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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-01-19 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 1   

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner föredragningslistan. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-01-19 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 2   

Val av justerare 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden utser Åke Nilsson (KD) till justerare. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-01-19 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 3   

Hållbar utveckling i hela länet 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Av verksamhetsplan 2022 följer att regionala utvecklingsförvaltningen ska 
vara en samlande och drivande kraft för regional utveckling. Förvaltningens 
verksamhet ska stimulera och bidra till hållbar tillväxt och 
samhällsplanering, god miljö, hälsa, bildning, samt tillgång till kultur i hela 
länet. Vidare redogörs för regionala utvecklingsförvaltningens mål samt de 
utredningsuppdrag i Regionplan 2022-2024 som är kopplade till regional 
utveckling.  
Regionala utvecklingsförvaltningens verksamhet och aktiviteter under 2022 
utgår ifrån Region Kalmar läns övergripande fokusområden. Några exempel 
på insatser som planeras är följande: 

• Folkhälsa - utveckla arbetet med externa aktörer, till exempel 
civilsamhället 

• Kultur - påbörja arbetet med framtagande av ny Kulturplan, samt 
genomföra en översyn av överenskommelser  

• Kompetensförsörjning - utveckla den strategiska samverkan, analys av 
behov  

• Innovation - sjösätta och utveckla tidigare uppdrag, 
till exempel bredband, industriforum, e-Health arena och regional 
inkubator 

• Levande landsbygd - pilot Högsby 

• Infrastruktur - påverkansarbete, Bus Rapid Transit (BRT), gemensamt 
kunskapsunderlag för hållbar samhällsplanering 

• Hållbarhet - ökad tydlighet av hållbarhetsperspektivet i samtliga insatser, 
fossilbränslefri region 

--- 

Föredragning av  
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-01-19 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 4   

En av Sveriges bästa arbetsplatser 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Under 2022 planeras aktiviteter i syfte att skapa attraktiva, utvecklande och 
hälsofrämjande arbetsplatser där rätt kompetens finns för verksamheternas 
behov och uppdrag, bland annat 

• genomföra aktiviteter som utvecklar och stärker en god arbetsmiljö 

• kartlägga och analysera kompetensbehovet på kort och lång sikt 

• bedriva ett systematiskt förbättringsarbete  

• stärka och utveckla chef- och ledarskapet 

• handlingsplan/-er baserade på resultatet från medarbetarenkäten 
Information ges även om förbättringsområden kopplade till 
medarbetarenkäten 2019 och 2021 som regionala utvecklingsförvaltningens 
ledningsgrupp har valt att arbeta vidare med. Förbättringsområdena rör 
personalsäkerhet, återföring och kommunikation kring avvikelser, 
organisatoriskt ledarskap, icke straff- och skuldbeläggande kultur samt 
lärande organisation.  
--- 

Föredragning av  
Helena Fristorp, administrativ chef och HR 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-01-19 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 5   

God ekonomisk hushållning 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Regionala utvecklingsnämndens budget 2022 redovisas. Sammanlagd 
budgetram 2022 för verksamhetsområdena bildning, kultur och regional 
utveckling är 184 939 tkr, jämfört med 164 182 tkr år 2021.  
I 2022 års budgetram ingår utöver årlig indexuppräkning satsningar inom 
bland annat e-hälsoområdet, talangutveckling inom filmproduktion, stöd till 
civilsamhället samt tidigare beslutad nivåhöjning av stöd till långsiktiga 
strukturer. 
Beslut om fördelning av kulturbudget planeras på regionala 
utvecklingsnämndens möte den 16 februari 2022. 
--- 

Föredragning av  
Tina Erlandsson, ekonomichef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-01-19 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 6   

Klimatkommissionens solrospristagare 2021  

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Genom klimatutmärkelsen Solrospriset vill Kalmar läns klimatkommission 
lyfta fram goda exempel på hur arbete med klimatfrågan kan bedrivas i stort 
och smått. Länets klimatkommission utsåg Scania i Oskarshamn samt 
Lindbytvätten i Borgholm till 2021 års solrospristagare. 
Scania nationellt är drivande inom Fossilfritt Sverige och hyttanläggningen i 
Oskarshamn är fossilfri, det gör Oskarshamn till Scanias första 
produktionsanläggning att bli helt fossilfri. På Scania i Oskarshamn bedrivs 
ett aktivt arbete med vatten, avfall, energi och transporter. 
Lindbytvätten har genom ett strategiskt och målmedvetet arbete minskat sin 
miljö- och klimatbelastning. Företaget har installerat en solcellsanläggning 
som gör dem nästintill självförsörjande på el. De har även installerat en ny 
vattenreningsanläggning som på ett effektivt sätt renar spillvattnet från 
tungmetaller och andra föroreningar, vilket gör att vattnet går att återanvända 
i produktionen. Dessutom är såväl transporter som lokaluppvärmning 
fossilbränslefria.  
--- 
Under punkten presenterar representanter för solrospristagarna sin 
verksamhet. Pernilla Zackrisson, hållbarhetschef Scania Oskarshamn och 
Rikard Streijffert, vice vd Lindbytvätten, representerar pristagarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-01-19 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 7  Ärendenummer RUN 2022/4 

Verksamhetsplan regionala utvecklingsförvaltningen 
2022 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner verksamhetsplan 
2022 för Regionala utvecklingsförvaltningen. 

Bakgrund 
Samtliga förvaltningar har i uppdrag att ta fram verksamhetsplan för 
kommande år. Verksamhetsplanen för Regional utvecklingsförvaltning utgår 
från den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och dess prioriterade 
utvecklingsområden, samt Regionplan och budget 2022-2024. Målen för 
förvaltningen relaterar till rubriker under målen i Regionplanen. Planen 
fokuserar på de delar i RUS där förvaltningen har ett särskilt ansvar. I 
verksamhetsplanen återfinns också de aktiviteter och uppdrag som framgår i 
Regionplan 2022-2024 och som är kopplade till förvaltningens ansvar. 

Överläggning 
Saad Benatallah (S) föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt 
redovisat förslag till beslut.  
Ordförande finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med 
Saad Benatallahs (S) förslag. 

Protokollsanteckning 
Pär-Gustav Johansson (M), Åke Nilsson (KD), Åke Bergh (M) och Carl-
Wiktor Svensson (KD) lämnar följande protokollsanteckning:  
”Under Regionfullmäktiges budgetbeslut i november 2021 redovisade 
M&KD-Alliansen ett stort antal yrkanden som hade givit oss möjlighet att 
nu behandla en verksamhetsplan med annan inriktning och ökad tydlighet på 
flera områden. Vi har respekt för majoritetsbesluten som fullmäktige 
fastställde och väljer därför inte att upprepa våra förslag nu. Däremot 
kommer vi att återkomma med yrkanden under året liksom under höstens 
budgetprocess.” 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 11 januari 2022 
2. Verksamhetsplan 2022 Regional utvecklingsförvaltning 

 
Protokollsutdrag till: Regionala utvecklingsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-01-19 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 8  Ärendenummer RUN 2021/520 

Budget och fördelning av regionala tillväxtmedel 1:1 
medel 2022 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att inom en ram på 55 miljoner kr 
indikativt avsätta 38,6 miljoner kr till projektbidrag och 15 miljoner kr till 
företagsstöd, samt 1,4 miljoner kr till uppföljning och utvärdering. 

Bakgrund 
Regeringsbeslutet med regleringsbrev för budgetåret 2022 fattades vid årets 
sista regeringssammanträde den 16 december 2021. Anslagsramen, som 
anger möjliga utbetalningar under året, har ökat lite och uppgår till 42 974 
mkr plus en kredit på 2 148 mkr, totalt 45 122 mkr. Bemyndiganderamen 
(som är att likställa med total skuld) för 2022 ligger kvar på 85 mkr vilket 
möjliggör fleråriga beslut för samtliga projekttyper, där verklig utbetalning 
ligger under flera år framåt.  
Fördelningen mellan projekt och företagsstöd utgör inget fast belopp utan 
ska bara ses som en fingervisning, där en förskjutning mellan posterna är 
möjlig under året.  
Projektbidrag avser båda regionala projekt och EU-medfinansiering och 
regleras inbördes under året beroende på inflöde och efterfrågan. Under 2022 
inleds en ny programperiod men det finns ännu inget exakt datum när 
Kommissionens beslut om programmen kommer att fattas.  
Budgeten för 2022 ligger 5 miljoner lägre än tidigare år vilket beror på att 
inflödet 2021 har varit lågt. År 2021 blev ett år präglat av pandemin i hög 
grad, där ett lågt inflöde av nya projektidéer och ansökningar om 
företagsstöd blev tydligt under försommaren och fortsatte även under hösten. 
Sammantaget blev summan beviljat stöd lägre än på många år trots flera 
särskilda satsningar tillsammans med länets kommuner inom besöksnäring, 
handel och restauranger.  
Vårt mål att växla upp beviljade projektmedel minst 3 ggr genom att 
medfinansiera projekt med till stor andel annan finansiering lyckades vi dock 
uppnå även i år. Totalt generade dryga 27 miljoner kr av 1:1 medel annan 
finansiering upp till dryga 89 miljoner kr.   
 
Anslaget 1.1 
Statens bemyndiganderam (skuld) 85 000 000 kr 
Statligt anslag 2022  42 974 000 kr 
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Region Kalmar län 
Datum 
2022-01-19 

 
 

 

 

 
 
Föreslagen budget 2022 
Regionala projektmedel  28 600 000 kr  
EU medfinansiering  10 000 000 kr 
Företagsstöd   15 000 000 kr 
Uppföljning/utvärdering   1 400 000 kr 
   ----------------- 
Budgetram   55 000 000 kr 
 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 21 december 2021 
2. Regleringsbrev för budgetåret 2022 
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Datum 
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Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 9  Ärendenummer RUN 2021/510 

Begäran om krisstöd från Filmregion Sydost 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar stöd till Filmregion Sydost med 99 
166 kr. Finansiering sker inom regionala utvecklingsnämndens budgetram. 

Jäv 
Pär-Gustav Johansson (M), Åke Nilsson (KD) och Saad Benatallah (S) 
anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet, även ersättaren 
Ingegerd Petersson (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdesrummet. Carl-
Wiktor Svensson (KD) träder in som ersättare för Pär-Gustav Johansson 
(M), Mathias Karlsson (L) träder in som ersättare för Åke Nilsson (KD) och 
Ilko Corkovic (S) träder in som ersättare för Saad Benatallah (S). 

Bakgrund 
Region Kalmar län, Region Blekinge och Region Kronoberg är tillsammans 
huvudmän till föreningen Filmregion Sydost, som har det filmkulturella och 
filmfrämjande uppdraget i regionerna.  
Föreningen är i behov av ekonomisk förstärkning. Behovet har uppkommit 
då styrelsen för Filmregion Sydost den 22 oktober 2021 beslutade att 
förlänga uppdraget för en konsult. Konsulten var anlitad som tillförordnad 
verksamhetsledare fram till årsskiftet 2021/2022. 
Filmregion Sydost har inte haft möjlighet att förutse eller budgetera för detta 
scenario vilket gör att verksamheten befinner sig i en utsatt ekonomisk 
situation. Föreningen begär 99 166 kr från respektive region för att hantera 
den uppkomna situationen. Region Blekinge och Region Kronoberg har 
beviljat framställan. 

Överläggning  
Malin Anell (S) och Lejla Radovic (S) föreslår att regionala 
utvecklingsnämnden beslutar enligt redovisat förslag till beslut. 
Janita Krichberg (SD) föreslår att begäran om krisstöd från Filmregion 
Sydost ska avslås. 
--- 
Ordförande frågar om regionala utvecklingsnämnden vill besluta enligt 
Malin Anells (S) och Lejla Radovic (S) eller enligt Janita Kirchbergs (SD) 
förslag.  Hon finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt Malin 
Anell (S) och Lejla Radovic (S) förslag. 
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Region Kalmar län 
Datum 
2022-01-19 

 
 

 

 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 4 januari 2022 
2. Framställan om krisstöd för Filmregion Sydost 

 
Protokollsutdrag till: Filmregion Sydost 
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§ 10  Ärendenummer RUN 2021/497 

Yttrande över ändringar i riktlinjerna för statsstöd till 
bredband, Näringsdepartementet 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott 
antar redovisat yttrande som sitt svar på Samråd gällande ändringar i 
riktlinjerna för statsstöd till bredband N2021/02929. 
Yttrandet överlämnas till Näringsdepartementet. 

Bakgrund 
EU-kommissionen har arbetat fram en uppdatering av riktlinjerna för 
statsstöd till bredband, vilka förväntas beslutas under andra kvartalet 2022 
efter genomfört samråd.  
Av ändringarna i riktlinjerna för statsstöd till bredband följer 
sammanfattningsvis följande.  
Uppdateringen är i linje med förändringar av EU:s målbild för digital 
infrastruktur Digital Decade COM (2021) 574 samt inom 
återhämtningsfonden och den gröna given. Det uppdaterade 
statsstödsregelverket ger ökade möjligheter till statligt stöd för utveckling av 
bredbandsinfrastruktur. Det öppnas för statsstöd även till mobila nät och för 
så kallade backhaul. Dessutom öppnas fler marknadsområden som är 
utbyggda med fasta nät upp för insatser med statsstöd. Vidare skapas 
möjlighet till så kallade vouchers vilka syftar till ökad efterfrågan från 
invånare och företag (SME).  

Sammanfattning av yttrande över samråd  
En utvecklad och ökad möjlighet till statsstöd bör underlätta för insatser 
vilka både kan påskynda digitaliseringen och minska geografiska digitala 
klyftor.  
Samtidigt förutsätts fortsättningsvis att ett marknadsmisslyckande 
konstateras genom marknadsanalys för att statsstöd ska bli möjlighet att 
använda enligt det uppdaterade regelverket, därmed bör marknadsanalysens 
betydelse öka. Marknadsanalysen bör enligt det uppdaterade 
statsstödsregelverket även omfatta bedömning av användning och 
användningsfall i det bedömda området. För att öka kvalitet och effekten av 
marknadsanalysen bör den ske inom ramen för det regionala 
utvecklingsansvaret. Bedömningen om huruvida marknadsanalysens resultat 
är ett marknadsmisslyckande och om marknadsmisslyckandet motiverar en 
insats med statsstöd bör dock läggas på den statliga/nationella nivån.    
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Datum 
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Det finns otydligheter kring hur direkt statsstöd kan användas genom statliga 
verksamheter och därmed är det svårt att bedöma hur det kommer att 
påverka den önskade marknadsdrivna utbyggnaden med privata 
investeringar.  
Region Kalmar län ser ett stort behov av ett förändrat användande av 
statsstödregelverket nationellt och mellan sektorsmyndigheten (NRA) och 
det regionala utvecklingsansvaret (NUTS3, regionerna). Det finns fördelar 
med att statsstödregelverket implementeras och följer en striktare 
tillämpning nationellt vilket vi bedömer bidrar till en bättre 
marknadsutveckling, genom att det skapar en högre grad av förutsägbarhet 
för aktörer och mer effektiv hållbar regional utveckling.   
--- 

Föredragning av  
Magnus Hammarstedt, bredbandskoordinator  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 10 januari 2022 
2. Yttrande över Samråd gällande ändringar i riktlinjerna för statsstöd till 

bredband N2021/02929 
3. Utkast till nya riktlinjer för statsstöd till bredband 

 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsens arbetsutskott 
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§ 11  Ärendenummer RUN 2020/598 

Utredningsuppdrag 21/05 Utreda långsiktigt upplägg 
och finansiering av eHealth Arena 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen godkänner 
slutredovisning av utredningsuppdrag 21/05 - Utreda långsiktigt upplägg och 
finansiering av eHealth Arena. 

Bakgrund 
Av Regionplanen 2021-2023 följer ett uppdrag att ”Utreda långsiktigt 
upplägg och finansiering av eHealth Arena”. 
 
Förslag på långsiktigt upplägg och finansiering  
En långsiktigt hållbar innovationsmiljö kräver samhandling från det 
offentliga näringslivet, akademin och det civila samhället. I förslaget 
beskrivs den helhetsstruktur, med olika funktioner och processer, som krävs 
för ett väl fungerande ekosystem för innovation. I strukturen finns parter och 
utförare och eHealth Arenas uppdrag föreslås vara koordinerande inom 
ramen för den strukturen. 
På sikt är det centralt att satsningen på arenan samägs av flera parter och att 
den basfinansiering som har beslutats i Regionplanen 2022-2024 växlas upp 
med andra lokala, regionala, nationella och internationella medel. Dialog ska 
föras med övriga parter om medfinansiering. 
Förslaget är att eHealth Arena utvecklas långsiktigt i två steg: 
Steg 1 

- Region Kalmar län tecknar överenskommelser med de parter och 
utförare som behövs för helhetens olika funktioner 

- Den fysiska placeringen ska i första hand etableras på 
Linnéuniversitetet.  

- Region Kalmar län äger och leder processen inför steg 2. 
 
Steg 2 
Region Kalmar län bildar en lämplig formell struktur som äger eHealth 
Arena tillsammans med andra parter, till exempel Linnéuniversitetet, länets 
kommuner och relevanta bolag. 
--- 

Föredragning av  
Sofia Seifarth, basenhetschef näringsliv och kultur 
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Region Kalmar län 
Datum 
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Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 4 januari 2022 
2. Slutredovisning av utredningsuppdrag 21/05 - Utreda långsiktigt upplägg 
och finansiering av eHealth Arena 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsens arbetsutskott 
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§ 12  Ärendenummer RUN 2020/595 

Utredningsuppdrag 21/04 - Utreda möjligheten att 
etablera ett inkubatorssystem i länet 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen godkänner 
slutredovisning av utredningsuppdrag 21/04 - Utreda möjligheten att etablera 
ett inkubatorssystem i länet. 

Bakgrund 
Inkubatorernas innovationsprocesser är viktiga för att bygga hållbara 
kunskapsintensiva företag utifrån verifierade affärsmodeller. Ett av målen 
med den regionala utvecklingspolitiken är att skapa förutsättningar för ökad 
grad av innovationer och nyskapande i ekonomin, vilket är viktigt för 
företags och regioners konkurrenskraft. Att skapa goda möjligheter att 
utveckla nya företag i hela länet är en viktig grund till utredningsuppdraget. 
Genom att tillhandahålla gemensamma resurser som kopplar ihop det 
företagsfrämjande systemet på ett bättre sätt nyttjas tillgängliga resurser på 
regional nivå mer effektivt.   
Det föreslagna upplägget syftar till att ge hela länet tillgång till en 
kvalitetssäkrad och etablerad inkubatorsprocess, godkänd enligt Vinnovas 
kriterier, som erhåller stöd via det nationella inkubatorsprogrammet. För att 
säkerställa en regional spridning och möjligheten att dra nytta av regionala 
resurser oavsett kommunen krävs ett bredare och mer kvalitetssäkrat inflöde 
via en bred nyföretagarrådgivning. 
 
Förslaget innehåller, med hänvisning till ovan, även en förstärkning av 
arbetet med nuvarande nyföretagarrådgivning i länet, för att säkra ett ökat 
inflöde av företagsidéer. Genom att delfinansiera befintlig verksamhet via de 
noder som idag erbjuder rådgivning till nyföretagare, till exempel 
Nyföretagarcentrum och Atrinova stärks det gemensamma systemet i länet 
och en kunskapsuppbyggnad kan säkras för hela Kalmar län.  
 
Förslag till långsiktigt upplägg 
Förslaget innebär att en regional inkubatorsprocess utvecklas i två steg enligt 
nedan: 

 
Steg 1 
Region Kalmar län upphandlar, via modellen Prekvalificering, en regional 
inkubatorsprocess i tre år för att testa det regionala upplägget i samverkan 
med kommunerna med sikte på nästa steg. 
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I dialog med berörda aktörer skapas också enskilda projekt för finansiering 
av ett mer strukturerat inflöde via kommunernas nyföretagarrådgivning. 
Projekten kan förslagsvis sökas av Atrinova, Nyföretagarcentrum eller andra 
aktörer som kommunerna hänvisar sin nyföretagarrådgivning till.  

 
Steg 2 
Region Kalmar län undersöker vidare/bildar ett nytt bolag, förslagsvis 
tillsammans med Linnéuniversitetet och kommunerna, som tillhandahåller 
den regionala inkubatorsprocessen som arbetas upp i steg 1. 
--- 

Föredragning av  
Camilla Håkansson, basenhetschef Företags- och projektstöd  

Överläggning  
Malin Anell (S) föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt 
redovisat förslag.  
Ordförande finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med 
Malin Anells (S) förslag.  

Protokollsanteckning  
Pär-Gustav Johansson (M), Åke Nilsson (KD), Åke Bergh (M) och Carl-
Wiktor Svensson (KD) lämnar följande protokollsanteckning:  
”Moderaterna och Kristdemokraterna föreslog redan 2018 att ett regionalt 
inkubatorsystem skulle tas fram och välkomnar därför att förslag på upplägg 
för ett sådant nu presenteras.  
För ett effektivt användande av resurserna och ökad grad av innovationer 
och nyskapande i ekonomin är det viktigt med en kvalificerad 
inkubatorprocess. Vi vill samtidigt understryka att om inkubatorprocessen 
ska bli en angelägenhet för hela länet så behöver den också upplevas som 
geografisk tillgänglig och omfamna befintliga näringslivsstrukturer i 
samtliga kommuner. Det innebär enligt vår mening att Region Kalmar län 
bör uppmuntra och stötta aktörer med uttalat syfte att på sikt kvalificera sin 
verksamhet utifrån Vinnovas kriterier. I fasen som beskrivs som Steg 1 är 
det av yttersta vikt att alla kommuner och berörda aktörer ges möjligheten att 
utvärdera projektet innan nästa steg tas.” 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 4 januari 2022 
2. Slutredovisning av utredningsuppdrag 21/04 - Utreda möjligheten att 
etablera ett inkubatorssystem i länet 
 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsens arbetsutskott 
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§ 13  Ärendenummer RUN 2021/461 

Yttrande över Länstransportplan för Blekinge 2022–
2033, Region Blekinge 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat 
yttrande som sitt svar på Länstransportplan för Blekinge 2022–2033. 
Yttrandet överlämnas till Region Blekinge. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har av Region Blekinge getts möjlighet att inkomma med 
synpunkter på förslag till Länstransportplan för Blekinge 2022–2033. 

Yttrande 
Genom Region Blekinges och Region Kalmar läns 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 de sydsvenska 
tillväxtmotorerna. Region Kalmar län bedömer att föreslagen 
länstransportplan för Blekinge innehåller flera positioneringar och satsningar 
som gynnar södra och i synnerhet sydöstra Sverige. I såväl föreslagen 
länstransportplan som i förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 
2022–2033 finns satsningar på Blekinge kustbana och Sydostlänken, som 
sammantaget innebär ett robustare regionalt järnvägsnät som gynnar hela 
södra Sverige. 
Vad gäller Kust- till kustbanan tydliggörs betydelsen av dubbelspår mellan 
Alvesta och Växjö för att öka kapaciteten samt en ombyggnad av Emmaboda 
station för bättre resandeutbyte. I Region Kalmar läns förslag till regional 
transportplan för 2022–2033 återfinns en betydande samfinansiering för att 
få till stånd stationsombyggnaden på Emmaboda station. Region Kalmar län 
gör prioriteringen både för att förbättra resandeutbytet och för att minska 
restiderna mellan residensstäderna Karlskrona, Växjö och Kalmar, samt för 
att möjliggöra för längre tåg att kunna stanna i Emmaboda 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 4 januari 2022 
2. Förslag till Länstransportplan för Blekinge 2022–2033 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsens arbetsutskott 
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§ 14  Ärendenummer RUN 2021/460 

Yttrande över betänkandet Vägen mot fossiloberoende 
jordbruk (SOU 2021:67), Näringsdepartementet 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat 
yttrande som sitt svar på betänkandet Vägen mot fossiloberoende jordbruk 
(SOU 2021:67).  
Yttrandet överlämnas till Näringsdepartementet. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet Vägen 
mot fossiloberoende jordbruk (SOU 2021: 67). Utredningens uppdrag har 
varit att föreslå åtgärder och styrmedel för att stödja en utveckling mot ett 
fossiloberoende jordbruk. Syftet har varit att ta fram förslag som bidrar till 
målet om en konkurrenskraftig livsmedelskedja och klimatmålen och som 
också förbättrar drivmedels- och livsmedelsberedskapen.  
Så kallade biologiska utsläpp ingår inte i utredningens uppdrag. Utredningen 
har vidare valt att fokusera på jordbruket. Fossiloberoende jordbruk 
definieras som ett jordbruk som i huvudsak drivs av förnybar energi och där 
insatsmedlen i huvudsak är producerade av förnybara råvaror eller 
återvunnet material. 
Förslagen innebär dels att satsningar görs för att öka konkurrenskraften och 
lönsamheten. Dels föreslår utredningen satsningar på omställning från fossila 
drivmedel till förnybara drivmedel. Utredningen lämnar sex förslag, samt ett 
antal rekommendationer, som tillsammans ska bidra till ett fossiloberoende 
jordbruk. 
Utredningens förslag:  

• Skatteavdrag: Ett skatteavdrag föreslås för att minska beskattningen 
för branschen. 

• Biopremie: En biopremie föreslås för de jord-, skogs-, och 
vattenbrukare som väljer att köra sina arbetsmaskiner på rena 
biodrivmedel.  

• Utfasning av dieselskatteåterbetalningen:  Utredningen föreslår att 
dieselskatteåterbetalningen fasas ut till år 2030. 

• Utökad klimatpremie: Klimatpremien för miljöfordon ska utökas till 
att omfatta även aktuella arbetsmaskiner i jordbruket som drivs med 
el eller andra förnybara alternativ. 
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• Biogasutredningen: Utredningen föreslår att de förslag som 
presenterades i Biogasutredningen ska genomföras.  

• Nytt uppdrag till Jordbruksverket: Utredningen föreslår att 
Jordbruksverket i sin årliga uppföljning av livsmedelsstrategin även 
utvecklar nya indikatorer för bevakning av konkurrenskraft och 
lönsamhet.  

Utredningens rekommendationer:  

• Satsningar på forskning och utveckling av nya affärsmodeller. 

• Fortsatt rådgivning inom Greppa Näringen (Klimatkollen och 
Energikollen). 

• Fortsatt prioritering av jordbruket inom Klimatklivet. 

• Satsningar på forskning och utveckling av arbetsmaskiner inom 
jordbruket som drivs av förnybara bränslen. 

• Satsningar på forskning och utveckling av nya drivmedel som 
kommer från jordbruket. 

Sammanfattning av förslag till yttrande 
Av förslaget till yttrande framgår sammanfattningsvis följande: Det är viktigt 
att de åtgärder som vidtas är såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt 
hållbara. Region Kalmar län uppskattar därför ansatsen att föreslå ett system 
av lösningar för att nå utredningens syfte. 

Region Kalmar län är positiv till utredningens förslag om skatteväxling, 
biopremie för biodrivmedel, klimatpremie för arbetsmaskiner samt 
genomförande av biogasmarknadsutredningens förslag. Region Kalmar län 
är också positiv till utredningens rekommendationer.  

Utredningens uppdrag har varit att föreslå åtgärder och styrmedel för att 
stödja en utveckling mot ett fossiloberoende jordbruk. Det är önskvärt med 
en bredare utredning om hållbarhet och klimat i ett helhetsperspektiv, 
inklusive så kallade biologiska utsläpp och kolinlagring.  

Region Kalmar län är positiva till utredningens förslag om mineralgödsel, 
men hade gärna sett att utredningen lagt mer långtgående förslag i denna del. 
Detsamma gäller sektorns energianvändning.  

Förslagen om skatteväxling och investeringsstöd bör genomföras i rask takt 
och som en balanserad enhet, så att åtgärder för ökad lönsamhet kombineras 
med tydliga styrmedel för minskad klimatpåverkan.  

För närvarande finns viss osäkerhet kring EUs syn på bioenergi. Förslagen 
om skatteavdrag och biopremie måste också rymmas inom EU:s 
statsstödsregelverk, vilket är ytterligare en osäkerhet när det gäller 
möjligheterna till genomförande samt tidplanen för detta.  

--- 

Yttrandet utgår från det regionala utvecklingsuppdraget och den regionala 
utvecklingsstrategin med underliggande dokument, i första hand länets 
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smarta specialiseringsstrategi, livsmedelsstrategi, energi- och klimatmål samt 
handlingsprogram för en fossilbränslefri region.  

Protokollsanteckning  
Pär-Gustav Johansson (M), Åke Berg (M), Åke Nilsson (KD) och Carl-
Wiktor Svensson (KD) lämnar följande protokollsanteckning:  
”Vi är positiva till utredningens förslag och ställer oss bakom yttrandena och 
målet om att ställa om till ett fossilfritt jordbruk långsiktigt.  
Samtidigt är vi oroliga för att utredningen, inte i tillräcklig grad, tar höjd för 
omställningstaktens konsekvenser kortsiktigt.  
Jordbrukslandskapet i landet, likväl som i Kalmar län har väldigt varierande 
förutsättningar.   
En allt för snabb omställning med kraftig reduktionsplikt och mer förnybar 
inblandning ser vi redan nu drabbar de gröna näringarna hårt, i synnerhet i 
skogsbygder där avstånden är längre per producerad enhet, och därmed är 
kostnaden för diesel ofta högre än i slättbygd.  
Utredningens förslag om slopad dieselskatteåterbäring i kombination med 
utökad reduktionsplikt riskerar att slå hårt mot i synnerhet skogsbygdens 
jordbruk, men också mot skogsbruket eftersom aktiebolagen inte innefattas 
av jordbruksavdraget.   
Vi hade exempelvis gärna sett att utredningen ännu tydligare kommit med 
förslag om hur investeringstakten i inhemsk produktion av biodrivmedel, 
som går att använda i dagens förbränningsmotorer, snabbare kan utökas. För 
precis som utredningen fastslår blir vi som nation inte mindre sårbar av att 
tvingas importera förnybara bränslen. Vi är inte heller betjänta av att mindre 
företag med liten omsättning tvingas lägga ner på grund av höga 
drivmedelskostnader. Lönsamheten är grunden för att jordbruksföretagen ska 
mäkta investera i förnybara investeringar, därför är det viktigt att 
omställningsresans takt inte urholkar densamma.” 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 5 januari 2022 
2. Yttrande över betänkandet Vägen mot fossiloberoende jordbruk (SOU 

2021:67) 
3. Sammanfattning av betänkandet Vägen mot fossiloberoende jordbruk 

(SOU 2021:67) 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsens arbetsutskott 
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§ 15  Ärendenummer RUN 2021/463 

Yttrande på förslag till Gotlands länsplan för regional 
transportinfrastruktur 2022–2033, Region Gotland 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat 
yttrande som sitt svar på förslag till Gotlands länsplan för regional 
transportinfrastruktur 2022–2033. 
Yttrandet överlämnas till Region Gotland. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har av Region Gotland getts möjlighet att inkomma med 
synpunkter på förslag till Gotlands länsplan för regional 
transportinfrastruktur 2022–2033. 
Remissversionen av Gotlands länsplan för regional transportinfrastruktur 
2022–2033 presenteras digitalt via följande länk: 
https://www.gotland.se/112390 

Yttrande 
Region Kalmar län ser positivt på att Region Gotland har ett tydligt 
storregionalt perspektiv i föreslagen länsplan för regional 
transportinfrastruktur 2022–2033. Satsningar som Region Kalmar län ser 
särskilt positivt på är förslaget om att bygga en gång- och cykeltunnel till 
färjeleden för dem som kommer till fots eller med cykel till Gotland, 
exempelvis från Oskarshamn eller Västervik. Vidare ställer sig Region 
Kalmar län positiv till Region Gotlands arbete med att peka ut en 
reservhamn för att öka robustheten i transporterna till och från Gotland, detta 
i händelse av exempelvis en olycka i Visby hamn. 
Region Kalmar län noterar även att Region Gotland lyfter fram betydelsen 
av förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet på Riksväg 37/47 i Kalmar 
län, för transporter till och från Gotland. I föreslagen Regional transportplan 
för Kalmar län 2022–2033, som är ute på remiss till och med den 31 
december i år, föreslås just denna satsning. 

Handling 
Tjänsteskrivelse daterad den 4 januari 2022 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsens arbetsutskott 
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§ 16  Ärendenummer RUN 2021/474 

Yttrande över förslag på Länsplan för regional 
transportinfrastruktur, Region Östergötland 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat 
yttrande som sitt svar på Region Östergötlands förslag på Länsplan för 
regional transportinfrastruktur. 
Yttrandet överlämnas till Region Östergötland. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har av Region Östergötland getts möjlighet att inkomma 
med synpunkter på förslag på Länsplan för regional transportinfrastruktur. 

Yttrande 
Region Kalmar län bedömer att det i föreslagen länsplan finns ett väl 
genomarbetat storregionalt perspektiv som tydliggör exempelvis funktionella 
transportstråk, inte bara i Östergötland utan även över länsgränserna. 
Därmed tydliggörs det nationella stråket mellan Eskilstuna och Västervik 
med riksväg 55/56 och E22, det mellanregionala stråket mellan Linköping 
och Vimmerby bestående av riksväg 23/34 och Stångådalsbanan, samt det 
mellanregionala stråket mellan Linköping och Västervik med riksväg 35 och 
Tjustbanan. 
Av planförslaget framgår att en fortsatt etappvis utbyggnad av riksväg 35 till 
en mötesfri väg mellan Linköping och Åtvidaberg prioriteras. Region 
Kalmar län ser positivt på denna prioritering eftersom sträckan är särskilt 
betydelsefull för godstransporter över länsgräns. Region Kalmar län delar 
Region Östergötlands bild av att nödvändiga satsningar på Stångådals- och 
Tjustbanan krävs av staten, inte minst i form av underhåll och 
reinvesteringar, för att öka driftsäkerheten på banorna. Region Kalmar län 
vill även påminna om betydelsen av att tillsammans med Region 
Östergötland få till stånd överenskommelser om samtida utbyggnad av de 
regionala vägarna 23/34 och 35 mellan Vimmerby och Kisa respektive 
Åtvidaberg och Överum. Satsningar som enligt Region Kalmar län är 
nödvändiga för att de mellanregionala vägstråken ska bli funktionella i sin 
helhet. 
I förslaget till länsplan i Östergötland har Region Östergötland exempelvis 
ett stort fokus på genomsnittliga trafikflöden per dygn och arbetspendling för 
att motivera brister och nödvändiga satsningar. Även om Region Kalmar län 
ser riktigheten och rimligheten i detta, så ger det ofta inte hela bilden av hur 
infrastrukturen nyttjas över årstiderna.  
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Som Sveriges största besökslän efter de tre storstadsregionerna i gästnätter 
räknat, och med en hög andel sommarhus/ ”second homes”, är 
säsongsvariationerna i person- och därtill nödvändiga godstransporter till och 
från Kalmar län stora. Region Kalmar län ser gärna att Region Östergötland 
belyser dessa säsongsvariationer i trafikflöden i länsplanen. Region Kalmar 
län och Region Östergötland har dessutom tecknat ett samverkansavtal som 
syftar till att stärka och utveckla sambandet mellan norra Kalmar län och 
Östergötland i syfte att bli Sveriges mest familjevänliga besöksregion. 
Kärnan i arbetet är Astrid Lindgrens värd, Kolmården samt Lalandia. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 4 januari 2022 
2. Förslag på Länsplan för regional transportinfrastruktur 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsens arbetsutskott 
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§ 17  Ärendenummer RUN 2021/472 

Yttrande över utredningen Från kris till kraft – återstart 
för kulturen (SOU 2021:77) 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat 
yttrande som sitt svar på betänkandet Från kris till kraft – återstart för 
kulturen.  
Yttrandet överlämnas till Kulturdepartementet.  

Bakgrund 
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet Från kris 
till kraft – återstart för kulturen.  
I betänkandet föreslås insatser som ur ett brett perspektiv stärker 
förutsättningarna för kulturens återstart och utveckling under och efter 
covid-19-pandemin. Vidare ges förslag ur ett större 
kulturutredningsperspektiv gällande hur den kulturpolitiska inriktningen kan 
utvecklas som på längre sikt möjliggör ett starkt, hållbart och oberoende 
kulturliv i alla delar av Sverige.  

Sammanfattning av yttrandet 
Av betänkandet framgår förslag på statligt finansierade återstartsinsatser som 
Region Kalmar län instämmer med som möjliggör att kulturen, och 
framförallt kulturskaparna återhämtar sig efter pandemin.     
Vidare framgår också förslag på hur kulturens förutsättningar långsiktigt kan 
förstärkas. Region Kalmar län ställer sig överlag positiv till utredningen 
förslag men tydliggör i yttrandet vikten av att den statliga uppräkningen av 
anslagen bör inkludera pris- och löneomräkning för att undvika en successiv 
urholkning av kulturverksamheter med offentlig finansiering. 
Region Kalmar län framför i yttrandet även vikten av att 
kultursamverkansmodellens grundläggande principer om flernivåstyre 
upprätthålls och utvecklas.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 4 januari 2022 
2. Yttrande över utredningen Från kris till kraft – återstart för kulturen 

(SOU 2021:77) 
3. Remiss – Från kris till kraft Återstart för kulturen (SOU 2021:77)  
 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsens arbetsutskott 
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§ 18  Ärendenummer RUN 2021/490 

Yttrande över Trafikverkets Förslag till nationell plan 
för transportinfrastrukturen 2022-2033 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att Regionstyrelsen antar redovisat 
yttrande som sitt svar på Trafikverkets Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033. 
Yttrandet överlämnas till Trafikverket. 

Reservationer 
Pär-Gustav Johansson (M), Åke Bergh (M) och Åke Nilsson (KD) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
Janita Kirchberg (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har av Trafikverket getts möjlighet att inkomma med 
synpunkter på remissversion av Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033 (nationell plan). 

Sammanfattning av Region Kalmar läns synpunkter 
1. Beslutade åtgärder i gällande nationell plan för 2018–2029 måste 

genomföras. I Kalmar län avser det förbifart Bergkvara och 
mötesseparering Gladhammar-Verkebäck på E22. 

2. De nya stambanorna behöver byggas så snart som möjligt, och det 
tillsammans med investeringar i de direktanslutande regionala 
banorna: Stångådals-, Tjust- och Kust till Kustbanan.  

3. En alternativ finansiering bör prövas för utbyggnaden av nya 
stambanor för att möjliggöra en utveckling i det övriga 
transportsystemet. 

4. Föreslagen nationell plan innebär att Region Kalmar läns ambitioner 
att utveckla och förbättra den regionala och lokala tågtrafiken i en 
sydsvensk kontext inte kan realiseras. 

5. Föreslagen nationell plan innebär inte att några steg tas för att kunna 
förstora arbetsmarknadsregionerna i Kalmar län, utan tvärtom, inga 
namngivna investeringar föreslås i Kalmar län eller dess närhet. 

6. Region Kalmar län och Nybro kommun är i betydande grad redo att 
sam- och medfinansiera objekt i det nationella väg- och 
järnvägsnätet. Det avser i synnerhet stationsombyggnad på 
Emmaboda station på Kust till kustbanan samt väg 25, Nybro, 
trafikplats Glasporten. 
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7. E22 fyller den funktion som en kustjärnväg hade fyllt om den hade 
funnits, varför de sista flaskhalsarna, genomfart Mönsterås och 
sträckan genom Verkebäck, snarast behöver åtgärdas. 

8. För att skapa en grundläggande tillgänglighet av god kvalitet i hela 
Kalmar län behöver de objekt som Trafikverket själva har övervägt 
om det hade funnits mer utvecklingsmedel namnges som 
investeringsobjekt. Det avser inte minst E22 genom Mönsterås och 
väg 25, Nybro, trafikplats Glasporten. 

9. Region Kalmar län ser med tillfredsställelse på att Stångådals- och 
Tjustbanan har namngivits som en reinvestering överstigandes 300 
mkr, detta för införandet av signalsystemet ERTMS. 

10. Stångådals- och Tjustbanan föreslås som utpekade brister för fortsatt 
utredning, vilket Region Kalmar län välkomnar. Region Kalmar län 
står även beredd att i betydande grad samfinansiera nödvändiga 
investeringar på dessa banor genom egna medel. 

11. Medelstilldelningen till de regionala planerna är otillräcklig för att en 
acceptabel standard ska kunna hållas på det regionala och enskilda 
vägnätet och för att åstadkomma nödvändiga satsningar på 
cykelvägar och kollektivtrafik. 

12. Betydande belopp avsätts av Trafikverket för samfinansiering av de 
regionala planerna avseende trafiksäkerhets- och cykelåtgärder. 
Medel som Region Kalmar län med fördel ser kan användas för att 
höja de ekonomiska ramarna för de regionala planerna istället. 

13. En fortsatt satsning på stadsmiljöavtal ses positivt på av Region 
Kalmar län även om Trafikverket, precis som regeringen skriver, 
behöver se till att medlen fördelas mer jämnt över landet. 

14. Region Kalmar län ser positivt på ett fortsatt fokus på miljö- och 
trimningsåtgärder eftersom det ger snabba och effektiva åtgärder, 
exempelvis korsningsåtgärden mellan Rv 34 och E22 i Ålem 

---  

Föredragning av  
Christian Forsell, samhällsplanerare 

Överläggning 
1. Peter Wretlund (S) föreslår att regionala utvecklingsnämnden 

beslutar enligt redovisat förslag till beslut. 
2. Pär-Gustav Johansson (M), Åke Bergh (M) och Åke Nilsson (KD) 

föreslår följande:  
Att presidiet ges i uppdrag att omformulera yttrandet så att det tydligt 
framgår att Region Kalmar län anser att nya spår för höghastighetståg 
mellan storstadsregionerna/nya stambanor skall nedprioriteras till 
förmån för satsningar på befintliga vägar och järnvägar – och i 
synnerhet de satsningar i Kalmar län som i övrigt framförs i förslaget 
till yttrande. 

3. Janita Kirchberg (SD) föreslår följande:  
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Att regionen i sitt yttrande till Trafikverket även inkluderar om att 
ekonomiska medel bör omfördelas genom att projektet med 
höghastighetstågen bordläggs och resurserna istället läggs på det 
befintliga tågnätet och ERTMS. 

--- 
Ordförande frågar i tur och ordning enligt vilket förslag regionala 
utvecklingsnämnden beslutar. Hon finner att regionala utvecklingsnämnden 
beslutar enligt Peter Wretlunds (S) förslag. 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

1. Ordförande finner att Peter Wretlunds (S) förslag är huvudförslag. 
Hon frågar om regionala utvecklingsnämnden beslutar att Pär-Gustav 
Johansson (M) med fleras förslag eller Janita Kirchbergs (SD) förslag 
ska vara motförslag. Hon finner att Pär-Gustav Johansson (M) med 
fleras förslag blir motförslag. 

2. Omröstningen genomförs mellan Peter Wretlunds (S) förslag och 
Pär-Gustav Johansson (M) med fleras förslag enligt följande: 
- Ledamöter som röstar enligt Peter Wretlunds (S) förslag röstar ja 
- Ledamöter som röstar för Pär-Gustav Johansson (M) med fleras 

förslag röstar nej 
Omröstningen utfaller i att regionala utvecklingsnämnden bifaller Peter 
Wretlunds (S) förslag med resultatet 7 ja och 4 nej. Hur var och en röstar 
redovisas nedan: 

Ledamot Ja Nej 

Anell Malin (S) X  

Benatallah Saad (S) X  

Bergh Åke (M)  X 

Pär-Gustav Johansson (M)  X 

Kirchberg Janita (SD)  X 

Lindh Ulrika (C) X  

Nilsson Åke (KD)  X 

Radovic Lejla (S) X  

Wretlund Peter (S) X  

Wyckman Johanna (L) X  

Helmersson Karin (C) X  

 

Reservationer 
Pär-Gustav Johansson (M), Åke Bergh (M) och Åke Nilsson (KD) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
Janita Kirchberg (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
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Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 13 december 2021 
2. Yttrande över Trafikverkets Förslag till nationell plan för 

transportinfrastrukturen 2022–2033 
3. Trafikverkets Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 

2022–2033  
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsens arbetsutskott 
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Datum 
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Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 19   

Delegationsbeslut 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar att följande delegationsbeslut har 
fattats: 

• Protokoll - Regionala utvecklingsnämndens 
presidium 2021, tillika 
folkhögskolestyrelsens presidium 

 

RUN 2021/362 

• Ordförandebeslut gällande uppdatering av 
riktlinjer för stöd till civilsamhället 

 

RUN 2021/184 

• Ordförandebeslut gällande kompletterad 
framställan angående ökat statligt stöd till 
Region Kalmar län inom 
Kultursamverkansmodellen 

 

RUN 2021/255 

• Yttrande över Ändring av byggnadsplanen 
för del av Rinkaby 6:1 belägen mellan 
gamla landsvägen och rikshuvudled nr 4 
samt angränsande områden i Rinkabyholms 
stationssamhälle, Kalmar kommun 

 

RUN 2021/499 

• Yttrande över Ändring av byggnadsplan för 
Rinkabyholms stationssamhälle i Hossmo 
och Dörby socknar, Kalmar kommun 

 

RUN 2021/500 

• Yttrande över Ändring av byggnadsplanen 
för del av Dörby 8:7 samt Dörby 8:24-44, 
Kalmar kommun 

 

RUN 2021/501 

• Yttrande över Ändring av byggnadsplanen 
för del av Dörby 8:7 med flera, Kalmar 
kommun 

 

RUN 2021/502 

• Yttrande över Ändring av byggnadsplanen 
för del av Rinkaby 6:1, Kalmar kommun 

 

RUN 2021/503 
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Beslutade projekt för 
året 2021 

   

    

Projektägare Ärende-ID Projektnamn Beviljat belopp 
AB Glasriket  20325260 Glasriket extra insatser för 

marknadsföring 2021 
500 000 

Atrinova 
Affärsutveckling AB 

20303503 Förberedelse Arena för industriell 
utveckling Kalmar län 

95 435 

Attraktiva 
Oskarshamn AB 

20330484 Nationell marknadsföring 
Oskarshamn 2021 

112 827 

Borgholms kommun 20334777 Stöd för marknadsföringsinsatser 
kopplat till lokal handel och service 

141 195 

Centrum i Sydost, 
ekonomisk förening 

20303688 Shoppa Smart! 115 273 

Destination Kalmar 
AB 

20313976 Nationella marknadsinsatser 2021 - 
för en hållbar besöksnäring 

500 000 

Emmaboda kommun 20303427 The Glass Factory 2.0 3 030 090 
Emmaboda kommun 20342805 Shoppa Smart 3.0 200 000 
Energikontor Sydost 
AB 

20321415 RE:AGERA Kronoberg och Kalmar 
län 

333 097 

Energikontor Sydost 
AB 

20339902 Empower PLUS 94 047 

Energikontor Sydost 
AB 

20341386 Förstudie elförsörjning Kalmar län 399 192 

Energikontor Sydost 
AB 

20341404 Energibalans Kalmar län 2019 20 000 

Hultsfreds kommun 20304542 Nationellt marknadsföringsprojekt 
Hultsfred 2.0 

83 920 

Hultsfreds kommun 20310794 Handlingskraft Hultsfred 130 134 
Hultsfreds kommun 20347403 Handelsutveckling Hultsfred 105 000 
Högsby kommun 20303336 Covid-19 och restaurangnäringen i 

Högsby 
162 184 

Högsby kommun 20331786 Besöksnäring 2021 Högsby 89 985 
Industriellt 
UtvecklingsCentrum i 
Kalmar Län AB 

20339177 Metod för hållbar ökad tillväxt, 
Region Kalmar län 

1 495 104 

Kalmar kommun 20302758 Service stimulans Kalmar kommun 175 000 
Kalmar kommun 20303421 Unika historiska Kalmar län 2 700 000 
Kalmar kommun 20341454 Lokal utveckling av handel och näring 

Kalmar kommun 
200 000 

Kalmar Konstförening 20301584 LÄRA OM ARKIVET 660 000 
Kalmar Läns 
Musikstiftelse 

20303990 Live at Heart - Southeast 430 000 

Linnéuniversitetet 20315751 IoT lab för SMF 1 430 389 
Miljöfordon Sverige, 
ekonomisk förening 

20347638 Hållbar etablering elbilsladdning och 
gröna energigaser i Kalmar län & 
Glasriket 

500 000 

Mönsterås kommun 20327991 Naturguiden Mönsterås 107 000 
Mönsterås 
Köpmannaförening, 

20325808 Hållbar besöksnäring Mönsterås 
Kommun 

97 464 
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Svensk Handel 
Mönsterås 
Köpmannaförening, 
Svensk Handel 

20341263 Marknadsföring Handel & Service 
Mönsterås Kommun 

125 500 

Nybro Företagsgrupp 
Ek För 

20304096 Stöd för handel och service i Nybro 
Kommun 

175 000 

Nybro kommun 20303880 Förstudie Pukeberg - design- och 
kulturcentra 

201 816 

Oskarshamns 
kommun 

20316998 Kompetenslyft Kalmar län 2 970 000 

Oskarshamns 
kommun 

20338135 Extra stöd för lokala insatser kopplat 
till handel, restauranger och caféer, 
Oskarshamn 

175 000 

Oskarshamns 
kommun 

20343231 Stöd till lokal handel och restauranger 
nov-jan Oskarshamn 

120 000 

Region Kalmar Län 20304054 Partnerskap Småland 2021-2022 400 000 
Region Kalmar Län 20312634 BizWood Småland 626 218 
Region Kalmar Län 20333941 Fler till Kalmar län 490 892 
Region Kalmar Län 20340461 Växande besöksnäring - Post Corona 1 321 250 
Region Kalmar Län 20354961 TFA Sydost 295 953 
Region Kalmar Län 20354992 BRT E22- Pilot Mönsterås 247 010 
Region Kalmar Län 20355158 Uppföljning 2021 1 281 616 
RISE Research 
Institutes of Sweden 
AB 

20303851 Regionalt SMF-kontor i Kalmar län i 
samverkan 

250 000 

RISE RESEARCH 
INSTITUTES OF 
SWEDEN AB 

20355112 Innovationssamverkan för förnyelse, 
konkurrenskraft och hållbar 
omställning 

290 000 

Torsås kommun 20302663 Insatser Handel & Service Torsås 
kommun 2021 

174 700 

Torsås kommun 20322247 Nationell marknadsföring Torsås 
2021 

80 000 

Torsås kommun 20348971 Insatser Handel & Service Torsås 
kommun 2021 

110 000 

Totalförsvar Öland 20325212 Totalförsvar Öland 2021 40 000 
Vimmerby kommun 20303299 Stöd för besöksnäringen i Eksjö, 

Hultsfred och Vimmerby kommun 
1 261 324 

Vimmerby kommun 20340721 Förstudie hållbar livsmedelsindustri - 
fokus vatten 

300 000 

Vimmerby Turistbyrå 
Ekonomisk Fören 

20321124 Nationell marknadsföring, Vimmerby 156 314 

Västervik Framåt AB 20294860 HANDEL & SERVICE I EN 
DIGITALISERAD OMVÄRLD - 2 

406 255 

Västervik Framåt AB 20302168 Marknadsföring av lokal handel i 
Västerviks kommun 

159 133 

Västervik Framåt AB 20303834 3X3 East Coast Tour 2021 90 000 
Västervik Framåt AB 20326303 Nationell marknadsföring Västervik 

Framåt 2021 
496 715 

Västervik Framåt AB 20341379 Marknadsföring av lokal handel i 
Västerviks kommun 

198 026 
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Företagsstöd 
  

Organisation namn Insats Beviljat belopp    

AIMO AB Marknadsföring i Sverige 100 000 
Aktiebolaget Pod Patentansökan Energi från vatten 37 500 
Aktiebolaget 
Richardssons 
Verktygsservice 

Digitalisering av ekonomi- och 
produktionssystem 

100 000 

AM Efficiency Nordic AB Marknads ettablering EU 100 000 
Amanda Andersson Marknadsföring och produktutveckling 100 000 
Animal Pro Sweden AB Etablering för Animal zoo Danmark 20 000 
Ankarsrum Electric 
Motors AB 

Konsult ISO 9001 certifiering 99 000 

ANN ÅKERMAN Ny -och ombyggnad av befintlig lada för att 
kunna hålla sammankomster i. 

84 061 

Apptronic Automation AB Tidsredovisningssystem för integrering i 
affärssystem 

83 162 

Arkimera Robotics AB Webbaserat användarverktyg för skapandet av 
skräddarsydda dokumentflöden i ERP-system 

150 000 

Balzar Beskow 
Aktiebolag 

Möbelmässan 2022 85 000 

BeeLab Technology 
Sweden AB 

BeeLab  - en utveckling av digital bikupa 160 000 

Blombruket AB Effektivisering av administrativa processer 80 000 
Boligheter AB Utveckling och etablering av nytt varumärke för 

tillverkning och försäljning av skalbart 
produktsortiment för hemstädning, organisering 

80 000 

Borgens Konserver 
Aktiebolag 

Stöd till konsulttjänster inom media 40 000 

Borgholms kommun Hemsändningsbidrag 69 355 
Borgholms kommun Hemsändningsbidrag 83 765 
BYKD AB Projekt: Ladda upp gammalt foto 42 500 
Bäckeby gård AB Uppstart av gårdsråd 17 850 
CALMIUS ÈVE AB Inventarier och utrustning till studio, samt 

produktutveckling kring postande och E-handel, 
samt juristtjänster 

18 687 

Cattleya Perfumes AB Marknadsföringskonsulter i Mellanöstern för att 
hjälpa oss att bygga en marknadsföringsstrategi 
och söka efter affärsagenter i dessa länder. 

50 000 

Cnc-Plåt i Västervik AB Affärsutveckling Marknadsplan 86 000 

Västervik Framåt AB 20354907 Utveckla näringslivet runt 
drönartestbädden i Västervik - steg 1 

300 000 

Västerviks kommun 20355010 Serviceutveckling Blankaholm-
Misterhult 

150 000 

Ölands 
Kommunalförbund för 
Översiktlig Planering 

20326487 Ölands Turismorganisation 499 258 

  
Summa totalt beslutat 27 299 316 
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Cobotech Kalmar AB Utveckling av mjukvara 20 494 
Corlin Eyewear AB Projekt Tyskland 25 000 
DANIEL HENRIXON Uppstart av Gårdsråd 35 700 
Ditt Event i Sverige AB Utveckling av webshop 24 950 
Dogmatters International 
AB 

Investering för framtagande av IPR-skydd 28 500 

Easy Urban Gardening 
AB 

Eu patentansökan för ett innovativt 
hydroponiskt odlingsteknik som har mycket hög 
social impact och mycket hög hållbarhets värde 

65 000 

Emmaboda kommun Hemsändningsbidrag 639 660 
Enocssons kiropraktik AB Bidrag för investering av stötvågsapparat Storz 

Masterpuls One 
24 750 

EPONYMOS AB Marknadsföring Byggnadsvårds butik 90 000 
Essemce Aktiebolag Digital omställning 90 000 
Essemce Aktiebolag Produktutveckling 150 000 
Fl-Net AB Regit.nu - Automatisering av beställning, 

betalning och drift av webhosting 
90 000 

Formakök AB Konsulthjälp med framtagande av 
marknadsstrategi avseende expansion nationellt 

15 000 

Freelayer AB Produktutveckling 29 500 
Garbo AI AB Marknadsutveckling, ta fram professionell 

grafisk form, bildmaterial, copyarbete 
29 500 

Georges Guld AB Digitalisering 42 000 
Grundbulten 38787 AB Investering i varulager samt importkonsultation 13 000 
Hanchen Nordic AB Servicebidrag 128 867 
Hasselö 
Skärgårdsupplevelse AB 

Ombyggnad affär med nytt kassasystem för 
självbetjäning 

47 600 

HelpMeUp AB Stöd "Framtagning marknadsunderlag" samt 
"Skydd Immateriella Rättigheter" 

55 000 

HelpMeUp AB Utveckling av design/användargränssnitt 12 350 
Horseonline AB Investering för framtagande av eget unikt 

varumärke. 
50 000 

Hultsfreds kommun Hemsändningsbidrag 452 025 
Hultsfreds kommun Hemsändningsbidrag 168 075 
Hultsfreds kommun Hemsändningsbidrag 26 550 
Hörninge Gård AB Uppstart av Gårdsråd 35 700 
I gott cellskap AB Vidareutveckling och utökad produktion av rökt 

honung 
29 622 

Ingenjörsfirman Mikael 
Gustafsson i Kalmar 
Aktiebolag 

Kvalitets- och miljöledningskonsult inkl. ISO-
certifiering 

29 900 

Inre Hälsa i Sverige AB Reklamfilm 19 300 
Johanna Petersson Skapande av Webbshop 14 400 
Johannes Löf Investering för säsongsförlängning 20 227 
John Late AB Produktutveckling och prover 17 500 
Jojo Sweden AB 

 
300 000 

Jon Bertil Fungai 
Arvesten 

Sågverk för att kunna förädla Svenskt virke till 
möbler 

30 000 

JPE Transportband & 
Service AB 

Digital utveckling 100 000 
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Julia Karlsson Lindhag Webbutik till min hemsida. 17 250 
Kai Lin Di AB 

 
200 000 

Kallenberg Coaching & 
Kommunikation AB 

Digitalisering och utveckling av webb/tjänster 
för foto och bilder av Öland 

32 500 

Kalmar Bageri AB Marknadsföring / Bygga upp varumärket 68 500 
Kalmar Kommun 

 
352 200 

Kicki Svensson Matvandring - En vandring genom den 
småländska skogsbygden med servering av 
lokalproducerad mat. Under vandringen ges en 
guidning av såväl matens som bygdens historia. 

27 000 

Kryddskafferiet 
Scandinavia AB 

Helt digitaliserad försäljningsplattform och 
produktutveckling. 

57 500 

Lars Linné försäljning Servicebidrag 95 206 
Lena Ahlström Livs AB Servicebidrag 37 500 
Levimimo AB Servicebidrag 255 392 
Långasjö Lanthandel Servicebidrag 271 669 
Långholmens Glassbod 
AB 

Långholmens Glassbod nystart 30 000 

Långholmens Glassbod 
AB 

Långholmens Glassbod i Skärgården 40 000 

M. Åbergs AB Digitaliseringskonsult för att eskalera 
digitaliseringen inom Salongsledarskap för 
frisörer/skönhets branschen. 
Ledarskapsutbildning för ägare/ arbetsledare. 

39 394 

MARIE TORSTENSSON Fönsterrutan - fönsterhantverk 30 000 
MattisBorg AB 

 
222 323 

MattisBorg AB 
 

77 677 
Mediafokus i Västervik 
AB 

Digital Omställning 45 500 

Mjölkteknik Öst AB Digital omställning 129 375 
Multibygg 
Projektutveckling i Sydost 
AB 

I samarbete med reklambyrå kommer vi ta ett 
grepp runt företagets strategi och varumärke. 
Arbetar omfattar att ta fram en 
varumärkesplattform, en digital strategi och en 
grafisk profil. 

30 000 

Myrsäter Group AB För att kunna produktutveckla och få en hållbar 
produktion där företaget inte är så beroende och 
sårbara av andra underleverantörer, behöver 
företaget investera och komplettera sin 
maskinpark. 

30 000 

Mönsterås kommun 
 

159 248 
Mörbylånga kommun 

 
98 960 

Naturbutiken på Öland 
AB 

Digitalomställning i orderhanteringen inom vår 
E-handel. 

112 500 

NC Calmarsund AB Produktutveckling 50 000 
Nordgear AB Ansökan om stöd avseende designskydd och 

patentansökan. 
30 000 

Nya butiken i Södra 
Möckleby AB 

Servicebidrag 200 000 
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Nybro Foto och Ateljé AB Utveckling av webshop / Google shopping och 
Google Adwords 

27 000 

Nybro kommun Hemsändningsbidrag 150 865 
Odensvi Lanthandel & 
Catering AB 

Servicebidrag 200 000 

Orranäs Glasbruk AB Skapa Webbhandelssida 72 048 
Paradisbygden 
Handelsbolag 

Servicebidrag 259 559 

Pellianni AB Digital internationallisering 42 470 
Petersson, Ingegerd Ansökan om Microstöd för produktion av 

ostkaka 
30 000 

PlanetStore Sweden AB Strategi och uppföljning av SEM 30 000 
Plumbear AB Mönsterskydd & Displayställ för första 

grossisten 
30 000 

Plåtson i Oskarshamn 
Aktiebolag 

E-handel 34 853 

Prema AB LEDNINGSSYSTEM ISO 9001:2015 OCH 
ISO 14001 :2015 

86 240 

RiBe AB Servicebidrag 46 667 
ROLF FREDRICSSON Uppstart av Gårdsråd 35 700 
Roxx Communication 
Group AB 

IT-kartläggning - digitalisering 54 000 

RT Trade AB Fönsterförsäljning- Norden 24 000 
Rubinia AB Konsulttjänst digital strategi 18 500 
Sara Kånåhols Maskininvestering 12 500 
Sara Västerlund Stöd till inköp av keramikugn 28 000 
Schwedenliebe Utveckling, modernisering och öka effektivitet 

av hemsidan 
27 750 

Serviceverkstan i Högsby 
AB 

digitalisering av mitt företag 30 000 

Severin Nilssons Möbler 
Aktiebolag 

E-handel för Magasin Severin 90 000 

Sifferhjälpen 
Ekonomibyrå AB 

Digitalisering av verksamheten 21 000 

Sofia Caroline Johansson Marknadsföringsstöd till deltagande på mässa. 25 000 
STRANDA TAPETSERI Konsult digital strategi 20 500 
Stratergo AB Produktutveckling av konceptet MEA2 40 000 
SUPKAJAK SWEDEN 
AB 

Webbshop och bokningssystem 30 000 

Tactical Headsets Sweden 
AB 

Design och ritning av gjutverktyg till headset 150 000 

Telin Rekrytering & 
Konsult Syd AB 

VD- utbildning 40 000 

TEMCO WL AB Servicebidrag 161 208 
Tjänstekompaniet i 
Sverige AB 

Uppdraget innebär utveckling av en plattform  
med bokningssystem för anpassade råd, kunskap 
och inspiration till företag. 

30 000 

Torsås Kommun Hemsändningsbidrag 274 400 
Ttm Energiprodukter AB Verifiera funktion och verkningsgrad på ett 

värmesystem med gasfri systemvätska 
114 500 
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Tung Service i Virserum 
Aktiebolag 

 
250 000 

Ukna Diversehandel AB Servicebidrag 242 359 
UPW AB Organisationsutveckling av Sjöfartshotellets 

interna ledning- och styrningssystem för en 
kvalitetssäkrad och hållbar organisation. 

60 000 

Vestman & Wahlstam AB Ansökan till grafisk profil 29 700 
Veterinär Annina AB Veterinärklinik på landsbygden 29 700 
Viking Toys AB Ta fram Viking Toys hållbarhetsstrategi 180 000 
Vimmerby kommun Hemsändningsbidrag 370 000 
Vimmerby kommun Hemsändningsbidrag 50 500 
Viriba AB Konsultcheck för ISO-certifiering 40 000 
Vita Progress AB Stöd till utveckling av Vita Progress AB:s 

verksamhet inom Happy Dance och Burlesque 
Inspiration 

18 500 

Västerport Studioglas AB Marknadsutvecklingsprojekt 20 000 
Västerviks kommun Hemsändningsbidrag 60 800 
Västerviks kommun Hemsändningsbidrag 89 900 
WebbPartner i Vimmerby 
AB 

Kartläggning av IT-infrastruktur 46 250 

Örsjö Belysning AB Stöd för konsulthjälp i samband med införande 
av Verksamhetsledningssystem, ISO 9001 & 
14001 

60 000 

   
 

Summa beviljade medel  11 161 213 
 
 

Kulturprojekt 2021 
    

Budget 2021: 947 000 kr 
    

Projektägare Projektnamn 
  

Beslutat belopp 
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 

  
187 096 

  
Summa 

 
509 618 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-01-19 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 20   

Anmälningsärenden 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar följande anmälningsärenden till 
protokollet: 

• Ägaranvisning för Almi Företagspartner 
Kalmar län AB, 2021 samt anslag och 
kallelser 2022 

 

RUN 2021/478 

• Regleringsbrev och statsbidrag för 
budgetåret 2021 

RUN 2020/609 
 

• Protokollsutdrag – svar på granskning av 
God ekonomisk hushållning, 
Regionrevisorerna 

 

RUN 2021/292 

• Information och kallelser till ägare samt 
ledamöter i E22 AB:s styrelse 2021 

 

RUN 2021/26 

• Nationellt program för Europeiska 
socialfonden+ 2021–2027 
 

• Statsbidrag- och regleringsbrev för 
budgetåret 2022  

RUN 2021/519 
 
 
RUN 2021/530 

 
- Regleringsbrev för budgetåret 2022 

avseende anslag 1:3 Europeiska regionala 
utvecklingsfonden perioden 2014-2020 
inom utgiftsområde 19 Regional utveckling 

- Regleringsbrev för budgetåret 2022 
avseende Nämnden för hemslöjdsfrågor 

- Regleringsbrev för budgetåret 2022 
avseende Myndigheten för kulturanalys 

- Regleringsbrev för budgetåret 2022 
avseende anslag 1:4 Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis 
omställning perioden 2021–2027 inom 
utgiftsområde 19 Regional utveckling 

- Regleringsbrev för budgetåret 2022 
avseende anslag 1:23 Laddinfrastruktur 
inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och 
naturvård, Infrastrukturdepartementet 
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- Regleringsbrev för budgetåret 2022 
avseende anslag 1:24 Biogasstöd inom 
utgiftsområde 20 Allmän miljö- och 
naturvård, Infrastrukturdepartementet 

- Regleringsbrev för budgetåret 2022 
avseende Tillväxtverket, 
Näringsdepartementet  

 
• Post- och telestyrelsen (PTS) bredbandsstöd 

2022 
 
• Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende 

Tillväxtverket 
 
• Protokoll – Styrgrupp för SBHSS 26 november 

2021 
 
• Svar på bemyndiganderedovisningen avseende 

anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder för 
budgetåret 2021 

 
• Beslutat åtgärdsprogram för havsmiljön 2022-

2027 

RUN 2021/534 
 
 
RUN 2021/530 
 
 
RUN 2021/364 
 
 
 
RUN 2020/609 
 
 
 
RUN 2020/529 
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