentlig sektor ska försöka underlätta initiativ inom detta område.  
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Region Kalmar län uppfattar remissunderlaget som att den kommande 
miljökonsekvensbedömningen, förutom redovisning av riksintressen, 
kommer att bedöma effekter på friluftsliv, totalförsvar, yrkesfiske, sediment 
och föroreningar (ackumulationsbottnar), bottenfauna, fisk, marina däggdjur 
(ljud), fåglar, fladdermöss, kulturmiljöobjekt, sjöfart, fiske, infrastruktur, god 
miljöstatus, MKN havsmiljö samt kumulativa effekter. Även miljöpåverkan 
från landbaserade aktiviteter (tillexempel transporter) med koppling till 
etablering, drift och avveckling bör ingå.  
MKB:n bör inte bara bedöma kumulativa effekter av tillståndsgivna 
verksamheter utan också den kumulativa effekten av kända planerade 
verksamheter. Detta bland annat i ljuset av att det pågår flera parallella 
prövningsprocesser för vindkraftsparker i området.  
Miljökonsekvensbeskrivningen bör även belysa de skyddsåtgärder som 
kommer att tillämpas i samband med etableringen.  
Kablar, ledningar och anslutning till land utreds inte nu, utan kommer att 
prövas separat och i särskild ordning. För helhetens skull hade det ändå varit 
önskvärt att, på en översiktlig nivå, behandla tänkbara effekter på grundare 
bottnar och kust. Region Kalmar län förordar anslutning till elområde SE4.      

Överläggning 
1. Ilko Corkovic (S) föreslår att regionala utvecklingsnämnden ska besluta 

enligt redovisat förslag till beslut. 
2. Janita Kirchberg (SD) föreslår att remissyttrandet kompletteras med att 

regionen även vill ha en samlad miljökonsekvensbeskrivning för både 
Vindkraftsparkerna Kultje och Aurora samt att regionen begär att en 
återvinningsplan tas fram med syftet att beskriva hur verken ska tas hand 
om när de är uttjänta.  

3. Åke Berg (M) och ordförande föreslår att sista meningen i 
remissyttrandet, ”Region Kalmar län förordar anslutning till elområde 
SE4”, ändras till en mer bestämd utformning samt att regionala 
utvecklingsnämndens presidium får i uppdrag att omformulera ny 
mening i linje med förslaget. 

 
Först frågar ordförande om regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt 
Janita Kirchbergs (SD) förslag till beslut eller redovisat förslag till beslut. 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt redovisat förslag till beslut. 
 
Därefter frågar ordförande om regionala utvecklingsnämnden kan besluta 
enligt Åke Bergs (M) och ordförandes förslag. Ordförande finner att 
regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt Åke Bergs (M) och 
ordförandes förslag. 
 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2021 
2. Samrådsunderlag Kultje 
 
Protokollsutdrag till: Hexicon 
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§ 177  Ärendenummer RUN 2021/350 

Yttrande över OX2 vindpark Aurora 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar redovisat yttrande som sitt svar på 
avgränsningssamråd för Aurora vindkraftpark. Yttrandet överlämnas till 
OX2 AB.   

Bakgrund 
OX2 AB har bjudit in till avgränsningssamråd för Aurora vindkraftpark, 
inför ansökan om tillstånd enligt lag (1992:1140) om Sveriges ekonomiska 
zon (SEZ) och lag (1966:314) om kontinentalsockeln (KSL).  
Avgränsningssamråd genomförs som en del i den specifika 
miljöbedömningen. Vid samrådet informeras om planerad verksamhet och 
alla ges tillfälle att ge synpunkter på inriktning och utformning av 
kommande miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Detta är ett av tillfällena 
där synpunkter kan lämnas och då framför allt på innehållet i MKB. Efter det 
att ansökan, teknisk beskrivning och MKB lämnats till regeringen vidtar ett 
kompletterings- och remissförfarande där det är möjlig att framföra 
yttranden om tillåtlighet, villkor för verksamheten med mera. När ärendet är 
tillräckligt utrett meddelar regeringen beslut. 
För att kunna verka på en framtida marknad ställer allt fler företag och 
industriella verksamheter om till fossilfri produktion och verksamhet, vilket 
medför en stor efterfrågan på både förnybar el och fossilfria bränslen, såsom 
vätgas, framställda med hjälp av förnybar el. Enligt OX2 har havsbaserad 
vindkraft störst potential att tillgodose den större efterfrågan på förnybar el 
till konkurrenskraftigt pris. Havsbaserad vindkraft kan också nyttjas för 
framställning av vätgas eller så kallade e-bränslen (exempelvis ammoniak 
eller metanol) för fossilfri försörjning av bränslen till industri, sjöfart och 
jordbruk. Förutsättningarna för vindkraft till havs är också bättre då 
vindhastigheten är högre och vindarna blåser jämnare, vilket bidrar till en 
mer stabil och effektiv elproduktion. Motsvarande vindkraftsproduktion på 
land skulle uppta en betydligt större yta.  
OX2 AB planerar för en vindpark till havs i Sveriges ekonomiska zon i 
Östersjön. Vindparken benämns Aurora och förväntas generera omkring 24 
TWh el per år. Det aktuella projektområdet är cirka 1 045 km2 stort och 
ligger drygt 30 km öster om Öland och drygt 20 km sydväst om Gotland. 
Parken kommer troligtvis att byggas ut i flera etapper.  
Samrådet omfattar vindpark med tillhörande internkabelnät, samt eventuella 
anläggningsdelar för produktion, lagring och distribution av vätgas, vilket är 
en möjlig funktion som är under utredning. Parken kan komma att bestå av 
220 - 370 vindkraftverk samt tillhörande utrustning. Olika typer av fasta eller 
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flytande fundament kan bli aktuella. Vindkraftverkens högsta totalhöjd är 
370 meter över havsytan och vindparkens första etapp beräknas kunna vara i 
drift år 2030. 
De kabelkorridorer som bli aktuella kommer att kunna fastställs utifrån vald 
anslutningspunkt(er) och prövas senare i särskild ordning. Tillstånd som 
behövs för nedläggning av eventuella rörledningar för distribution av vätgas 
till land kommer också att sökas i särskild ordning. Viss bedömning av dessa 
korridorer görs dock redan i detta samrådsunderlag. 
 

 
 
Enligt förslaget till havsplaner (Havs- och vattenmyndigheten 
2019a) ligger Aurora inom Sydöstra Östersjön, området Ö242. Området är 
utpekat för generell användning (G), sjöfart, utredningsområde sjöfart samt 
yrkesfiske, där ingen särskild användning har företräde. Aurora ligger mellan 
tre olika farleder för sjöfart, men överlappar inte med någon av dem. 

Förslag till yttrande 
Region Kalmar län lämnar följande synpunkter på avgränsningssamråd för 
Aurora vindkraftspark och då i första hand på innehållet i kommande 
miljökonsekvensbeskrivning.  
Ett av målen i länets handlingsprogram för en fossilbränslefri region är att 
länets produktion av förnybar el år 2030 ska vara minst lika stor som länets 
totala elanvändning. Region Kalmar län ser därför positivt på en utökad 
produktion av vindkraftsel. Handlingsprogrammet för en fossilbränslefri 
region anger också att havsbaserad vindkraft är viktig för att nå uppsatta mål 
och att offentlig sektor ska försöka underlätta initiativ inom detta område.  
 
Region Kalmar län uppfattar remissunderlaget som att den kommande 
miljökonsekvensbedömningen kommer att bedöma effekter på flora och 
fauna (sedimentspridningsmodeller), marina däggdjur (ljud), fladdermöss, 
landskapsbild, fiske, miljökvalitetsnormer, klimatavtryck, sjöfart och luftfart, 
samt kumulativa effekter från befintliga och tillståndsgivna verksamheter i 
området. Regionen menar att även konsekvenser för fisk, fåglar, 
kulturmiljöobjekt, rekreation och friluftsliv, ekosystemtjänster och 
infrastruktur bör bedömas. Även miljöpåverkan från landbaserade aktiviteter 
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(tillexempel transporter) med koppling till etablering, drift och avveckling 
bör ingå.  
MKB:n bör inte bara bedöma effekter av befintliga och tillståndsgivna 
verksamheter utan också den kumulativa effekten av kända planerade 
verksamheter. Detta bland annat i ljuset av att det pågår flera parallella 
prövningsprocesser för vindkraftsparker i området.  
Vid framställning av vätgas bildas bland annat syre. Delar av 
vindkraftsparken planeras på syrefria bottnar. Region Kalmar län ser gärna 
att MKBn utreder om det, i samband med vindparksetableringen, är möjligt 
och lämpligt att syresätta bottnar.  

Överläggning 
1. Ordförande föreslår att regionala utvecklingsnämnden ska besluta enligt 

det redovisade förslaget. 
 

2. Janita Kirchberg (SD) föreslår att remissyttrandet kompletteras med att 
regionen även vill ha en samlad miljökonsekvensbeskrivning för både 
Vindkraftsparkerna Aurora och Kultje, samt att regionen begär att en 
återvinningsplan tas fram med syftet att beskriva hur verken ska tas hand 
om när de är uttjänta. 

--- 
 
Ordförande frågar om regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt 
ordförandes förslag eller Janita Kirchbergs (SD) förslag till beslut. 
Ordförande finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt 
ordförandens förslag till beslut. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2021 
2. Samrådsunderlag Aurora 
 
Protokollsutdrag till: OX2 AB 
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§ 178  Ärendenummer RUN 2021/291 

Nytt historiskt museum på Öland 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar följande som sitt svar om nytt 
historiskt museum på Öland: 
Region Kalmar län ser positivt på en möjlig statlig investering i länet för att 
främja länets kulturarv. Regionen kan i den fortsatta processen bistå med 
kompetens i enskilda frågor men avstår från att delta aktivt i arbetsgrupper.  
Region Kalmar län har i Kulturplan för Kalmar län gjort ett antal 
prioriteringar som styr tillgängliga resurser. Prioriteringarna omfattar 
verksamhetsbidrag till flera institutioner som bedriver kulturarvsbevarande, 
kunskapsutvecklande och tillgängliggörande arbete när det gäller länets 
historia och kulturarv. Kalmar Läns Museum har ett regionalt musealt 
uppdrag och utöver det finns i närtid inte resurser att aktivt medverka i 
planeringsarbete eller förutsättningar för ytterligare långsiktiga åtaganden. 
Regionala utvecklingsförvaltningen kan i enskilda frågor bistå med 
sakkunskap. 
Svaret överlämnas till Länsstyrelsen i Kalmar län.  

Bakgrund 
Region Kalmar län har via Länsstyrelsen i Kalmar län tillfrågats deltaga i 
arbetet med projektering och planering av ett nytt historiskt museum på 
Öland.  

Förslag till svar till Länsstyrelsen i Kalmar län 
Region Kalmar län ser positivt på en möjlig statlig investering i länet för att 
främja länets kulturarv, men avstår från aktivt deltagande i arbetet. Detta då 
etableringen av ett nytt museum inte ligger inom ramen för beslutade 
prioriteringar. 
Region Kalmar län har i Kulturplan för Kalmar län gjort ett antal 
prioriteringar som styr tillgängliga resurser. Prioriteringarna omfattar 
verksamhetsbidrag till flera institutioner som bedriver kulturarvsbevarande, 
kunskapsutvecklande och tillgängliggörande arbete när det gäller länets 
historia och kulturarv. Kalmar Läns Museum har ett regionalt musealt 
uppdrag och utöver det finns i närtid inte resurser att aktivt medverka i 
planeringsarbete eller förutsättningar för ytterligare långsiktiga åtaganden. 
Regionala utvecklingsförvaltningen kan i enskilda frågor bistå med 
sakkunskap.  
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Överläggning 
Mötet ajourneras fem minuter. Efter ajournering föreslår ordförande – med 
instämmande av Ilko Corkovic (S) och Åke Nilsson (KD) – att regionala 
utvecklingsnämnden antar följande förslag till svar:  
Region Kalmar län ser positivt på en möjlig statlig investering i länet för att 
främja länets kulturarv. Regionen kan i den fortsatta processen bistå med 
kompetens i enskilda frågor men avstår från att delta aktivt i arbetsgrupper.  
Region Kalmar län har i Kulturplan för Kalmar län gjort ett antal 
prioriteringar som styr tillgängliga resurser. Prioriteringarna omfattar 
verksamhetsbidrag till flera institutioner som bedriver kulturarvsbevarande, 
kunskapsutvecklande och tillgängliggörande arbete när det gäller länets 
historia och kulturarv. Kalmar Läns Museum har ett regionalt musealt 
uppdrag och utöver det finns i närtid inte resurser att aktivt medverka i 
planeringsarbete eller förutsättningar för ytterligare långsiktiga åtaganden. 
Regionala utvecklingsförvaltningen kan i enskilda frågor bistå med 
sakkunskap.  

Handling 
Tjänsteskrivelse daterad den 22 juni 2021 
 
Protokollsutdrag till: Länsstyrelsen i Kalmar län 
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§ 179  Ärendenummer RUN 2021/338 

Extra stöd för psykisk hälsa 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att utlysa ett extra stöd riktat till 
ideella föreningar i Kalmar län som vill göra insatser för att främja psykisk 
hälsa. 
Regionala utvecklingsnämnden avsätter 2 500 000 kronor till ändamålet. 
Medel avsätts från regionala utvecklingsförvaltningens ram för 2021 års 
organisationsbidrag. 

Bakgrund 
Med anledning av coronapandemin har år 2021 präglats av restriktioner, 
vilket bland annat inneburit begränsningar i det ideella föreningslivets 
verksamheter. 
Coronapandemin har på befolkningsnivå inneburit negativa konsekvenser för 
invånarnas psykiska hälsa. Bland annat rapporterar Folkhälsomyndigheten, 
Socialstyrelsen och Bris om försämrade levnadsvanor, ökad ensamhet, 
försämrat mående och ökad oro i befolkningen.  
För att skapa förutsättningar för ökad psykisk hälsa och förbättrade 
levnadsvanor föreslås därför att Region Kalmar län utlyser ett extra stöd till 
insatser som främjar psykisk hälsa. Särskilt prioriterade målgrupper bedöms 
vara barn och unga, personer med funktionsnedsättning, äldre samt personer 
bosatta i områden med högt CNI (Care Need Index, ett hjälpmedel som 
använder socioekonomiska förhållanden för att identifiera risk för ohälsa). 
Stödet är tänkt att användas exempelvis till insatser för att utveckla en ny 
metod, att pröva ett nytt koncept eller att genomföra en hälsofrämjande 
insats som kompletterar den befintliga verksamheten. 
Det föreslagna stödet omfattar 2 500 000 kronor och ryms inom ramen för 
2021 års organisationsbidrag. 

Överläggning 
Johanna Wyckman (L) med instämmande av Malin Anell (S), Saad 
Benatallah (S) och Ingegerd Petersson (C) föreslår att regionala 
utvecklingsnämnden beslutar enligt redovisat förslag till beslut. 
Ordförande finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med 
Johanna Wyckman (L) med fleras förslag till beslut. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 23 september 2021 
2. Utlysning – Extra stöd till insatser som främjar psykisk hälsa 
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§ 180  Ärendenummer RUN 2021/324 

Yttrande över Småländska skogsstrategin, 
handlingsplan för åren 2022-2024 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat 
yttrande som sitt svar på småländska skogsstrategin – handlingsplan för åren 
2022 – 2024. Yttrandet överlämnas till Region Kronoberg. 

Bakgrund 
Den småländska skogsstrategin antogs 2018 med målsättning att kraftsamla 
kring den småländska skogen och på så sätt stärka dess olika värden.  
Strategin var ett resultat av en tvåårig process för att formulera, prioritera 
och förankra de sex övergripande målen. Region Kalmar län utgör en av 
huvudaktörerna som ligger bakom strategins framtagande och 
genomförande. Detta tillsammans med Jönköping University, LRF 
Jönköping, LRF Sydost, Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 
Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Region 
Jönköpings län, Region Kronoberg, Skogsstyrelsen, Sveaskog och Södra. 
 
Strategins övergripande mål: 
 

1. Öka attraktiviteten kring den småländska skogen och stärk 
kompetensförsörjningen inom skogsbruk och skogsindustri 

2. Öka förädlingsgraden och innovationsgraden 
3. Öka produktionen och variationen för att nytta en större del av den 

småländska skogens potential  
4. Stärk det lönsamma företagandet på skogsgården 
5. Bevara och stärk våra naturvärden, vårt gemensamma kulturarv och 

friluftslivet 
6. Uppnå balans mellan skog och vilt 

 
Ett tydligt medskick från början var att arbetet både skulle innebära en 
förbättrad dialog och konkreta åtgärder att jobba med gemensamt.  
Strategins handlingsplan (2018-2020) bestod av ett stort antal inriktade 
insatser under de huvudområdena, samt ansvariga och genomförare kopplade 
till respektive aktivitet. En del av dessa aktiviteter har genomförts. Andra har 
inte hunnits med, bland annat på grund av pandemin som stoppat fysiska 
aktiviteter och som hämnat effektiva dialog. Samtidigt har det uppstått ett 
behov för att både uppdatera och rationalisera handlingsplanens aktiviteter 
och att på ett tydligare sätt fördela ansvar för genomförande mellan 
organisationerna bakom strategin.  
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Handlingsplanen har reviderats under 2021. Genom enkäter, intervjuer och 
öppna seminarier har cirka 140 aktörer och organisationer fått möjligheter att 
ge inspel till revideringsarbetet. Deltagarna representerar många relevanta 
målgrupper från företag och föreningar till myndigheter och lärosätten. 
Närmare 70 konkreta förslag för ändringar har mottagits och bearbetats, 
vilket resulterat i denna remissversion av handlingsplan. 

Sammanfattning av yttrandet 
Region Kalmar län anser generellt sätt den reviderade handlingsplanen 
mycket ambitiös och relevant. De planerade insatser och aktiviteter täcker 
brett olika behovsområde i skogen där länets många skogsägare och andra 
intressegrupper verkar – och kan alltid bättre samverka.  
Många av strategins målområden har fått kraftigt utökade insatser. Vikten av 
mer kunskap, information, kommunikation och mer samverkan mellan olika 
organisationer och aktörer har betonats. Näringslivsperspektivet som berör 
så väl den traditionella skogsindustrin som moderna mångbrukstankande har 
förstärkts. Kalmar län är ett skogslän med ett stort antal små skogsägare. 
Skogsbrukets fortsatta välmående är viktigt för sysselsättning och 
hållbarhetsutveckling i länet. Region Kalmar län ställer sig positiv till 
intentionen och kreativiteten bakom dessa insatser som presenteras i 
handlingsplanen. 
--- 
Föredragning av 

Wang Zhi, samordnare Näringsliv 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 8 september 2021 
2. Yttrande - Småländska skogsstrategin, handlingsplan för åren 

2022-2024  
3. Remissversion av Småländska skogsstrategin 2021 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen 
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§ 181  Ärendenummer RUN 2021/349 

Verksamhetsplan och budget 2022, Småland Blekinge 
Halland South Sweden - Brysselkontoret, samt 
länsspecifikt dokument 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen godkänner 
verksamhetsplan och budget för Småland Blekinge Halland South Sweden 
2022, samt att det länsspecifika dokumentet noteras till protokollet. 

Bakgrund 
Brysselkontoret tar varje år fram en verksamhetsplan och budget för 
kommande år. Verksamhetsplanen omfattar långsiktig verksamhetsinriktning 
som gäller fyra år och planen för det kommande året. Verksamhetsplanen för 
2022 bygger på strategiska dokument så som tidigare genomförda OECD-
studier i regionerna, regionala utvecklingsstrategier och regionplaner, 
Brysselkontorets omvärldsbevakning och länsspecifika dokument där varje 
region tydliggör uppdraget till Brysselkontoret utifrån regionernas 
strategiska dokument. 
Därutöver ges även utrymme i verksamhetsplanen för att kunna hantera 
frågor som styrgruppen beslutat om samt oförutsedda ärenden med aktualitet 
på EU-arenan, vilka matchas av intressen hos huvudmännen. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 23 september 2021 
2. SBHSS Verksamhetsplan 2022 
3. SBHSS Budget 2022 
4. Länsspecifikt dokument för Kalmar län 2022 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen 
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§ 182  Ärendenummer RUN 2021/381 

Överenskommelse mellan Region Kalmar län och 
Idéburna nätverket Kalmar län 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår Regionfullmäktige att för sin del 
anta Strategidokument för överenskommelsen i Kalmar län mellan Region 
Kalmar län och idéburna nätverket.  
Regiondirektören får i uppdrag att underteckna överenskommelsen.  

Bakgrund 
Överenskommelsen med idéburna nätverket har vuxit fram i dialog och 
samspel mellan företrädare för idéburen och offentlig sektor i Kalmar län 
under flera års tid. Arbetet har inspirerats av den nationella 
Överenskommelsen som träffats mellan regeringen, idéburna organisationer 
och Sveriges Kommuner och regioner (SKR). Genom denna typ av 
överenskommelser vill partnerna skapa en jämbördig dialog som i sin tur kan 
leda till ett ökat samarbete och samverkan.  
Arbetet med att ta fram överenskommelsen har ingått som en del i projektet 
samverkansplattform Kalmar län som samordnas via Coompanion Kalmar 
län med finansiering via sociala fonden.  
Idéburna nätverket är en ideell förening som har till syfte att utveckla den 
idéburna sektorn till en naturlig och kraftfull aktör för hållbar 
samhällsutveckling. Föreningen ska arbeta strategiskt tillsammans med 
regionala offentliga aktörer med målsättning att lösa utmaningar i samhället.  
Inom ramen för överenskommelsen skapas ett forum för dialog, bestående av 
tre representanter från vardera part. Regionen representeras av ansvariga 
förtroendevalda och har ansvar för att bjuda in till forum vid två tillfällen per 
år. Agendan för dessa forum sätts gemensamt och vid behov kan ytterligare 
möten arrangeras efter samråd mellan partnerna. Tjänstepersoner från 
regionen deltar vid behov utifrån aktuella sakfrågor på agendan.  

Överläggning 
Johanna Wyckman (L) med instämmande av Åke Nilsson (KD) och 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 Johanna Wyckman (L) med fleras förslag till beslut. 
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Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 21 september 2021 
2. Strategidokument för överenskommelsen i Kalmar län 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen 
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§ 183   

Delegationsbeslut 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar att följande delegationsbeslut har 
fattats: 
Yttrande över SydostLeaders utvecklingsstrategi för 2023 – 2027  
RUN 2021/302  
 
Yttrande över Utvecklingsstrategi för leaderområdet Astrid Lindgrens 
Hembygd 2023 - 2027, Astrid Lindgrens hembygd RUN 2021/357  
 
Yttrande över Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings- och 
kompletteringsbelopp för 2022-2023 RUN 2021/301  
 
Yttrande över förslag till nya föreskrifter för väg 25 Kalmar län RUN 
2021/228 30 Yttrande över förslag till nya föreskrifter för väg 28 Kalmar län 
RUN 2021/229  
 
Yttrande över detaljplan för Rapsen 5, 6 och 7, Djurängen, Kalmar kommun 
RUN 2021/337  
 
Yttrande över vägplan för anläggning av faunaåtgärder på väg 25 delen 
Lessebo-Eriksmåla, Lessebo och Emmaboda kommun RUN 2021/347  
 
Yttrande över vägplan för anläggning av faunaåtgärder på väg 25 delen 
Växjö-Hovmantorp, Växjö och Lessebo kommun RUN 2021/348  
 
Protokoll regionala utvecklingsnämndens presidium den 22 september 2021  
 
 

 
 

   

Delegerade stöd regionala projektmedel 2021-05-08 till 2021-09-25

Projektnamn Stödmottagare Beviljat belopp
Attraktiva Oskarshamn AB Nationell marknadsföring Oskarshamn 2021 121 200
Borgholms kommun Stöd för marknadsföringsinsatser kopplat till lokal handel och service i Borgholms kommun175 000
Energikontor Sydost AB RE:AGERA Kronoberg och Kalmar län 333 097
Energikontor Sydost AB Empower PLUS 94 047
Högsby kommun Besöksnäring 2021 Högsby 101 050
Mönsterås kommun Naturguiden Mönsterås 107 000
Oskarshamns kommun Extra stöd för lokala insatser kopplat till handel, restauranger och caféer, Oskarshamn 175 000
Region Kalmar län Fler till Kalmar län 490 892
Västervik Framåt AB Nationell marknadsföring Västervik Framåt 2021 500 000

2 097 286
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Delegerade beslut Företagstöd/Konsultcheck 2021-05-08-2021-09-25

Företagsnamn Beviljat belopp
Aktiebolaget Pod Patentansökan Energi från vatten 37 500
Arkimera Robotics AB Webbaserat användarverktyg för skapandet av skräddarsydda dokumentflöden i ERP-system 150 000
Blombruket AB Effektivisering av administrativa processer 80 000
CALMIUS ÈVE AB Inventarier och utrustning till studio, samt produktutveckling kring postande och E-handel, samt juristtjänster 25 150
Corlin Eyewear AB Projekt Tyskland 25 000
Dogmatters International AB Investering för framtagande av IPR-skydd 28 500
Enocssons kiropraktik AB Bidrag för investering av stötvågsapparat Storz Masterpuls One 24 750
EPONYMOS AB Marknadsföring Byggnadsvårds butik 90 000
Garbo AI AB Marknadsutveckling, ta fram professionell grafisk form, bildmaterial, copyarbete och mallar för marknadsmaterial 29 500
Georges Guld AB Digitalisering 42 000
Grundbulten 38787 AB Investering i varulager samt importkonsultation 13 000
Horseonline AB Investering för framtagande av eget unikt varumärke. 50 000
I gott cellskap AB Vidareutveckling och utökad produktion av rökt honung 30 000
Kallenberg Coaching & Kommunikation ABDigitalisering och utveckling av webb/tjänster för foto och bilder av Öland 32 500
Kalmar Bageri AB Marknadsföring / Bygga upp varumärket 68 500
Kånåhols, Sara Maskininvestering 12 500
Linda Gustafsson Produktutveckling 15 000
Långholmens Glassbod AB Långholmens Glassbod nystart 30 000
Långholmens Glassbod AB Långholmens Glassbod i Skärgården 40 000
MARIE TORSTENSSON Fönsterrutan - fönsterhantverk 30 000
Mjölkteknik Öst AB Digital omställning 129 375
Naturbutiken på Öland AB Digitalomställning i orderhanteringen inom vår E-handel. 112 500
Nordgear AB Ansökan om stöd avseende designskydd och patentansökan. 30 000
Nybro kommun Hemsändningsbidrag 150 865
PlanetStore Sweden AB Strategi och uppföljning av SEM 30 000
Schwedenliebe Utveckling, modernisering och öka effektivitet av hemsidan 27 750
Serviceverkstan i Högsby AB digitalisering av mitt företag 30 000
Tjänstekompaniet i Sverige AB  Uppdraget innebär utveckling av en plattform  med bokningssystem för anpassade råd, kunskap och inspiration till företag. 30 000
WebbPartner i Vimmerby AB Kartläggning av IT-infrastruktur 46 250

1 440 640

Kulturprojekt 2021-09-25

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
Riksteatern Kalmar län Nytt hem för Kulturbus 34 000
Kalmar läns museum Tillsammans i brytningstid 55 222

Utlysning Arrangörsstöd 500 000

Summa 822 522

46Comfact Signature Referensnummer: 1199814



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-10-07 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 184   

Anmälningsärenden 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar följande anmälningsärenden till 
protokollet: 
Uppgradering av Kalmar Central till klass 2-
station, Trafikverket 
 

RUN 2021/346 

Regeringens tillståndsbeslut gällande Clab 
 

RUN 2020/609 

Protokoll från Styrgruppen Småland, Blekinge, 
Halland South Sweden 2021-07-01 
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