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Regionala utvecklingsnämnden
Tid och plats
Beslutande

10:15-15.15, Odlingen, Regionhuset, Kalmar
Karin Helmersson (C), ordförande
Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande
Malin Anell (S), deltar på distans
Saad Benatallah (S)
Lejla Radovic (S)
Peter Wretlund (S)
Ingegerd Petersson (C), ersättare för Ulrika Lindh (C)
Mathias Karlsson (L), ersättare för Johanna Wyckman (L) §§ 185-187
Åke Berg (M)
Åke Nilsson (KD)
Janita Kirchberg (SD), §§ 185-192, 195-212
Carl-Wiktor Svensson (KD), ersättare för Johanna Wyckman (L) §§ 188-192, ersättare
för Janita Kirchberg (SD) §§ 193-194

Närvarande ej tjänstgörande Carl-Wiktor Svensson (KD), §§ 185-187, 195-212, deltar på distans 202-212
ersättare
Tjänstepersoner

Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör
Gulistan Ucar, regionsekreterare
Helena Fristorp, administrativ chef/HR, § 187
Tina Erlandsson, ekonomichef, § 188
Fredrik Wiebert, projektledare Unika historiska Kalmar län, § 191
Maja Heuer, projektledare Unika historiska Kalmar län, § 191
Antje Schreyer, EU-samordnare, § 192
Magnus Hammarstedt, bredbandskoordinator, § 195
Wang Zhi, samordnare Näringsliv, § 200
Mia Carlsson, samordnare kultur, § 207
Fanny Loeb, kulturutvecklare, § 208
Sofia Seifarth, basenhetschef Näringsliv och kultur, § 209

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

185-212

Ordförande

Karin Helmersson (C)

Justerare

Åke Berg (M)

Sekreterare

Gulistan Ucar
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-11-24
Regionala utvecklingsnämnden

§ 185
Godkännande av föredragningslista
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden godkänner föredragningslistan.
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Datum

2021-11-24
Regionala utvecklingsnämnden

§ 186
Val av justerare
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden utser Åke Berg (M) till justerare.
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Datum

2021-11-24
Regionala utvecklingsnämnden

§ 187
En av Sveriges bästa arbetsplatser
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Vartannat år genomför Region Kalmar län en medarbetarskaps- och
säkerhetsenkät, gällande arbetsmiljö, säkerhet och utsatthet på arbetsplatsen
och inom regionen. Syftet är att samla in medarbetarnas upplevelser och ge
en samlad beskrivning av arbetsplatsens arbetsmiljö och säkerhet.
I år har regionens medarbetare, med tillsvidare- och visstidsanställning, haft
möjlighet att svara på enkäten mellan 27 september och 17 oktober. Enkäten
är webbaserad och besvaras anonymt.
92 % av de anställda på regionala utvecklingsförvaltningen har besvarat
enkäten. Information ges om resultatet från enkätundersökningen, jämförelse
sker också med resultatet från 2019.
--Föredragning av
Helena Fristorp, administrativ chef/HR
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2021-11-24
Regionala utvecklingsnämnden

§ 188
God ekonomisk hushållning
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Regionala utvecklingsförvaltningen redovisar under året ett antal
ekonomiska rapporter. Information ges om ekonomisk rapport från oktober
2021, bland annat gällande budget 2021, utfall januari-oktober 2021 och
helårsprognos 2021. Jämförelse sker även med resultat från samma period
2020.
Information ges också om budgetuppföljning per verksamhet; bildning,
kultur- och organisationsbidrag samt regional utveckling.
--Föredragning av
Tina Erlandsson, ekonomichef
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2021-11-24
Regionala utvecklingsnämnden

§ 189
Hållbar utveckling i länet
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Post- och telestyrelsen har beslutat om tilldelning av bredbandsstöd 2021,
redogörelse sker för fördelning av bredbandsstödet i Kalmar län.
Information ges också om aktuell status gällande Region Kalmar läns stöd
till handeln med anledning av pandemin, som riktas mot länets kommuner.
Hittills är det fem ansökningar som inkommit.
Just nu pågår arbete inför för kommande EU-programperiod. Region Kalmar
län är involverade i programarbete, för att stötta arbetet inom Europeiska
regionala utvecklingsfonden (ERUF). Regionen deltar även i arbetet med
den Europeiska socialfonden (ESF+). Information ges om aktuell status
gällande de olika programarbetena.
Information ges om olika arbeten som pågår på nationell nivå, bland annat:
•

Ny regionalstödskarta 2022-2027

•

Ny utredning om ändamålsenlig hantering av EU-medel

•

Ny utredning om försöksverksamhet i kommuner och regioner

•

Översyn och aktualisering av landsbygdspolitiken

--Föredragning av
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör
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Regionala utvecklingsnämnden

§ 190

Ärendenummer RUN 2021/62

Aktuellt från Regionsamverkan Sydsverige
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Karin Helmersson (C) och Pär-Gustav Johansson (M) återkopplar från möten
som varit inom Regionsamverkan Sydsverige.
Möte har genomförts med utskott för regional utveckling, med bland annat
föredragning om bredbandsstödet till Sydsverige.
Möte har också genomförts med utskott för infrastruktur och kollektivtrafik,
med diskussion bland annat gällande nationell plan för transportinfrastruktur
som Trafikverket ska redovisas till regeringen den 30 november 2021.
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§ 191
Unika historiska Kalmar län
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Unika historiska Kalmar län är ett samarbetsprojekt som syftar till att
näringslivsutveckla kultarvet i regionen i samarbete med småföretag och
föreningar. Genom projektet samordnas och synliggörs kulturarvet, och det
skapas också hållbara och levande möten med kulturarvet. Kulturarvet kan
också användas för näringslivsutveckling inom besöksnäringen.
Kalmar kommun och Kalmar läns museum är projektägare. Övriga partners
är Emmaboda kommun, Hultsfreds kommun, Högsby kommun, Mörbylånga
kommun, Nybro kommun, Oskarshamns kommun, Torsås kommun,
Vimmerby kommun, Västerviks kommun, Region Kalmar län, Länsstyrelsen
i Kalmar län, Linnéuniversitetet, Destination Kalmar, Kalmar läns
hembygdsförbund och Ölands hembygdsförbund.
Projektet sträcker sig från januari 2021 till april 2023. Information ges om
olika aktiviteter som genomförts under projektet, samt planerade aktiviteter
som ska genomföras 2022. Genom projektet har det bland annat tagits fram
en pyssel- och utflyktsguide, som beskriver olika historiska platser i Kalmar
län, och kombinerar fakta med knep och knåp.
--Föredragning av
Fredrik Wiebert, projektledare Unika historiska Kalmar län
Maja Heuer, projektledare Unika historiska Kalmar län
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§ 192
Samverkansprojekt Cirkulär ekonomi i Kalmar och
Kronobergs län
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Cirkulär ekonomi kan beskrivas som en ekonomi där avfall i princip inte
uppstår utan resurser kan behållas i samhällets kretslopp eller på ett hållbart
sätt återföras till naturens egna kretslopp.
Cirkulär ekonomi i Kalmar och Kronobergs län är ett samverkansprojekt
som stöttar näringsliv och offentlig verksamhet i utvecklingen mot en
cirkulär ekonomi. Projektet pågår hösten 2018 till sommaren 2021 och
finansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Region
Kronoberg och Region Kalmar län, där Region Kronoberg är projektägare.
Linnéuniversitetet är samverkanspart och i projektet ingår även Energikontor
Sydost och Sustainable Småland.
Genom projektet erbjuds föreläsningar, workshops och kostnadsfri
utbildning och rådgivning. Deltagarna får genom aktiviteterna tillgång till
kunskap och inspiration, verktyg och stöd, mötesplatser för samverkan och
idéutveckling. Det kan medföra att näringslivet och offentligheten får ökad
förståelse för cirkulär ekonomi som innovativt verktyg för
verksamhetsutveckling och regional utveckling. Målet är att verksamheterna
ska utvecklas och bli konkurrenskraftiga inom en cirkulär ekonomi. Det
pågår också aktiviteter för att stärka samverkan mellan deltagande aktörer
som jobbar med cirkulär ekonomi.
--Föredragning av
Antje Schreyer, EU-samordnare
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§ 193

Ärendenummer RUN 2021/435

Internkontrollplan 2022 för regional utvecklingsnämnd
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden godkänner Internkontrollplan 2022.
Bakgrund
Riktlinjerna för intern kontroll behandlar regionstyrelsens, nämndernas,
regiondirektörens och förvaltningschefernas ansvar, rapporteringsskyldighet
samt styrning och uppföljning.
Varje förvaltning ska utforma och utföra den egna interna kontrollen utifrån
sina behov och förutsättningar.
Regionala utvecklingsförvaltningens Internkontrollplan 2022 följer
Regionstyrelsens Internkontrollplan 2022 och innehåller kontrollmoment
avseende möten och resor, lönehantering, kurser, konferenser och
studieresor, representation och gåvor, datoranvändning samt kontering.
I samband med uppföljningen vid delår i augusti och vid helår lämnas en
rapport över utförd granskning. Rapporten ska omfatta noterade avvikelser
och åtgärder samt slutsatser inför fortsatt arbete.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2021
2. Internkontrollplan 2022 för Regional utvecklingsnämnd/förvaltning
Protokollsutdrag till: Region Kalmar län
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§ 194

Ärendenummer RUN 2021/109

Ekonomisk rapport oktober 2021
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden godkänner regionala
utvecklingsförvaltningens ekonomiska rapport från oktober 2021.
Rapporten överlämnas till regionstyrelsen.
Bakgrund
Regionala utvecklingsförvaltningen tar under året fram ett antal ekonomiska
rapporter. Motsvarande ekonomiska redovisningar ges även till
regionstyrelsen. Innan rapporterna redovisas i styrelsen ska nämnden
godkänna dem.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2021
2. Ekonomisk rapport oktober 2021
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsens arbetsutskott
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§ 195

Ärendenummer RUN 2019/475

Utvärderingskriterier för utlysning av länsgemensam
finansieringsmodell bredband
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden antar redovisade utvärderingskriterier för
utlysning av länsgemensam finansieringsmodell för bredband.
Bakgrund
Av Regionplan 2021 - 2023 följer uppdraget att genomföra en
länsgemensam finansieringsmodell för att påskynda utbyggnaden av
bredband. Syftet är att bidra till att uppnå en förbättrad
bredbandsinfrastruktur vilken förbättrar kapacitet, säkerhet och tillgänglighet
för digitala tjänster och underlättar den digitala omställningen för företag och
andra verksamheter. En förbättrad bredbandsinfrastruktur underlättar även
utbyggnaden av trådlösa nät (bland annat 5G). De av regionfullmäktige
beslutade regionala prioriteringarna (se § 59, 2 april 2020) avser att rikta
insatser från nätbyggare till att samverka mer, nå arbetsställen och
verksamheter samt nå kostnadsspecifika områden.
Utlysningen av den regionala finansieringsmodellen kommer att göras med
start i december 2021.
Utvärderingskriterierna kommer att användas för att rangordna projekten när
de godkända projektanbuden överstiger den av Region Kalmar län beslutade
finansieringsramen.
Utvärdering av projektanbud görs utifrån basvärde och antal nya
gigabitanslutningar.
Basvärdet = regionens finansiering (kr) / antal nya gigabitanslutningar i
projektet (st).
Regionens finansiering får inte vara större än 20 procent av projektets
omslutning i ett projektanbud.
Värdet av antalet nya gigabitanslutningar i projektet kommer att justeras med
hänsyn till följande två delar vid beräkning av basvärde:
•

att en ny gigabitanslutning som är regional prioritering värderas dubbelt.

•

att respektive mobilmast som ansluts med fiber ges ett värde på 30 nya
gigabitanslutningar.
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Region Kalmar län

Överläggning
Peter Wretlund (S) och Pär-Gustav Johansson (M) föreslår att
regionala utvecklingsnämnden ska besluta i enlighet med redovisat
förslag. Regionala utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med
förslaget.
Protokollsanteckning
Pär-Gustav Johansson (M), Åke Berg (M) och Åke Nilsson (KD)
lämnar följande protokollsanteckning:
”Att påskynda utbyggnaden av bredband, som utgör en viktig del av
Kalmar läns basala infrastruktur, är en av länets mest avgörande
utvecklingsfrågor. På nämnden den 24 maj 2020 ställde vi oss
därför bakom utredningsuppdrag 19/07 ”Utreda en länsgemensam
modell för att påskynda utbyggnaden av bredband i länet”, som en
del i detta arbete. Vi underströk dock i en protokollsanteckning att
en minst lika viktig del är direkta ansträngningar för att få staten att
ta större ekonomiskt ansvar för utbyggnaden. Vidare underströk vi
att det var olyckligt, inte minst ur ett demokratiskt perspektiv, att
ingenting nämndes i texten om hur stora kostnader ett arbete i
enlighet med modellen beräknades åsamka regionen och länets
skattebetalare. Region Kalmar län hade vid tidpunkten genomfört
beräkningar (som dock inte bifogades handlingarna eller
redovisades på annat sätt i samband med ärendets behandling) som
visade att kostnaden för en full utbyggnad i länet skulle landa på
miljardbelopp totalt sett. Post- och telestyrelsen (PTS) hade vid
tidpunkten beräknat den offentliga andelen av kostnaderna för full
bredbandsutbyggnad i hela riket till 22 miljarder. Det är svindlande
siffor men de måste också sättas i relation till de mer än tiofaldigt
större investeringar som staten är beredd att göra på nya
höghastighetsbanor mellan storstadsregionerna. Vi vill med dagens
protokollsanteckning därför återigen understryka vikten av:
1. Ökad statlig finansiering av bredbandsutbyggnaden i Kalmar län
2. Vikten av transparent redovisning av den offentliga andelen av
bredbandsutbyggnad i länet”.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2021
2. Slutrapport Utredningsuppdrag 19/07 – Utreda en länsgemensam modell
för att påskynda utbyggnad av bredband i länet.
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§ 196

Ärendenummer RUN 2021/111

Tillfällig förstärkning 2021 inom ramen för
kultursamverkansmodellen, Kulturrådet
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden fördelar den extra 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. Den 14 juni 2021 beslutade regionala
utvecklingsnämndens presidium om fördelningen av den tillfälliga statliga
förstärkningen till åtta regionala kulturorganisationer baserat på inlämnat
underlag från kulturverksamheterna fördelat procentuellt enligt beslutat
statligt belopp.
Den 23 juni 2021 fattade regeringen beslut om att ytterligare öka den
tillfälliga förstärkningen för regionala kulturverksamheter. Den 30 september
2021 beslutade Kulturrådets styrelse att fördela 511 000 kronor extra till
Region Kalmar län. Därmed har Region Kalmar län beviljats sammanlagt en
tillfällig förstärkning om 4 233 000 kr under 2021 med anledning av
coronapandemins effekter på kulturlivet.
Efter Kulturrådet styrelses beslut den 30 september 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.
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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
Tre regionala kulturorganisationer som erhåller verksamhetsbidrag
inom kultursamverkansmodellen lämnade in underlag om
sammanlagt 644 480 kr enligt de kriterier som Statens kulturråd
ställt. Förslag till fördelning är baserad på organisationernas
underlag fördelat procentuellt enligt beslutat belopp om 511 000 kr
av Statens kulturråd.
Beslutat
belopp
14 juni 2021

Organisation

Kalmar läns
Musikstiftelse
The Glass Factory

650 000 kr

300 000 kr

86 000 kr

125 000 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

Förslag till
utökat belopp
november
2021

86 000 kr

35 000 kr
3 722 000 kr

511 000 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.
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Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2021
2. Ändring av beslut om tillfällig förstärkning för regional kulturverksamhet,
Statens kulturråd
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§ 197

Ärendenummer RUN 2021/421

Begäran om utökat verksamhetsstöd, Kalmar läns
Hemslöjdsförening
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar skrivelsen angående begäran om
utökat verksamhetsstöd till Kalmar läns hemslöjdsförening. Fördelningen av
anslagen kommer hanteras enligt ordinarie kulturbudgetsprocess under 2021
inför beslut 2022.
Bakgrund
Kalmar läns hemslöjdsförening som har det regionala främjande uppdraget
inom slöjd gentemot skola, allmänhet och yrkesverksamma begär utökat
verksamhetsbidrag för att säkerställa sin verksamhet gentemot barn och
unga.
Föreningen har under 2,5 år haft en barn- och ungdomsutvecklare anställd på
50%. Tjänsten har delvis finansierats med arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
I och med att denna person nu går i pension saknar föreningen medel att
anställa en ny barn- och ungdomsutvecklare. Kalmar läns hemslöjdsförening
räknar med att en ny utvecklartjänst kan delfinansieras med ett utökat
skapande skola utbud.
Under de senaste åren har hemslöjden utvecklat sin verksamhet gentemot
barn, bland annat genom att få in slöjd som en del av Kulturskolans utbud i
alla kommuner i länet och ett utökat skapande skola utbud.
Kalmar läns hemslöjdsförening erhöll år 2021 totalt 1 974 000 kr, varav
1 266 000 kr var regionala verksamhetsbidrag och 708 000 kr var statliga
verksamhetsbidrag via kultursamverkansmodellen.
Kalmar läns hemslöjdsförening begär 335 000 kronor mer i
verksamhetsbidrag för att kunna anställa en barn- och ungdomsutvecklare
som kan fortsätta utveckla verksamheten gentemot barn och unga.
Överläggning
1. Ingegerd Petersson (C) och Åke Nilsson (KD) föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar enligt redovisat förslag.
2. Janita Kirchberg (SD) föreslår att regionen tar från överskottet 2021 och

ger Kalmar läns Hemslöjdsförening beloppet de har äskat för utökat
verksamhetsstöd på 335 000 kronor.
---
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Ordförande frågar om regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt
Ingegerd Petersson (C) och Åke Nilssons (KD) förslag eller Janita
Kirchbergs (SD) förslag. Ordförande finner att regionala
utvecklingsnämnden beslutar enligt Ingegerd Petersson (C) och Åke
Nilssons (KD) förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2021
2. Begäran om utökat verksamhetsbidrag, Kalmar läns Hemslöjdsförening

Protokollsutdrag till: Kalmar läns Hemslöjdsförening
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§ 198

Ärendenummer RUN 2021/437

Begäran om utökat verksamhetsstöd, Kalmar läns
hembygdsförbund
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar skrivelsen angående begäran om
utökat verksamhetsstöd från Kalmar läns hembygdsförbund. Fördelningen av
anslagen kommer att hanteras enligt ordinarie kulturbudgetprocess.
Bakgrund
Kalmar läns hembygdsförbund har enligt överenskommelse med Region
Kalmar län ett främjande uppdrag via hembygdskonsulenten gentemot länets
hembygdsföreningar. Kalmar läns hembygdsförbunds värdegrund är en
levande hembygd öppen för alla ur ett humanistiskt och demokratiskt
synsätt. Det ska vara öppet för alla oavsett bakgrund och att respektera
kulturarvets skiftande form i tid och rum.
Hembygdskonsulenten stöttar och samordnar länets hembygdsföreningar
med omvärldsbevakning, kunskap och utvecklingsinsatser, inte minst med
den digitala omställningen under corona-pandemin. Ambitionerna är höga
och det finns stor utvecklingspotential att utveckla kulturarvets betydelse för
ett framtida samhälle med hållbara värden på ett mångfacetterat sätt.
I Kalmar läns hembygdsförbunds ansökan om utökat verksamhetsbidrag
framgår att behovet av att utöka tjänsten för hembygdskonsulenten till en
heltidstjänst är stor, särskilt efter pandemins påfrestningar på det civila
samhället och vad den digitala utvecklingen medför framöver. Behovet finns
också för att möta det ökade intresset för natur- och kulturmiljö, hållbarhet
och besöksmålet på hemmaplan i spåren av pandemin.
Kalmar läns hembygdsförbund ansöker om ett utökat verksamhetsbidrag
med 323 241 kr. Under 2021 erhöll förbundet ett regionalt
verksamhetsbidrag på 407 000 kr som räcker till en 60% konsulenttjänst.
Enligt Kalmar läns hembygdsförbunds uträkning behövs sammanlagt
730 241 kr från och med 2022 för en 100% hembygdskonsulenttjänst.
Överläggning
1. Ingegerd Petersson (C) föreslår att regionala utvecklingsnämnden ska
besluta enligt redovisat förslag.
2. Janita Kirchberg (SD) föreslår att regionen tar från överskottet 2021 och
ger Kalmar läns Hembygdsförbund beloppet de har äskat för utökat
verksamhetsstöd på 323 241 kronor.
---
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Ordförande frågar om regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt
Ingegerd Peterssons (C) förslag eller Janita Kirchbergs (SD) förslag.
Ordförande finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt Ingegerd
Peterssons (C) förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2021
2. Ansökan Kalmar läns Hembygdsförbund utökat verksamhetsbidrag
Protokollsutdrag till: Kalmar läns Hembygdsförbund
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§ 199

Ärendenummer RUN 2019/104

Miljökonsekvensbeskrivning Regional Transportplan
2022 - 2033 (2037)
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden skickar ut redovisat förslag till
miljökonsekvensbeskrivning på remiss enligt sändlista, som en
kompletterande bilaga till Regional transportplan för Kalmar län 2022–2033.
Bakgrund
Regionstyrelsen fattade den 8 september 2021 beslut om att skicka ut förslag
på Regional transportplan för Kalmar län 2022–2033 på remiss. Remisstiden
är från den 13 september 2021 till den 31 december 2021. Som framgick av
tidigare utsänt följebrev var en till transportplanen tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning under upphandling och skulle skickas ut som
komplettering till remissen under hösten 2021.
Efter remisstiden kommer inkomna yttranden att sammanställas och
eventuella revideringar av miljökonsekvensbeskrivningen att göras. Beslut
om att anta den regionala transportplanen inklusive den tillhörande
miljökonsekvensbeskrivningen förväntas ske av regionala
utvecklingsnämnden i början av år 2022 och beslut av den slutliga versionen
sker i regionfullmäktige under våren 2022. Den regionala transportplanen
ska vara regeringen tillhanda senast 30 april 2022 där den också ytterst ska
godkännas av regeringen.
Nationell transportplan kommer att remitteras av Trafikverket senast den 30
november 2021 och därmed delvis att sammanfalla med samrådet av den
regionala transportplanen och dess miljökonsekvensbeskrivning. Region
Kalmar län kommer att lämna ett yttrande på nationell transportplan under
2022.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2021
2. Miljökonsekvensbeskrivning till Regional transportplan för Kalmar län
2022–2033
3. Sändlista, Miljökonsekvensbeskrivning till Regional transportplan för
Kalmar län 2022–2033
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§ 200

Ärendenummer RUN 2021/406

Yttrande över förslag på ny småländsk trästrategi och
handlingsplan för åren 2022-2024, Region Kronoberg
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden uppdrar till regionala utvecklingsnämndens
presidium att utforma slutligt förslag till yttrande inför beslut i
regionstyrelsens arbetsutskott.
Bakgrund
De tre regionförbunden och länsstyrelserna i Småland antog 2011 en
regional strategi för hur offentliga aktörer ska arbeta med utveckling av och
stöd till den trärelaterade industrin i Småland. Bakgrunden var att den
småländska träindustrin, som svarar för en tredjedel av Sveriges
sysselsättning och omsättning, var hårt konkurrensutsatt och många
arbetstillfällen flyttade utomlands. De viktigaste utgångspunkterna var att
samordna, förstärka och gemensamt prioritera insatser samt synliggöra den
trärelaterade industrin nationellt och internationellt. Handlingsprogram
kopplat till strategin genomfördes i tre etapper; 2012–2014, 2015–2017 samt
2018–2020. Insatserna resulterade i en rad positiva effekter och utvecklingar
inom den småländska träindustrin. Under sista etappen skulle trästrategin
även sammankopplas till Skogsstrategin som då var under framtagande.
I början av 2020-talet pågår stora förändringar inom träindustrin. Europeiska
och nationella målsättningar om minskade utsläpp från fossila källor främjar
ett ökat användande av trä. Produktutveckling för träbaserat byggmaterial i
kombination med ett ökat intresse för träkonstruktion har drivit upp
efterfrågan på råmaterial från den svenska skogen. Detsamma gäller
innovationer av nya användningsområden för trä som material som
fordonsbränsle, textilier och kemikalier.
Företag inom träindustrin ser, precis som företag i andra branscher,
möjligheter i det industriella skifte som brukar benämnas ”Industri 4.0” och i
det ökade fokuset på hållbara affärsmodeller. Eftersom majoriteten av
företag inom träindustrin är små och medelstora finns både potential och
utmaningar i att möta dessa samhälleliga och industriella förändringar.
Förändrade förutsättningar innebär ett behov av omstart och förnyelse.
Därmed föreslås en ny trästrategi och handlingsplan som ägs gemensamt av
Region Kalmar län, Region Jönköpings län, Region Kronoberg och
Länsstyrelserna i de tre länen. Smålands trästrategi och handlingsplan 2022–
2024 ska främja hållbar tillväxt genom att fokusera på fem insatsområden:
1) Kompetensutveckling – Stärk kompetensutvecklingen i träindustrin
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2) Affärsutveckling – Stärk träföretagens förmåga till affärsutveckling
3) Produkt- och materialutveckling – Öka användningen och
återanvändningen av trä samt utveckla nya produkter och lösningar

4) Produktionsutveckling – Stärk utvecklingen av effektiv och hållbar
produktion

5) Attitydutveckling – Öka attraktiviteten till arbete och utbildning i
träindustrin
Till varje insatsområde föreslås vidare ett antal konkreta insatser med
berörda aktörer; i regel en ansvarig aktör samt ett antal medverkande aktörer
till varje insats.
I strategin används ”träindustrin” som samlande beteckning för flera
branscher där trä är huvudmaterial; sågverk, träbearbetning,
komponenttillverkning, träbyggnad, möbler, inredning, emballage.
Överläggning
Under överläggningen föreslår ordföranden, med instämmande av övriga
ledamöter, att regionala utvecklingsnämndens presidium får i uppdrag att
utforma slutligt förslag till yttrande inför beslut i regionstyrelsens
arbetsutskott.
--Regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2021
2. Förslag på Smålands trästrategi och handlingsplan 2022–2024
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§ 201

Ärendenummer RUN 2021/403

Yttrande över Regional infrastrukturplan Halland 20222033
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott
antar redovisat yttrande som sitt svar på regional infrastrukturplan Halland
2022–2033, Transportinfrastruktur för en hållbar utveckling.
Yttrandet överlämnas till Region Halland.
Bakgrund
Region Kalmar län har av Region Halland getts möjlighet att inkomma med
synpunkter på remissversion av Regional infrastrukturplan Halland 2022–
2033, Transportinfrastruktur för en hållbar utveckling.
Yttrande
Genom regionernas gemensamma samverkan inom Regionsamverkan
Sydsverige finns ett gemensamt intresse av att tillsammans verka för ett
bättre sammanknutet Sydsverige. Det behöver ske inte minst genom
snabbare järnvägsförbindelser mellan våra tillväxtmotorer. Det är därför
positivt att Region Hallands infrastrukturplan innehåller två
samfinansieringar av mindre järnvägsåtgärder på storregionala järnvägsstråk
i Sydsverige:
•

Ett nytt mötesspår föreslås på Viskadalsbanan. Den knyter både
samman tillväxtmotorerna Varberg och Borås med varandra och
ansluter till Kust till Kustbanan mellan tillväxtmotorerna Kalmar och
Göteborg.

•

På Markarydsbanan som knyter samman tillväxtmotorerna Halmstad
och Hässleholm/ Kristianstad med varandra föreslås förbättringar av
plattformar.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2021
2. Remissversion regional infrastrukturplan Halland
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsens arbetsutskott
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§ 202

Ärendenummer RUN 2021/379

Yttrande över länstransportplan för Kronobergs län
2022–2033
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat
yttrande som sitt svar på förslag till länstransportplan för Kronobergs län
2022–2033.
Yttrandet överlämnas till Region Kronoberg.
Bakgrund
Region Kalmar län har av Region Kronoberg getts möjlighet att inkomma
med synpunkter på förslag till länstransportplan för Kronobergs län 2022–
2033.
Yttrande
Genom den gemensamma samverkan inom Regionsamverkan Sydsverige
har Region Kronoberg och Region Kalmar län ett gemensamt intresse av att
tillsammans verka för ett bättre sammanknutet Sydsverige. Det behöver ske
inte minst genom snabbare järnvägsförbindelser mellan regionernas
tillväxtmotorer, alternativt bussförbindelser där järnväg saknas. Det är därför
positivt att Region Kronoberg föreslår samfinansiering av åtgärder på
storregionala stråk, dels på Kust till kustbanan som knyter samman Kalmar,
Växjö, Borås och Göteborg med varandra, dels riksväg 25 som binder
samman Kalmar, Växjö och Halmstad med varandra. Vidare ser Region
Kalmar län positivt på breddning av väg 941 mellan Lillagården och
Stenbrohult, en åtgärd precis vid länsgräns och som får positiva effekter även
på person- och godstransporter i Kalmar län.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2021
2. Förslag på regional infrastrukturplan Kronobergs län 2022–2033
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsens arbetsutskott
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§ 203

Ärendenummer RUN 2021/384

Yttrande över Swedavia AB:s sammanfattning av
begärd konsekvensanalys avseende förtida avveckling
av Bromma Stockholm Airport
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat
yttrande som sitt svar på Swedavia AB:s sammanfattning av begärd
konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma Stockholm
Airport, med följande tillägg:
att det i första meningen i andra stycket i yttrandet förtydligas att det är
utvecklingen av Arlanda som avses.
Yttrandet överlämnas till Näringsdepartementet.
Bakgrund
Swedavia fick på ägardialogen 23 juni 2021 ett uppdrag att i form av en
konsekvensanalys utifrån bolagets affärsmässiga perspektiv titta på ett
eventuellt politiskt beslut att i förtid stänga Bromma Stockholm Airport.
Sammanfattningen av konsekvensanalysen är ute på remiss fram till 20
december 2021. Regeringen ber remissinstanser att enbart lämna synpunkter
på dokumentet som sådant, övriga synpunkter hänvisas till regeringens
uppdrag om avveckling av Bromma (Ds 2021:25).
Rapporten är i huvudsak bestående av sammanfattande punkter. Av
rapporten följer en samlad bedömning att det under rådande
marknadsförutsättning (exempelvis med anledning av effekterna av Covid 19
pandemin) inte är affärsmässigt motiverat att fortsätta driva Bromma
Stockholm Aiport samt att Arlanda bör utvecklas i takt med marknadens och
samhället behov.
Sammanfattning yttrande
Region Kalmar län anser att utvecklingen inte kan ske i takt med
marknadens och samhällets behov utan måste vara iordningsställt när/om en
nedläggning sker. Nationella tillgänglighetsmål är tydliga med att hela landet
ska ha grundläggande tillgänglighet som kan bidra till utveckling. En
nedläggning av Bromma flygplats ger sämre tillgänglighet för Kalmar län
och andra delar av landet som saknar välfungerande tågförbindelser.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Pär-Gustav Johansson (M), med
instämmande av övriga ledamöter, att regionala utvecklingsnämnden ska
besluta enligt redovisat förslag till beslut med följande tillägg:
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att det i första meningen i andra stycket i yttrandet förtydligas att det är
utvecklingen av Arlanda som avses.
--Ordförande finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med
Pär-Gustav Johanssons (M) förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2021
2. Yttrande över Swedavia AB:s sammanfattning av begärd
konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma Stockholm
Airport
3. Sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende förtida
avveckling av Bromma Stockholm Airport
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsens arbetsutskott
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§ 204

Ärendenummer RUN 2021/385

Yttrande över rapporten Bromma flygplats – underlag
för avveckling av drift och verksamhet (Ds 2021:25)
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat
yttrande som sitt svar på rapporten Bromma flygplats – underlag för
avveckling av drift och verksamhet.
Yttrandet överlämnas till Infrastrukturdepartementet.
Bakgrund
Statsrådet Tomas Eneroth beslutade den 27 april 2021 att tillkalla en
bokstavsutredare med uppdrag att ta fram underlag inför en avveckling av
driften av och verksamheterna vid Bromma flygplats. Uppdraget har, som
förtydligas i rapporten, inte varit om flygplatsen ska läggas ner, inte heller att
inleda av någon form av förhandling.
Underlaget presenteras på Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.
Rapporten är gedigen och ger en god bakgrund till Bromma flygplats historia
och dess många tidigare hot om nedläggning, tillsammans med förslag och
konsekvensanalys av hur en nedläggning bör/kan gå till.
Rapporten beskriver att det är möjligt att snarast påbörja statens avveckling
av sitt engagemang i Bromma flygplats. I praktiken betyder det att
regeringen kan påbörja beredningen av rapporten genom att låta
remissbehandla den. Nästa steg i en avvecklingsprocess blir att regeringen
lägger fram en skrivelse till riksdagen och därigenom meddelar sin avsikt att
genom erforderliga beslut och övriga åtgärder genomföra en förtida
avveckling av Bromma flygplats.
Förslaget till avvecklingen av Bromma flygplats är att arbetet påbörjas
skyndsamt med ett antal förutsättningsskapande beslut på politisk nivå. När
sådana beslut är fattade kan genomförandeprocessen ta vid. Denna bör ske
ansvarsfullt och i god ordning och får ta uppskattningsvis minst tre upp till
fem år. Efter den tidsperioden är Bromma avvecklad som flygplats. Därefter
återstår en successiv process med att under lång tid omvandla området till
den markanvändning som Stockholms stad beslutar, inklusive åtgärder för
sanering.
Sammanfattning av yttrande
Region Kalmar län anser i första hand att Bromma flygplats ska finnas kvar
och bedriva sin verksamhet likt tidigare. Om flygplatsen ska läggas ner
måste Arlanda tidigt förberedas och stå färdig för inrikes resenärer från
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regionala flygplatser i samband med att Bromma flygplats inte längre är i
bruk.
Region Kalmar län vill därför, än en gång, tydligt markera i denna fråga:
Bromma kan inte läggas ned innan fullgod tillgänglighet finns på Arlanda
alternativt att resor med tåg ger samma restider och punktlighetsgaranti som
en resa med flyg.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2021
2. Yttrande över rapporten Bromma flygplats – underlag för avveckling av
drift och verksamhet

Protokollsutdrag till: Regionstyrelsens arbetsutskott
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§ 205

Ärendenummer RUN 2021/391

Yttrande över Regional transportinfrastrukturplan för
Skåne 2022-2033
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat
yttrande som sitt svar på förslag till regional transportinfrastrukturplan för
Skåne 2022–2033.
Yttrandet överlämnas till Region Skåne.
Bakgrund
Region Kalmar län har av Region Skåne getts möjlighet att inkomma med
synpunkter på förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022–
2033. Remissversionen av Regional transportinfrastrukturplan för Skåne
2022–2033 presenteras digitalt via följande länk: https://arcg.is/1fvunv.
Yttrande
Genom gemensam samverkan inom Regionsamverkan Sydsverige har
Region Skåne och Region Kalmar län ett gemensamt intresse av att
tillsammans verka för ett bättre sammanknutet Sydsverige. Det behöver ske
inte minst genom snabbare järnvägsförbindelser mellan regionernas
tillväxtmotorer och genom att skapa bättre förutsättningar för att transportera
gods på järnvägarna. För Region Kalmar län är en snabb järnvägsförbindelse
till och från Kastrup, regionens viktigaste internationella flygplats, dessutom
av stor vikt. Region Kalmar län ser därför positivt på att den skånska
infrastrukturplanen föreslås innehålla betydande samfinansiering av
storregionala järnvägsstråk i Sydsverige.
Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2021
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsens arbetsutskott
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§ 206

Ärendenummer RUN 2021/393

Yttrande över Granskningshandling Regionplan för
Skåne 2022 – 2040
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat
yttrande som sitt svar på Region Skånes granskningshandling Regionplan för
Skåne 2022–2040.
Yttrandet överlämnas till Region Skåne.
Bakgrund
Region Kalmar län har getts möjlighet att lämna synpunkter på Region
Skånes granskningsförslag till Regionplan för Skåne 2022–2040. Region
Kalmar län har under regionplanens samrådsskede lämnat ett remissvar (se
beslut från regionstyrelsens arbetsutskott den 28 april 2021, RS 2020/1197).
Yttrande
Av Region Kalmar läns remissyttrande under samrådsskedet framgår att
regionen med fördel ser att den gemensamma samverkan inom
Regionsamverkan Sydsverige på ett tydligare sätt får ge ett avtryck i
regionplanen, samt ett tydligare storregionalt perspektiv för att lyfta
gemensamma utmaningar med bäring på fysisk planering. Region Kalmar
län bedömer att Region Skåne på ett förtjänstfullt sätt har beaktat regionens
synpunkter.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2021
2. Granskningshandling Regionplan för Skåne 2022-2040
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsens arbetsutskott
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§ 207

Ärendenummer RUN 2021/327

Remiss av Region Kalmar läns kulturplan 2023-2024
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen skickar ut
redovisat förslag av Kulturplan i Kalmar län 2023-2024 på remiss till
berörda intressenter.
Sista svarsdag för remissen är den 31 mars 2022.
Bakgrund
En regional kulturplan är en beskrivning av det regionala kulturlivet och de
prioriteringar regionen vill föra i fråga om regionala kulturverksamheter
inom alla konst- och kulturområden som erhåller regionala och statliga stöd.
Kulturplanen omfattar även strategiska områden som är kopplade till de
övergripande målen i kulturplanen. Dessa är baserade på de prioriterade
utvecklingsområdena i den regionala utvecklingsstrategin.
Den regionala kulturplanen ligger som grund för fördelning av statsbidrag
enligt förordningen (2010:2012) kultursamverkansmodellen som ska bidra
till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås.
I Regionplanen för 2021-2023 gavs i uppdrag att revidera kulturplanen. Den
befintliga kulturplanen för Kalmar län, Kultur att växa i, gäller till och med
2022. Revideringen görs i två steg på grund av corona-pandemin; först en
aktualisering av befintlig kulturplan för åren 2023-2024, och därefter en
revidering av kulturplanen som sedan gäller från och med 2025.
Genom att revideringen sker i två steg skapas förutsättningar att inför
process med revidering av kulturplan ta med erfarenheter från pandemin och
ett mer stabilt läge för samverkan med kommunerna och samråd med det
professionella kulturlivet och det civila samhället.
Kommunerna och kulturorganisationerna har haft möjlighet att inkomma
med synpunkter till remissversionen av aktualiserad kulturplan.
Under aktualiseringen har en prövning av barnets bästa genomförts som en
del av Region Kalmar läns arbete med barnkonventionen.
Aktualiseringen har fokuserat på:
1. Text- och bildmässig översyn (uppdateringar, strykningar)
2. Tydligare struktur
3. Målen kopplade till konst- och kulturområdena och de prioriterade
utvecklingsområdena
4. Beaktande av coronapandemins påverkan av kulturlivet
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5. Uppdatering lagar och ansvar
6. Prövning av barnets bästa i enlighet med barnkonventionen
7. Utvecklad beskrivning av barnkonventionen, nationella minoriteter
och Agenda 2030
Tidplan
Efter beslut av remissversionen i regionstyrelsen skickas denna ut till de
aktörer som finns omnämnda i bilagan Sändlista. Svar på remissförfrågan
önskas senast den 31 mars 2022. Därefter kommer inkomna yttranden att
sammanställas och eventuella revideringar av kulturplanen att göras. Beslut
av den slutliga versionen av aktualiserad kulturplan förväntas ske i
regionfullmäktige under hösten 2022.
--Föredragning av
Mia Carlsson, samordnare kultur
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2021
2. Förslag på Kultur att växa i, Kalmar läns kulturplan 2023-2024
3. Sändlista, remissinstanser
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsens arbetsutskott
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Regionala utvecklingsnämnden

§ 208

Ärendenummer RUN 2021/417

Remiss av aktualisering av Region Kalmar läns
skolkulturstrategi, relevant 2023-2024
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen skickar ut
redovisat förslag till skolkulturstrategin RELEVANT på remiss till berörda
intressenter.
Sista svarsdag för remissen är den 31 mars 2022.
Bakgrund
Skola och kultur är ett prioriterat kulturpolitiskt område på kommunal,
regional och statlig nivå. I nationella kulturpolitiska mål uttrycks att
kulturpolitiken särskilt ska uppmärksamma barn och ungas rätt till kultur.
Även i FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) samt i
den nationella läroplanen för grundskolan (Lgr11) återfinns skrivelser som
beskriver barn och ungas rätt att ta del av och utöva kultur.
På regional nivå benämns skola och kultur som ett särskilt prioriterat område
i den regionala kulturplanen ”Kultur att växa i” och majoriteten av länets
kommuner har en antagen kulturgaranti för skolan eller en antagen
skolkulturplan. Inom det regionala nätverket Kulturarenan, bestående av
konsulenter och pedagoger från de regionala kulturverksamheterna, bedrivs
också ett viktigt arbete gällande samverkan med kommunernas
skolkultursamordnare och skolkulturombud.
Skolkulturstrategin RELEVANT antogs ursprungligen i november 2013 av
styrelsen för Regionförbundet i Kalmar. Det övergripande målet och syftet
med strategin var och är att öka samverkan mellan kommunerna, den
regionalt finansierade länskulturen och Linnéuniversitetet samt att
säkerställa alla elevers rätt att vara konsumenter av, deltagare i och
producenter av all slags kultur.
Arbetet med en revidering av strategin påbörjades innan Regional utveckling
blev del av Region Kalmar län, men avstannade. Arbetet med revidering av
strategin återupptas nu, då sådant behov finns. Genom en aktualiserad
version av RELEVANT får parterna som ingår i strategin ett uppdaterat
underlag för sitt arbete med kultur i skolan. Aktualiseringen innebär också en
återstart i form av ökad dialog och uppföljning av det prioriterade området
skola och kultur vilket kan fungera som ett stöd för fortsatt samverkan.
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De ändringar som har gjorts i och med denna remissversion gäller främst
inaktuell statistik, benämningar och information. De tillägg som har gjorts i
remissversionen gäller bland annat skrivelser och citat från
Barnkonventionen, nationella kulturpolitiska mål och en forskningsartikel
om estetiska läroprocesser. Dessa tillägg har gjorts för att förtydliga hur
frågan om skola och kultur och kultur för barn och unga är prioriterad, både
på nationell och internationell nivå. Det har också lagts till en text om
process för aktualisering, information om kommunernas skolkulturplaner
och kulturgarantier, en kort historik om RELEVANT samt nya bilder på barn
och unga som utövar kultur.
Ändringarna som har gjorts i denna remissversion innebär en generell
uppdatering, gällande inaktuell statistik och information. Det övergripande
syftet samt roller och mål för de parter som ingår i strategin har inte ändrats i
någon större utsträckning. I början av september skickades ett utkast på en
aktualiserad version ut till de parter som ingår i strategin för inspel och under
september och oktober 2021 har en remissversion sammanställts.
I processen för aktualiseringen av skolkulturstrategin RELEVANT har en
prövning av barnets bästa genomförts. Barnets bästa har beaktats i
aktualiseringen i enlighet med Barnkonventionen.
Tidsplan
Efter beslut av remissversionen i regionstyrelsen skickas denna ut till de
aktörer som finns omnämnda i bilagan Sändlista, remissinstanser. Svar på
remissförfrågan önskas senast den 31 mars 2022. Därefter kommer inkomna
yttranden att sammanställas och eventuella revideringar av strategin att
göras. Beslut om aktualiserad skolkulturstrategi tas av regionala
utvecklingsnämnden under våren 2022. Beslut av den slutliga versionen
förväntas ske i regionfullmäktige under hösten 2022.
--Föredragning av
Fanny Loeb, kulturutvecklare
Överläggning
1. Malin Anell (S) och Lejla Radovic (S) föreslår att regionala
utvecklingsnämnden ska besluta enligt det redovisade förslaget.
2. Janita Kirchberg (SD) föreslår att det i förslaget till skolkulturstrategin
arbetas in en text som tydligt ska visa hur man vill göra barnen delaktiga
i framtagandet av skolkulturstrategin.
--Ordförande frågar om regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt Malin
Anells (S) och Lejla Radovics (S) förslag eller Janita Kirchbergs (SD)
förslag. Ordförande finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt
Malin Anells (S) och Lejla Radovics (S) förslag.
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Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2021
2. Remissversion - Aktualisering av Region Kalmar läns skolkulturstrategi
RELEVANT 2023-2024
3. Sändlista, remissinstanser
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsens arbetsutskott
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Datum

2021-11-24
Regionala utvecklingsnämnden

§ 209

Ärendenummer RUN 2021/122

Remiss av Regional utvecklingsstrategi Kalmar län
(RUS)
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen skickar ut
redovisat förslag på Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030 på
remiss till berörda intressenter.
Sista svarsdag för remissen är den 31 mars 2022.
Reservation
Pär-Gustav Johansson (M), Åke Berg (M) och Åke Nilsson (KD) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
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 Regionplanen 2020-2022 gavs i uppdrag att under 2021 göra en
aktualisering av strategin. Enligt beslut i regionstyrelsen den 15 juni 2021
ska de tidigare identifierade fyra utvecklingsområdena fortsatt prioriteras:
- Delaktighet, hälsa och välbefinnande
- God miljö för barn och unga
- Hållbar samhällsplanering
- Stärkt konkurrenskraft
Detsamma gäller strategins tre horisontella perspektiv; digital omställning,
kompetensförsörjning, internationalisering.
Regionstyrelsen beslutade också (15 juni 2021) följande fokus för
aktualiseringen:
1. Uppföljning av indikatorer
2. Analys av corona-pandemins påverkan
3. Formulering av 2-3 målformuleringar till varje av de fyra prioriterade
utvecklingsområdena
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4. Tydligare koppling till hur olika strategier, handlingsplaner och
program förhåller sig till varandra och till den regionala
utvecklingsstrategin, samt till hållbarhetsmålen och Agenda 2030.
Hela strategin har utifrån ovan granskats och fått ny layout. I processen för
aktualiseringen har en prövning av barnets bästa genomförts. Därmed har
barnets bästa beaktats i enlighet med Barnkonventionen.
Under aktualiseringsprocessen har dialog förts med länets aktörer i Region
Kalmar läns ordinarie olika forum och nätverk, liksom ledningsgrupperna i
samtliga av länets kommuner.
Den aktualiserade regionala utvecklingsstrategin remitteras nu till ett antal
av länets aktörer och andra regioner för förankring samt för att fånga upp
eventuella kompletterande synpunkter.
Tidplan
Efter beslut av remissversionen i regionstyrelsen skickas denna ut till de
aktörer som finns omnämnda i bilagan Sändlista, remissinstanser. Svar på
remissförfrågan önskas senast den 31 mars 2022. Därefter kommer inkomna
yttranden att sammanställas och eventuella revideringar av strategin att
göras. Beslut av den slutliga versionen av aktualiserad regional
utvecklingsstrategi förväntas ske i regionfullmäktige under hösten 2022.
--Föredragning av
Sofia Seifarth, basenhetschef Näringsliv och kultur
Överläggning
1. Pär-Gustav Johansson (M), Åke Berg (M), Åke Nilsson (KD) och Janitas
Kirchbergs (SD) föreslår följande:
- att formuleringen ”Arbeta för att Kalmar läns produktion av
FÖRNYBAR energi är minst lika stor som länets totala användning”
ändras till ”Arbeta för att Kalmar läns produktion av FOSSILFRI
energi är minst lika stor som länets totala användning”, under
rubriken Målformuleringar för hållbar samhällsplanering, målet
Region Kalmar län är en fossilbränslefri region och i kolumnen Hur
åstadkommer vi det?, samt
- att indikatorn andel förnybar energi ändras till andel fossilfri energi
Under rubriken Målformuleringar för stärkt konkurrenskraft.
2. Janita Kirchberg (SD) föreslår att stycket på sidan 12 som börjar med
”FN:s klimatpanel IPCC […]” stryks.
3. Malin Anell (S) föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt
redovisat förslag till beslut samt att Pär-Gustav Johanssons (M) med
fleras förslag och Janita Kirchbergs (SD) förslag avslås.
4. Johanna Wyckman (L) föreslår att regionala utvecklingsnämnden
beslutar enligt redovisat förslag till beslut samt att Janita Kirchbergs
(SD) förslag avslås.
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Först frågar ordförande om regionala utvecklingsnämnden vill bifalla eller
avslå Pär-Gustav Johanssons (M) med fleras förslag. Hon finner att regionala
utvecklingsnämnden avslår Pär-Gustav Johanssons (M) med fleras förslag.
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
- Ledamöter som röstar för att avslå Pär-Gustav Johanssons (M) med
fleras förslag röstar ja
- Ledamöter som röstar för att bifalla Pär-Gustav Johanssons (M) med
fleras förslag röstar nej
Omröstningen utfaller i att regionala utvecklingsnämnden avslår Pär-Gustav
Johanssons (M) med fleras förslag, med resultatet 7 ja och 4 nej. Hur var och
en röstar redovisas nedan:
Ledamot
Anell Malin (S)
Benatallah Saad (S)
Berg Åke (M)
Johansson Pär-Gustav (M)
Kirchberg Janita (SD)
Nilsson Åke (KD)
Petersson Ingegerd (C)
Radovic Lejla (S)
Wretlund Peter (S)
Wyckman Johanna (L)
Helmersson Karin (C)

Ja
X
X

Nej
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Därefter frågar ordförande om regionala utvecklingsnämnden vill bifalla
eller avslå Janita Kirchbergs (SD) förslag. Ordförande finner att regionala
utvecklingsnämnden avslår Janita Kirchbergs (SD) förslag.
Slutligen beslutar regionala utvecklingsnämnden enligt det redovisade
förslaget.
Reservationer
Pär-Gustav Johansson (M), Åke Berg (M) och Åke Nilsson (KD) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2021
2. Förslag på Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030
3. Sändlista, remissinstanser

Protokollsutdrag till: Regionstyrelsens arbetsutskott
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Regionala utvecklingsnämnden

§ 210

Ärendenummer RUN 2021/426

Yttrande över Trafikverkets rapport, Analys av
alternativ modeller för färjetrafik till Gotland,
Infrastrukturdepartementet
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen att anta redovisat
yttrande som sitt svar på Trafikverkets rapport, Analys av alternativa
modeller för färjetrafik till Gotland.
Yttrandet överlämnas till Infrastrukturdepartementet.
Bakgrund
Den 23 juli 2020 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att analysera fyra
alternativa modeller för den framtida statligt upphandlade färjetrafiken till
och från Gotland:
1. Sammanhållen upphandling av fartyg och drift inklusive eventuella
garantier (tillämpas idag)
2. Statligt ägda fartyg och upphandlad drift
3. Statligt hyrda fartyg och upphandlad drift
4. Gotlandstrafiken helt i statlig regi
Trafikverket föreslår i sin rapport att modell 2, statligt ägda fartyg och
upphandlad drift, ska tillämpas för den framtida Gotlandstrafiken. Det
primära argumentet är att den huvudsakliga konkurrensbegränsande faktorn
då tas bort – tillgången till fartyg anpassade efter kravbilden.
Av regeringsuppdraget framgår dessutom att Trafikverket utifrån de olika
alternativen bland annat ska redovisa:
•

Effekter och konsekvenser i förhållande till de transportpolitiska
målen

•

En bedömning av samhällsekonomisk effektivitet, kostnader och
finansiering

•

En analys och beskrivning av miljöeffekter inklusive hur en
fossilbränslefri Gotlandstrafik kan uppnås

•

En effekt- och konsekvensbeskrivning för boende och näringsliv på
Gotland

Bakgrunden till uppdraget är dels att upphandlingen av färjetrafiken till och
från Gotland ända sedan starten på 1970-talet har präglats av begränsad
konkurrens, dels att statens kostnader har ökat under senare år.
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Sammanfattning
Region Kalmar län ser ett behov av att Trafikverket tar ett tydligare
helhetsgrepp när kortare överfartssträckor och val av hamnar för
Gotlandstrafiken analyseras. En förlust av Oskarshamns hamns TEN-T
status skulle inte bara vara negativt för Kalmar län, utan hela södra Sverige.
Vidare bör Trafikverket på ett tydligare sätt beakta växthusgasutsläppen från
alla inrikes transporter till och från Gotland. Även om växthusgasutsläppen
från själva färjetrafiken kan minskas genom att välja hamnar längre norrut
med kortare överfartssträckor, riskerar växthusgasutsläppen från vägtrafiken
att öka eftersom resorna från södra Sverige då blir både längre i tid och
kilometer. Det gäller inte minst från tung trafik då 75 procent av
godstransporterna till och från Gotland sker via Oskarshamns hamn idag.
Överläggning
Peter Wretlund (S) föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt
redovisat förslag.
--Ordförande finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med
Peter Wretlunds (S) förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 19 november 2021
2. Yttrande över Trafikverkets rapport - Analys av alternativa modeller för
färjetrafik till Gotland, Infrastrukturdepartementet
3. Rapport – Analys av alternativa modeller för färjetrafik till Gotland
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsens arbetsutskott
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§ 211
Delegationsbeslut
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar att följande delegationsbeslut har
fattats:
•

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken för
Vindpark Kärnebo i Mönsterås kommun, WSP
Invoremental

RUN 2021/358

•

Detaljplan gällande del av Djurhult 1:5 m.fl.
fastigheter, Kvastmossens kombiterminal och
företagspark

RUN 2021/375

•

Gång- och cykelväg utmed väg 592, mellan
Rockneby/E22 och Drag

RUN 2021/376

•

Detaljplan - Jungmannen 8, del av Kvarnholmen
2:6

RUN 2021/396

•

Protokoll - Regionala utvecklingsnämndens
presidium 2021-09-27

RUN 2021/362

•

Positionspapper - Fossil fuel free region 2030 –
Region Kalmar county´s position on “fit for 55”

RUN 2021/431

•

Yttrande över detaljplan del av Västerslät 17:1
och Kläckeberga 10:1 Snurrom norra, Kalmar
kommun

RUN 2021/442

•

Protokoll - Regionala utvecklingsnämndens
presidium 2021-11-15

RUN 2021/362

Comfact Signature Referensnummer:
1234939
42

Datum

2021-11-24

Region Kalmar län

Delegerade stöd regionala projektmedel 2021-09-26--2021-11-15
Projektnamn

Stödmottagare

Kalmar kommun
Mönsterås Köpmannaförening
Region Kalmar Län
Vimmerby kommun
Västervik Framåt AB

Lokal utveckling av handel och näring Kalmar kommun
Marknadsföring Handel & Service Mönsterås Kommun
Växande besöksnäring - Post Corona
Förstudie hållbar livsmedelsindustri - fokus vatten
Marknadsföring av lokal handel i Västerviks kommun

Beviljat belopp
200 000
125 500
1 321 250
300 000
198 026
2 144 776

Delegerade beslut Företagstöd/Konsultcheck 2021-09-26 --2021-11-15
Företagsnamn
AM Efficiency Nordic AB
Amanda Andersson
Essemce Aktiebolag
Essemce Aktiebolag
Inre Hälsa i Sverige AB
Johannes Löf
UPW AB
Örsjö Belysning AB

Beviljat belopp
Marknads ettablering EU
Marknadsföring och produktutveckling
Konsultcheck
Produktutveckling
Konsultcheck
Investering för säsongsförlängning
Organisationsutveckling av Sjöfartshotellets interna ledning- och styrningssystem
Stöd för konsulthjälp i samband med införande av Verksamhetsledningssystem

100 000
100 000
90 000
150 000
19 300
21 500
60 000
60 000
600 800

Kulturprojekt 2021-11-15
Budget 2021: 947 000 kr

inkl återförda 2017/2020

1 166 277
Beslutat belopp

Projektägare
Capellagården

Projektnamn
Utbildning i byggnadsvård

93 300

Kalmar Konstmuseum
Ölands Museum
Riksteatern Kalmar län
Kalmar läns museum

I dialog med offentlig konst
Ölands kvinnor
Nytt hem för Kulturbus
Tillsammans i brytningstid
Utlysning Arrangörsstöd

100 000
40 000
34 000
55 222
500 000

Summa
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§ 212
Anmälningsärenden
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar följande anmälningsärenden till
protokollet:
•

Protokoll från Styrgrupp för Småland Blekinge
Halland South Sweden, 2021-09-17

RUN 2021/364

•

Strategi för hållbar turism och växande
besöksnäring, Näringsdepartementet

RUN 2021/430

•

Regeringsbeslut - Erbjudande att ta fram och
genomföra regionala serviceprogram för perioden
2022-2030, Näringsdepartementet

RUN 2020/609

•

Protokollsutdrag från Regionrevisorerna gällande
översiktlig basgranskning Regionala
utvecklingsnämnden

RUN 2021/166

•

Beslut om 2021 års hastighetsanpassningar,
Trafikverket

RUN 2021/465
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