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Datum

2022-05-25
Regionala utvecklingsnämnden

§ 68
Godkännande av föredragningslista
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden godkänner föredragningslistan.
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Regionala utvecklingsnämnden

§ 69
Val av justerare
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden utser Malin Anell (S) till justerare.
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2022-05-25
Regionala utvecklingsnämnden

§ 70
Utvecklingsinsatser i samverkan med fokus på
områden med särskilda utmaningar
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Pilotprojektet som bedrivs i Högsby kommun syftar till att utveckla metoder
för ett hållbart regionalt utvecklingsarbete i små kommuner med utmaningar.
Bakgrunden är de stora och ökande skillnaderna inom Kalmar län som gör
att olika delar av länet har olika förutsättningar att utvecklas. Detta leder till
en tudelad utveckling och ojämlika livsvillkor för såväl företag som invånare
i länet.
Inom projektet har sju områden som anses extra viktiga för den framtida
utvecklingen i Högsby kommun identifierats:
•

Integrationsarbetet

•

Samverkan med civilsamhället

•

Visioner och självbild

•

Enmansföretagens villkor

•

Barn och ungas villkor

•

Kompetensförsörjningsfrågor

•

Omvärldsbevakning

Efter inventering av pågående insatser i Högsby kommun beslutades två
tematiska områden att tillsammans arbeta vidare med; civilsamhälle och
allmän dialog samt hälsolots.
Genom hälsolots är tanken skapa en ökad upplevelse av sammanhang och
självskattad hälsa hos invånare. I arbetet med hälsolotsen har följande steg
tagits:
•

Liknande alternativ i landet har undersökts

•

Kartläggning av resurser, funktioner och kontaktpersoner inom region
och kommun har genomförts

•

Beslut har fattats om medel till hälsolots motsvarande en tjänst på 50
procent året ut

•

Förslag på metod för uppföljning är framtagen

•

Förslag på kommunikationsplan är framtagen
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Förslag på uppdragsbeskrivning för hälsolots är framtagen

--Föredragning av

Christina Johansson, landsbygdsutvecklare Region Kalmar län
William Vitkanen, chef kommunledningskontoret Högsby kommun
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§ 71
Skärgårdsutveckling i Kalmar län
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
De regionala verktygen för skärgårdsutveckling i länet utgörs av dels
strategiskt arbete, dels olika former av stöd. Vad gäller det strategiska arbetet
bedrivs insatser inom kommersiell service genom regionalt serviceprogram
samt insatser inom besöksnäringen utifrån ny besöksnäringsstrategi. I fråga
om stödverksamhet finns både stöd som är riktade mot skärgården, likt
transportstöd och investeringsstöd för skärgårdsföretag, men också andra
stöd som inte är specifikt riktade mot skärgården.
Vidare bedrivs även arbetet med skärgårdsutveckling via gemensamt
utvecklingsprogram för kust och skärgård i Östergötland och Norra Småland
2030 samt genom Skärgårdsrådet. Av regionplanen följer också ett uppdrag
att utreda möjligheterna att stärka och utveckla skärgårdslivet genom service
och tillgänglighet.
--Föredragning av

Christina Johansson, landsbygdsutvecklare
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§ 72
Strategi för smart specialisering – genomförandets
fortsatta process
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Arbetet med smart specialisering sker i tre steg; prioriteringar,
utvecklingsplaner och handlingsplaner. Arbetet bedrivs gemensamt inom
Småland och Öarna där prioriterade kunskapsområden har tagits fram. För
Kalmar län är de prioriterade kunskapsområdena livsmedel, träindustri,
bioenergi, vattenhushållning och vattenteknik samt natur och kulturbaserad
besöksnäring.
Småland och Öarna genomför nu en gemensam transformativ analys med
syfte att skapa gemensamma näringslivsdrivna utvecklingsagendor, helt eller
delvis gemensamma utvecklingsinsatser, vidareutveckla pågående initiativ
samt samordnade strategier. Enligt tidsplanen är målet att en slutanalys och
återkoppling ska ske våren 2023.
--Föredragning av

Mattias Nylander, samordnare
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§ 73
Samrådsredogörelse kulturplan 2023-2024
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Förslag till aktualiserad kulturplan 2023-2024 skickades på remiss i
december 2021, sista svarsdatum var den 31 mars 2022. Sammanlagt har 26
remissvar kommit in - tolv kommuner, en region, åtta kulturorganisationer,
ett lärosäte, två studieförbund, ett politiskt parti samt en länsstyrelse.
Inkomna synpunkter handlar sammanfattningsvis om:
•

Ökad tillgänglighet via Kalmar länstrafiks kulturresor

•

Ingen delaktighet av barn vid framtagandet av planen

•

Kommunernas olikheter vad gäller förutsättningar och ansvar

•

Bristfällig beskrivning av museer och besöksmål utan regionala
överenskommelser

•

Konkreta förslag på textändringar, tillägg och beskrivningar

•

Utveckla beskrivning av kulturskolornas verksamhet

•

Skolbiblioteksutveckling som uppdrag till regional biblioteksutveckling

Över lag tillstyrks förslaget till kulturplan. Inga anmärkningar om
aktualiseringsprocessen har redovisats. Konkreta förslag på textändringar,
tillägg och beskrivningar har beaktats. Förslag som innebär nya
prioriteringar och mål tas vidare till samverkan- och samrådsprocess inför
kulturplan 2025. Samrådsredogörelsen kommer att hanteras av regionala
utvecklingsnämnden under hösten inför regionfullmäktiges hantering av
kulturplan 2023-2024.
--Föredragning av

Mia Carlsson, kultursamordnare
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§ 74
Samrådsredogörelse Relevant (skolkulturstrategi)
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Förslag till Relevant (skolkulturstrategi) skickades ut på remiss i december
2021, sista svarsdatum var den 31 mars 2022. Sammanlagt har tolv
remissvar inkommit, bland dessa finns ett gemensamt remissvar för
nätverket Kulturarenan samt remissvar från tio av länets tolv kommuner.
Inkomna synpunkter handlar sammanfattningsvis om:
•

Se över KLT-avtal om Kulturresor

•

Förtydliga begreppet skolkulturgaranti

•

Inkludera mer representativa bilder (olika åldrar och konstformer)

•

Inkludera elever från gymnasiet och förskolan

•

Visa på mer aktuella forskningsrön gällande kultur i skolan.

•

Förtydliga regionens roll och uppdrag i strategin

•

Val av lokala och kommunala kulturutövare samt kulturutövare från
andra regioner bör främjas i strategin

•

Inkludera bibliotek och kulturskoleverksamhet

•

Modellen för projektet ”Kulturcrew” kan även nämnas i strategin

•

Inkludera elever från förskola och gymnasiet

•

Inkludera mer representativa bilder från olika konstformer och olika
åldrar

•

Inkludera mer aktuell forskning i strategin

•

Förtydliga begreppet skolkulturgaranti

•

Förtydliga hur regionen ska genomföra uppföljning av strategin

•

Förtydliga regionens roll i strategin (uppföljning, funktion och avtal med
Kalmar länstrafik)

Samrådsredogörelsen kommer hanteras av regionala utvecklingsnämnden
under hösten inför regionfullmäktiges hantering av Relevant
(skolkulturstrategi).
---
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Föredragning av

Fanny Loeb, kulturutvecklare
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§ 75
Lägesrapport fossilbränslefri region
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Fossilbränslefri region 2030 är en av flera delar inom Klimatsamverkan
Kalmar län. Uppdraget är nu att uppdatera handlingsprogrammet för
fossilbränslefri region som planeras att gälla för perioden 2023-2025. Mål
och strategier kvarstår men ska aktualitetsgranskas. Det nya
handlingsprogrammet kommer att ge underlag till prioriteringar av regionala
utvecklingsmedel och EU-medel.
--Föredragning av

Carolina Gunnarsson, miljösamordnare
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§ 76

Ärendenummer RUN 2021/184

Uppdatering av riktlinjer för stöd till civilsamhället
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att i riktlinjer för stöd till
civilsamhället ska följande revidering göras
-

verksamhetsbidrag ska byta namn till aktivitetsbidrag

Revideringen ska gälla från och med 1 juli 2022.
Bakgrund
Den 26 maj 2021 fattade regionala utvecklingsnämnden beslut om nya
riktlinjer för bidrag till civilsamhället, att börja gälla från och med 1 januari
2022. Det har nu gått ett år sedan riktlinjen antogs och i arbetet med
implementeringen har behov av justeringar uppmärksammats avseende
bidrag till funktionshinderorganisationer.
Verksamhetsbidrag för funktionshinderorganisationer

I riktlinjen finns ett verksamhetsbidrag som kan sökas av en
funktionshinderorganisation som samma år blivit beviljad
organisationsbidrag. I arbetet med implementeringen har behov av ett antal
justeringar uppmärksammats avseende detta stöd.
Verksamhetsbidraget ska fungera som ett stöd till tillfälliga och avgränsade
aktiviteter som inte ingår i ordinarie verksamhet. I dialog med
funktionshinderorganisationerna har det uppmärksammats att benämningen
verksamhetsbidrag därmed blir missvisande och kan förväxlas med det årliga
organisationsbidraget. En mer lämplig benämning på stödet bedöms i stället
vara aktivitetsbidrag, eftersom bidraget avser stödja specifika aktiviteter.
Regionala utvecklingsnämnden föreslås därför att byta namn på stödet
verksamhetsbidrag till aktivitetsbidrag.
Handling
Tjänsteskrivelse daterad 27 april 2022
Protokollsutdrag till:
Basenhetschef företags- och projektstöd
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§ 77

Ärendenummer RUN 2022/176

Investeringsbidrag till kommersiell service
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att aktivera möjligheten för Region
Kalmar län att, vid behov, lämna investeringsbidrag till kommersiell service
inom ramen för förordning (2000:284).
Beviljade bidrag kommer att belasta 1.1 anslaget.
Bakgrund
Kalmar läns landsbygder utgör en unik resurs och dess invånare och
företagare är viktiga för att skapa hållbar utveckling i hela länet. För att
skapa attraktiva livs-och boendemiljöer i alla delar av länet är tillgången till
grundläggande service viktig. Det regionala serviceprogrammet för Kalmar
län 2020–2024 fungerar som ett strategiskt dokument för att arbeta med
landsbygds- och serviceutveckling. Programmet beskriver länets
förhållanden gällande service och fungerar även som underlag till stöd för
kommersiell service.
Region Kalmar län har enligt förordning (2000:284) om stöd till kommersiell
service möjlighet att lämna stöd för att det i glesbygd och landsbygd ska
kunna upprätthållas en försörjning med dagligvaror och drivmedel som är
tillfredsställande med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga
förhållanden. Stöd får lämnas till kommuner eller näringsidkare, i dagsläget
lämnar Region Kalmar län stöd i form av:
•

Servicebidrag (stärker likviditeten och lönsamheten under max 3 år
då företaget har en tillfällig svacka). 1:1 – medel.

•

Hemsändningsbidrag (återsök från kommuner som själv lämnat
bidrag till handlare som utfört hemsändningstjänster). 1:1 – medel.

•

Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen.
Medel tilldelas årligen från Tillväxtverket.

Det finns också, enligt förordningen, möjlighet att lämna stöd i form av
investeringsbidrag. Investeringsbidraget har dock varit vilande med
anledning av att stöd för investering till kommersiell service går att söka i
landsbygdsprogrammet, genom Länsstyrelsen Kalmar län.
Under programperioden 2014-2022 har länsstyrelsen beviljat ca 10 stöd per
år med ett genomsnittligt stödbelopp om 320 000 kr till investeringar för
kommersiell service. Medel för resterande del av perioden, t om 2022, är
nästan slut men behovet av stöd kvarstår.
I nästa programperiod tas kommersiell service bort från
landsbygdsprogrammet. Det betyder att investeringsstödet till kommersiell
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service inte finns kvar hos länsstyrelsen efter årsskiftet 2022/2023. De medel
som funnits för kommersiell service och nu lyfts ur landsbygdsprogrammet
kommer troligtvis tilldelas regionerna. Beslut väntas av kommissionen under
hösten.
För att säkerställa att möjligheten till investeringar inom kommersiell service
ska finnas även framledes föreslås därför en aktivering av det
investeringsbidrag som finns inom ramen för förordning (2000:284) om stöd
till kommersiell service. Region Kalmar län kommer då, om behov finns, att
ha möjlighet att handlägga ansökningar med start efter sommaren. Regionen
kommer under hela 2022 att ha en nära dialog med Länsstyrelsen Kalmar
län.
Bidraget kommer belasta 1:1-anslaget. Syftet med investeringsbidraget är att
främja tillgängligheten till kommersiell service för företag och invånare på
landsbygderna i Kalmar län.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad 20 april 2022
2. Ramar för investeringsbidrag
Protokollsutdrag till:
Regional utvecklingsdirektör
Basenhetschef företags- och projektstöd
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§ 78

Ärendenummer RUN 2022/179

Kompletterande investeringsstöd till företag
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att komplettera nuvarande
företagsstöd med ett stöd till investeringar i maskiner, inventarier och
byggnationer (investeringsstöd) inom ramen för förordning (2015:211) om
statligt stöd till regionala investeringar.
Beviljade investeringsstöd ska belasta 1.1 anslaget.
Bakgrund
Region Kalmar län har inom ramen för det statliga uppdraget att fördela
utvecklingsmedel (anslag 1:1) bland annat i form av företagsstöd.
Huvuddelen av dessa har i Kalmar län utgjorts av konsultcheckar för
investeringar i extern kompetens. Företagsstöden riktar sig framför allt till
företag som utvecklas och där investeringar skapar utrymme för tillväxt och
nya arbetstillfällen i länet. Flera faktorer talar för att ett investeringsstöd kan
öka möjligheterna för dessa företag att framgångsrikt klara en expansion. Vi
ser en ökad risk för inflation, räntehöjningar och en osäker konjunktur såväl i
Sverige som i vår omvärld, vilket negativt påverkar företagens
investeringsvilja. Ett investeringsstöd kan därför ha stor betydelse för att ett
företag ska våga göra en investering.
I de flesta regioner, utanför storstadsområdena, utgörs redan huvuddelen av
stöden av investeringsstöd (till maskiner, inventarier och byggnationer) och
endast en mindre del utgörs av konsultcheckar.
Kombinationen av investeringsstöd och konsultcheck kan även i vissa fall
utgöra en bra lösning för ett företag. Tillväxtanalys konstaterar till exempel
redan i sin rapport De regionala företagsstöden – 2016 följande:
”I intervjuerna framkommer att företagen lyfter fram investeringar i nya
maskiner samt lokaler/byggnader och anläggningar som de viktigaste
faktorerna för att infria sina tillväxtambitioner… Det framkommer samtidigt
att det är komplementariteten mellan olika typer av stöd som efterfrågas. Det
vill säga att det ges möjlighet att knyta kompetens och
marknadsföringsinsatser till den investering i maskiner eller anläggning som
gjorts. Kombinationen av stödformer och olika typer av stöd blir här
intressant.”

Investeringsstödet föreslås omfatta investeringar i byggnader, maskiner och
inventarier, dock ej rena re-investeringar. Stöd kan utgå med lägst 20 000 kr
och högst 300 000 kr, där bidraget maximalt får utgöra 25 procent (35
procent i stödområde 3) av godkänt stödunderlag. Stödområde 3 omfattar
följande kommuner i Kalmar län; Emmaboda, Hultsfreds, Högsby,
Oskarshamns, Torsås och Västerviks kommuner.
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Stödets legala grund är förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala
investeringar.
Förslaget är avstämt med Almi företagspartner Kalmar län som ser positivt
på införandet av ett investeringsstöd.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad 21 april 2022
2. Förordning om ändring i förordningen (1999:1382) om stödområden för
vissa regionala företagsstöd
Protokollsutdrag till:
Regional utvecklingsdirektör
Basenhetschef företags- och projektstöd
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§ 79

Ärendenummer RUN 2022/155

Ansökningar verksamhetsbidrag kultur 2023
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar sammanställningen av ansökningar
för verksamhetsbidrag kultur 2023 till protokollet.
Fördelningen av anslagen kommer att hanteras enligt ordinarie
kulturbudgetprocess under 2022 inför beslut 2023.
Bakgrund
Under 2021 antogs nya riktlinjer för ansökningar av verksamhetsbidrag inom
kulturområdet. Sammanlagt har åtta ansökningar inkommit, varav tre från
organisationer som sedan tidigare inte erhåller regionala verksamhetsanslag.
Inkomna ansökningar
Verksamheter

Erhållet regionalt
och statligt bidrag
2022

Sökt utökat bidrag
2023

Kalmar läns hemslöjdsförening

2 013

450

Kalmar läns museum

19 356

5 000

Riksteatern Kalmar län

2 289

2 602

Filmregion Sydost

2 252

80

Kalmar läns hembygdsförbund

518

250

Västerviks Museum

2 500

Ölands museum Himmelsberga

275

Folkets Hus och Parker

90

Summa totalt tkr

11 247

Sammanfattning av ansökningarna

Kalmar läns Hemslöjdsförening
Söker utökat verksamhetsbidrag för att utöka antalet tjänster med en barnoch ungdomsutvecklare. Under de senaste åren har hemslöjden gjort en stor
satsning på barn och unga. Ett av målen har varit att få in slöjden som en del
av Kulturskolans utbud i alla kommuner i länet. Nu krävs en arbetsinsats för
att förvalta och utveckla det arbete som har påbörjats, så att det fortlever
även efter det att den externa projektfinansieringen är slut. Hemslöjdens mål
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är att slöjden ska bli ett permanent inslag i Kulturskolans utbud för att nå ut
till barn och unga i hela länet.
Kalmar läns museum
Länsmuseet är idag till ca 50 procent självfinansierat. Ledningen bedömer att
det inte är rimligt att ytterligare öka självfinansieringsgraden. Länsmuseets
ledning menar att verksamheten är kraftigt underfinansierad för att kunna
bedriva en kvalitativ och professionell länsmuseal kulturarvsverksamhet i
hela Kalmar län. En väsentlig del av det offentliga anslaget används till
länsmuseets förvaltningsansvar för samlingar och arkiv, museets
kanslifunktioner samt för att hålla besöksmålet öppet, kvalitativt bemannat
och tillgängligt 360 dagar om året. Länsmuseet är i behov av ökade resurser
för att uppnå de ambitiösa mål som är beslutade i gällande Kulturplan.
Riksteatern Kalmar län
Söker utökat verksamhetsbidrag för att:
Öka subventioner till kommun och skola: 960 tkr
för att möta de ökade kostnader inom scenkonsten som kommunerna själva
inte har ekonomi att bära.
Gymnasiesatsning: 200 tkr
för att möjliggöra för fler kommuner än de två som ingår i pilotprojektet att
få ta del av Riksteatern Kalmar läns gymnasiepaket.
Bibliotekssatsning: 72 tkr
för att möjliggöra för folkbiblioteken att anordna offentliga
gratisföreställningar med scenkonst för barnfamiljer på fritiden.
KulturCrew: 450 tkr
för att det 3-åriga projektet ska övergå i en permanent fas där en person
anställs av Riksteatern Kalmar län och utvecklingsmedel för att kunna arbeta
med den fortsatta utvecklingen av KulturCrew efter projekttidens slut.
Kultur till äldre inom vård och omsorg: 770 tkr
för att utveckla stöd till omsorgspersonal i att arrangera kultur- och
scenkonstupplevelser för äldre. Stödet behöver omfatta både personellt stöd
och ekonomiskt stöd för att medfinansiera arrangemang.
Visst kulturstöd till teaterföreningar och andra arrangörer: 150 tkr
för att främja dans och samtida cirkus
Filmregion Sydost
Söker utökat verksamhetsbidrag hos de tre huvudmännen för att stärka den
filmkulturella regionala talangutvecklingen för att stärka basen och
mångfalden av filmtalanger i regionerna. Filmregion Sydosts filmstöd ligger
fortfarande lågt i relation till andra regioner inom Regionsamverkan
Sydsverige. Filmstöden är ett viktigt redskap för att fånga upp intresset och
främja filmskapande och talanger i hela länet med målet att det ska vara
möjligt att utveckla sitt kreativa skapande, oavsett var man bor.
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Kalmar läns hembygdsförbund
Söker utökat verksamhetsbidrag för att stärka upp
hembygdskonsulenttjänsten till en heltid. Hembygdskonsulenten tillför
hembygdsrörelsen en gedigen historisk kunskap och har bidragit med
utveckling av kulturutbudet på många platser i länet. Den digitala utveckling
som påbörjats är inne i ett skede där utvecklingen kommer att tillföra
hembygdsrörelsen ett nytt verktyg att förmedla kultur.
Hembygdskonsulenten har ett stort nätverk inom och utom länet i
museivärlden, universitetsvärlden, konst och kulturvärlden med flera som är
ett värdefullt redskap i att söka professionella kontakter och
samarbetspartners för utvecklingen av kulturarvet som hembygdsrörelsen
förvaltar i Kalmar län.
Stiftelsen Västerviks Museum
Söker verksamhetsbidrag för att utveckla utställningsverksamheten om det
marina 1500-talet, det immateriella världsarvet ”klinkbyggnadsteknik”,
besöksmålet Tjustbygden under rubriken Bronsålderskust samt den
pedagogiska verksamheten som kan komma hela länet till dels. En
resursförstärkning krävs även för att stiftelsen ska leva upp till Visions
museiavtal och för att arkivtillgångarna åter ska bli öppna för beforskning.
Stiftelsen Västerviks Museum bedriver i stort sett en liknande
grundverksamhet som Kalmar läns museum med ändamål att förvalta och
vårda stiftelsens fastigheter, markområden, byggnader och samlingar och
hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen ska bedriva och främja
kulturminnesvård och museiverksamhet, liksom annan därmed förenlig och
närstående kulturell verksamhet och ska medverka till att skapa en identitet
åt bygden och bidra till att ge var och en tillgång till sin historia.
Ölands museum Himmelsberga
Söker verksamhetsbidrag till finansiering av en deltidstjänst med fokus på
det gröna kulturarvet. Ölands museum Himmelsberga hyser samlingar från
hela Öland och som berör landskapets historia inom hantverk och jordbruk.
På platsen bevaras en öländsk radby med inslag från tre sekler, och med så
gott som alla byns aspekter bevarade, från de fattigas malmställen till de
rikare gårdarna. Museets ambition är att bevara och förevisa bondens by och
hantverkarnas liv som det var innan, och under, det moderna samhällets
intåg. Men, också att vara en utgångspunkt för lärdomar kring detta inför de
beslut som måste fattas i dagens samhälle. Detta utgör på alla sätt också en
tydlig länk till Södra Ölands Odlingslandskap, det är på museet det går att
uppleva de miljöer och historiska aspekter som man inte kan komma åt eller
erfara i världsarvet som sådan. Museet blir därför en nyckel till förståelsen
av det unika med världsarvet på Öland.
Sydöstra Folkets Hus och Parkregion
Söker verksamhetsbidrag från Region Kalmar län, Region Kronoberg,
Region Jönköping och Region Östergötland. Folkrörelsen Folkets Hus och
Parker samlar Folkets Hus, folkparker, biografer och liknande lokala ideella
kulturlokaler runt om i hela landet, ofta på mindre orter. I Kalmar län har
Folkets Hus och Parker för närvarande 29 medlemsföreningar. Sydöstra
Folkets Hus- och Parkregionen verkar för att stärka lokala och regionala
nätverk, mellan medlemmar och andra organisationer i Kalmar län. Sydöstra
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Folkets Hus- och Parkregionens styrelse arbetar tillsammans med
medlemmarna för lokal och regional utveckling, i samverkan med andra
kulturorganisationer, studieförbund och liknande regionala aktörer.
Medlemsföreningarna utgör inte bara en kulturell infrastruktur för andra
aktörer utan fungerar också som arrangörer av olika kulturevenemang, inom
bland annat bildkonst, dans och scenkonst, med särskild inriktning på barn
och unga. Många medlemmar upplåter även sina lokaler som mötesplats,
verkstäder, amatörteater, replokaler, E-sports aktiviteter, till konstnärer och
utbildningar genom bland annat studieförbunden. Föreningarna visar allt från
film till livesändningar från världens alla hörn. De är en scen för allt från
världsartister till det lokala källarbandet. Föreningarna finns i alla kommuner
i länet och ger därför stora möjligheter att nå länets invånare med kultur både
som betraktare och deltagare.
--Protokollsanteckning

Petra Gustafsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Sverigedemokraterna anser att Folkets hus och Parker har en diskriminerade
uthyrningspolicy och här bör inte regionen stödja genom att ge bidrag.
Handling
Tjänsteskrivelse daterad 25 april 2022
Protokollsutdrag till:
Regional utvecklingsdirektör
Basenhetschef näringsliv och kultur
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§ 80

Ärendenummer RUN 2022/170

Verksamhetsberättelse (delår) för januari–april 2022
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden godkänner regionala
utvecklingsförvaltningens verksamhetsberättelse (delår) för januari – april
2022.
Rapporten överlämnas till regionstyrelsen.
Bakgrund
Regionala utvecklingsförvaltningen tar fram en delårsrapport för perioden
januari till april 2022. I rapporten redovisas uppföljning av verksamhetsmål
och det ekonomiska läget för förvaltningen.
--Föredragning av

Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör
Tina Erlandsson, ekonomichef

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad 23 maj 2022
2. Verksamhetsberättelse för regional utvecklingsnämnd/förvaltning januari
till april 2022
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen
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§ 81

Ärendenummer RUN 2022/199

Yttrande över Trafikverkets samrådshandling för val av
lokalisering av E22 förbi Bergkvara, Torsås kommun,
Kalmar län
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden antar redovisat yttrande över
samrådshandling för val av lokalisering av E22 förbi Bergkvara, Torsås
kommun, Kalmar län.
Yttrandet överlämnas till Trafikverket.
Bakgrund
Trafikverket har bjudit in till samråd angående val av lokalisering av E22
Karlskrona-Kalmar, delen Förbifart Bergkvara. Region Kalmar län har vid
tidigare samråd, och i den förberedande utredningsprocessen, lämnat
synpunkter och deltagit i arbetet.
Planeringsprocessen är omfattande och inkluderar många parter både inom
den offentliga och civila sektorn. I underlaget har flera olika alternativ på
korridorer tagits fram. Inom varje korridor undersöks viktiga intressen och
värden samt hur förutsättningarna för byggnation ser ut. Korridorerna
minskar efter hand som faktaunderlaget ökar och är nu nere i tre slutliga
korridorer.
Beskrivning av korridorerna
Alla utredningskorridorer startar ett antal kilometer söder om Bröms och
avslutas strax söder om Djurviksvägen. Förbättringar planeras även i
befintlig infrastruktur för E22 inom korridorerna. Sammanfattning av
beskrivning av korridorer hittas i kapitel 4.3.
Korridor Lila
Korridor Lila avviker från befintlig väg vid Bröms och föreslås placeras
väster om Grisbäcken. Den har tre korsningar i plan kopplat till befintliga
vägar och ger förslag på planskild korsning vid väg 504 (mellan Bergkvara
och Torsås). Möjlighet finns till anläggande av BRT i anslutning till
korsningen vid väg 504. Förslaget har längst andel nybyggd väg och kan
därmed erbjuda goda omkörningsmöjlighet i formen av 2+1 väg.
Gällande nyttjande av resurser beskrivs korridoren i handlingarna:
Korridoren är både dyr och innebär ett dåligt nyttjande av resurser. Det
uppnår dock störst överflyttningsnytta (från väg 130) av de tre korridorerna.
Korridor Röd
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Korridor Röd föreslås placeras öster om Grisbäcken och avviker också från
befintlig väg i höjd med Bröms. Även här föreslås tre korsningar i plan med
befintlig infrastruktur och en planskild korsning vid väg 504 som medger
möjlighet att anlägga en BRT-station. Det ges två förslag på korsningspunkt
vid väg 504 inom korridoren. Förslaget ger inte möjlighet till
standardutförande av 2+1 väg vilket innebär korta sträckor för omkörning.
Alternativ röd är även det förslag som beräknas ha högsta totala kostnaden
både med hänsyn till monetära värden och andra värden/resurser. I
handlingen beskrivs att korridoren är relativt dyr och har dåligt nyttjande av
befintliga resurser samt innebär mest ianspråktagande av befintliga värden
och resurser.
Korridor Gul
Korridor Gul nyttjar befintlig E22 hela vägen upp till Hillsborg där den viker
av förbi Bergkvara. Även här förekommer dock korsningar i plan på tre
ställen, varav två i befintlig sträckning, samt två sträckningsförslag på
planskilda korsningar vid väg 504. Möjlighet finns att anlägga BRT-station i
anslutning till den planskilda korsningen. Omkörningsmöjligheter för 2+1 är
goda inom förslaget. Gällande kostnader beskrivs i handlingen att korridoren
är den billigaste av korridorerna sett till kostnad och ger nyttjande av
befintliga resurser. Den beräknade nyttan är lägst men det är också
anläggningskostnaden.
Sammanfattning av yttrande
Region Kalmar län anser att förslag Korridor Röd helt ska strykas från vidare
utredningar. I sin granskning ser Region Kalmar län till den regionala nyttan
och helheten för stråket och på grund av de korta omkörningsfilerna anses
förslaget inte ge tillräcklig god effekt på flöden och tillgänglighet i trafiken.
Den har även höga kostnader och tar stora värden ianspråktagande.
Genom förslaget till Korridor Lila skapas kortast restider på sträckan vilket
ger en tydlig koppling till strategierna i Regional utvecklingsstrategi om att
skapa en funktionell region. Nackdelen med förlaget är att den tar stor andel
ny mark i anspråk vilket inte stämmer överens med regionala och nationella
mål om exempelvis resursanvändning och skydd av miljö, natur och kultur
men även att minska ianspråktagandet av odlingsbar mark.
Gul korridor har hög resurseffektivitet och nyttjar befintlig infrastruktur på
ett ekonomiskt och klimatmässigt försvarbart sätt. Korsningspunkterna i
befintlig väg i den södra delen av korridoren har en avgörande funktion för
att framtida hastigheter kan hållas på vägen. Trafikverket bör överväga om
någon av punkterna kan behöva planskildhet. Prisbilden för korridoren är
såklart en viktig faktor. Korridorens nackdel är att tillgängligheten och
minskade restider inte blir lika stor som i korridor Lila. Den stora fördelen är
en korridor som i stort tar hänsyn till odlingsbar mark och nyttjar både
monetära och icke-monetära resurser väl.
I alla föreslagna korridorer lämnas stort utrymme för utveckling av BRTstationer. Denna möjlighet till utveckling är helt i enlighet med Region
Kalmar läns långsiktiga strävan om attraktiv kollektivtrafik och ett
sammanbundet län. Region Kalmar län ser mycket positivt på att
Trafikverket tagit höjd för länets gemensamma satsningar och ser framemot
fortsatt arbete med utformning av stationen.
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Sammantaget förordar Region Kalmar län att Trafikverket fortsätter
utredningsuppdraget med Korridor Gul som första alternativ.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad 17 maj 2022
2. Samrådshandling – val av lokalisering, samråd 3, E22 KarlskronaKalmar, delen förbi Bergkvara Torsås kommun, Kalmar län
Protokollsutdrag till: Trafikverket
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§ 82

Ärendenummer RUN 2022/205

Anmälan av granskning från regionrevisorerna basgranskning av regionala utvecklingsnämnden 2021
Beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden noterar basgranskning av regionala
utvecklingsnämnden 2021.
2. Regionala utvecklingsnämnden uppdrar åt regionala
utvecklingsdirektören att ta fram ett svar inför beslut på regionala
utvecklingsnämndens möte den 24 augusti 2022.
Bakgrund
Regionens revisorer har genomfört basgranskning av regionala
utvecklingsnämnden för 2021.
Revisorerna vill få svar med uppgift om vilka åtgärder som vidtagits,
respektive planeras, för att tillvarata de rekommendationer som redovisas i
rapporten. Svaret ska lämnas senast den 7 september 2022.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad 13 maj 2022
2. Missivbrev – basgranskning av regionala utvecklingsnämnden 2021
3. Rapport över basgranskning 2021 – regionala utvecklingsnämnden
4. Appendix till basgranskning 2021 – sammanställning uppföljning av
rekommendationer
5. Beslut från regionrevisorerna § 52 den 6 april 2022 – basgranskning
2021
Protokollsutdrag till: Regional utvecklingsdirektör
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§ 83

Ärendenummer RUN 2019/51

Handlingsprogram för kompetensförsörjning 2020-2022
– uppföljning samt förlängning
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden godkänner uppföljning av Handlingsprogram
för kompetensförsörjning 2020-2022.
Regionala utvecklingsnämnden noterar Plan för framtagning av
Handlingsprogram för kompetensförsörjning 2024-2027 till protokollet.
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionfullmäktige förlänger
handlingsprogrammet för kompetensförsörjning 2020-2022 att gälla till och
med utgången av 2023.
Bakgrund
Beslut om Handlingsprogram för Kompetensförsörjning Kalmar län antogs
av regionfullmäktige den 2 april 2020.
Aktiviteter har genomförts i samverkan med olika aktörer som länets
kommuner inom yrkesutbildning och arbetsmarknad, inom
yrkeshögskoleutbildningar, med Arbetsförmedlingen samt regionala,
mellanregionala och nationella aktörer inom kompetensförsörjning.
Redogörelse för insatsernas arbetsgång framgår av bilagan.
För att kunna genomföra ett grundligt dialog- och förankringsarbete med
kommuner, myndigheter och andra aktörer i framtagandet av nytt
Handlingsprogram för Kompetensförsörjning föreslås förlängning av
nuvarande program till och med 2023. Dessutom föreslås att kommande
program gäller för fyra år, 2024-2027, för att få längre tid att genomföra
programmet.
--Föredragning av

Katarina Johansson, samordnare kompetensförsörjning
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad 5 maj 2022
2. Handlingsprogrammets aktivitetslista med markeringar om status, samt
förklaringar och åtgärd/hantering vid avvikelser
3. Plan för framtagning av Handlingsplan för Kompetensförsörjning 20242027
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Protokollsutdrag till:
Regionfullmäktige
Regional utvecklingsdirektör
Basenhetschef näringsliv och kultur
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§ 84

Ärendenummer RUN 2021/515

Uppdrag 22/03 - redovisa en förstärkt handlingsplan
som vägleder arbetet framåt för en fossilbränslefri
region 2030
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden återremitterar ärendet med motiveringen att
invänta beslut i Europaparlamentet.
Bakgrund
Av regionplan 2022–2024 följer ett uppdrag att redovisa en förstärkt
handlingsplan som vägleder arbetet framåt för en fossilbränslefri region
2030.
En handlingsplan för en fossilbränslefri region 2030 har därför tagits fram.
Handlingsplanen ska förstärka och vägleda Region Kalmar läns arbete med
Handlingsprogram för en fossilbränslefri region, som antagits av
regionfullmäktige § 156 den 25 september 2019 samt av Länsstyrelsen
Kalmar län.
Handlingsplanen syftar till att vara vägledande och utgöra ett underlag att ta
hänsyn till vid kommande upphandlingar. Omvärldsanalysen omfattar
bränsle, fordon på marknaden och utbyggnad av infrastruktur såväl nationellt
som regionalt. Utveckling inom området är ständigt pågående och måste
bevakas för att kunna ställa rätt krav vid upphandling. Bedömningen är att
den handlingsplanen ska ses över årligen för att ge rätt förutsättningar och
hålla regionen uppdaterad över de förändringar som sker i omvärlden, inte
minst nu med tanke på rådande världsläge.
Elektrifieringen kommer att vara dominerande kommande år.
Miljöbilsdefinitionen för biogasbilen är i grunden inget som gör någon
skillnad mer än att vi i Sverige erhåller en bonus när vi anskaffar en
biogasbil (och gör en klimatnytta). Anledningen till att elektrifieringen
dominerar kommer av att EU ställa krav på fordonstillverkarna med max
tillåtna utsläpp för hela fordonsflottan. Utsläpp från bilar mäts från
avgasrören vilket ger att även om det är biogasbil så klarar de inte kraven på
låga utsläpp. Tillsammans med sanktionskraven på fordonstillverkarna vid
överskridna utsläpp är biogas på lång sikt inte längre är ett alternativ även
om Sverige klassar biogasen som en miljöbil gör det ingen skillnad, den
kommer inte, som det är idag, att kunna tillgodoräknas med sina positiva
egenskaper i utsläppskraven. Biogasen kommer dock framgent att vara ett
viktigt bränsle när det gäller tung trafik.
Region Kalmar län fortsätter arbetet med att ställa om i strävan att nå en
fossilbränslefri Region till 2030. Flera olika förnyelsebara bränsleslag
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kommer att behövas parallellt för att lyckas, såväl biogas som el, och på
längre sikt är även vätgas ett intressant alternativ.
Handlingsplanens åtgärder baseras dels på att vi ska uppfylla kommande
lagkrav, dels ställa om och följa den utveckling som pågår på marknaden och
som följer av EU-lagstiftning. Nedan följer några exempel på åtgärder i
handlingsplanen:
•

Planering av upphandlingar som berörs av CVD (oavsett fordonstyp)
samt identifiera vilka krav som ska ställas på elektrifiering.

•

Fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur för regionens eldrivna fordon.
Baserat på de trender och den expansiva utveckling som sker gällande
elektrifiering av fordon behöver en fullskalig laddinfrastruktur finnas på
plats inför kommande utbyten av bilar.

•

Kartläggning av nuläge för utbyggnad av laddstolpar vid våra
verksamheter med fokus på eventuell utökning av elkapacitet.

•

Regional dialog för planering kring utbyggnad av publik
laddinfrastruktur och biogas för tunga fordon inom regionen.

•

Beakta säkerhetsfrågor kopplat till bilar, drivmedel och infrastruktur för
att kunna uppfylla krav enligt kontinuitetsplan.

•

Uppdatering av riktlinje för anskaffning av pool- och verksamhetsbilar.

•

Fortsatt följa utvecklingen kring biogasen och personbilar.

--Föredragning av

Mats Hallgren, verksamhetsutvecklare
Överläggning
Ordförande föreslår att regionala utvecklingsnämnden ska återremittera
ärendet med motiveringen att invänta beslut i Europaparlamentet.
Ordförande frågar om regionala utvecklingsnämnden beslutar att ärendet ska
avgöras vid mötet eller återremitteras. Hon finner att ärendet ska
återremitteras.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad 23 maj 2022
2. Slutredovisning av uppdrag 22/03 - Redovisa en förstärkt handlingsplan
som vägleder arbetet framåt för en fossilbränslefri region 2030
3. Handlingsplan för Region Kalmar läns transporter - Fossilbränslefri
region 2030
Protokollsutdrag till: Hållbarhetschef och regional utvecklingsdirektör
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§ 85

Ärendenummer RUN 2021/514

Uppdrag 22/02 - redovisa en handlingsplan för
jämställdhet som innefattar våld i nära relationer,
hedersrelaterat våld och könsstympning
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att namnet för handlingsplanen
förtydligas till Handlingsplan för jämställdhet som innefattar våld i nära
relationer, hedersrelaterat våld och könsstympning.
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen godkänner
slutredovisning av uppdrag 22/02 – Redovisa en handlingsplan för
jämställdhet som innefattar våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och
könsstympning.
Bakgrund
Av regionplan 2022-2024 följer ett uppdrag att redovisa en handlingsplan för
jämställdhet som innefattar våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och
könsstympning.
I egenskap av undertecknare av den europeiska deklarationen för
jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMRdeklarationen) har Region Kalmar län åtagit sig att upprätta handlingsplaner
och program för jämställdhet samt att tillföra de ekonomiska och mänskliga
resurser som behövs för att genomföra dem.
Region Kalmar län har tidigare haft tre separata handlingsplaner för våld i
nära relationer, könsstympning och jämställdhet. I redovisad handlingsplan
jämställdhet ingår arbetet mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och
könsstympning.
--Föredragning av

Anna Soltorp, basenhetschef hållbar samhällsplanering
Överläggning
Ordförande föreslår att regionala utvecklingsnämnden ska besluta enligt det
redovisade förslaget med ändringen att namnet för handlingsplanen
förtydligas till Handlingsplan för jämställdhet som innefattar våld i nära
relationer, hedersrelaterat våld och könsstympning.
Petra Gustafsson (SD) föreslår att regionala utvecklingsnämnden ska
återremittera ärendet till förvaltningen, med följande motivering:
-

att i delmål 1:6 ändra strävansvärdena till att även inkludera
synliggörandet av mäns utsatthet för trakasserier, ändra Jämnare
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könsfördelning på ledande positioner till att ge förutsättningar till
jämnare könsfördelning på ledande positioner, samt att ändra Jämnare
könsfördelning i arbetsgrupper till att ge förutsättningar till jämnare
könsfördelning i arbetsgrupper.
-

att i delmål 3:6 strävansvärden - implementera normkritisk pedagogik i
förskolor och skolor, detta finns i läroplanen från hösten 2022 och kan
tas bort från handlingsplanen.

-

att i delmål 4:6 ändra rubriken Kvinnor och män ska ta samma ansvar för
hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor till
Kvinnor och män ska kunna ha samma möjligheter att ge och få omsorg i
hemmet.

-

att i delmål 6:6 under punkten Att sträva efter även inkludera att
förebygga mäns våld mot män, kvinnors våld mot män samt kvinnors
våld mot kvinnor.

Johanna Wyckman (L) föreslår att Petra Gustafssons (SD) förslag ska avslås.
Beslutsordning

Ordförande frågar om regionala utvecklingsnämnden beslutar att ärendet ska
avgöras vid mötet eller återremitteras. Hon finner att ärendet ska avgöras vid
mötet.
Ordförande frågar därefter om regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt
ordförandes förslag till beslut och finner att så är fallet.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad 16 maj 2022
2. Reviderad handlingsplan jämställdhet
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen

Comfact Signature Referensnummer:
1378454
31

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-05-25
Regionala utvecklingsnämnden

§ 86

Ärendenummer RUN 2022/157

Yttrande över Regional Kulturplan 2023-2025
Jönköpings län
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat
yttrande över Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län.
Yttrandet överlämnas till Region Jönköpings län.
Bakgrund
Region Kalmar län har av Region Jönköpings län beretts tillfälle att yttra sig
över Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län.
Yttrande
Region Kalmar län tillstyrker förslag till Regional kulturplan 2023-2025
Jönköpings län då den ligger i linje med det gemensamma arbetet inom
Regionsamverkan Sydsverige.
De regionala kulturpolitiska målen i Regional kulturplan 2023-2025
Jönköpings län stämmer väl överens med deras vision, regionala
utvecklingsstrategi och nationella kulturpolitiska mål samt övriga adekvata
lagar och förordningar. Planen visar på kulturens demokratiska grund och
hur kulturlivets infrastruktur är uppbyggd och kan stärkas. Kulturpolitisk
organisation, roller och uppdrag tydliggör regionens och kommunernas roller
och ansvar men också vikten av en ständigt pågående samverkan- och
samrådsprocess i hela kulturlivet under planperioden. I detta sammanhang
vill Region Kalmar län poängtera vikten av att regionerna i
Regionsamverkan Sydsverige aktivt samverkar för att tillsammans utgöra en
dynamisk bas för kulturell och regional utveckling.
Barnrättsperspektiv

Region Kalmar län ser positivt på att Region Jönköpings län har fokus på att
barn och ungas delaktighet och inflytande ska stärkas, öka möjligheter att ta
del av professionell kultur samt öka möjligheten för unga kulturskapare att
gå från amatör till yrkesutövare. Region Kalmar län ser fram emot att ta del
av effekten av att permanenta den regionala samordnaren för länets
kulturskolor.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad 25 april 2022
2. Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen
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§ 87

Ärendenummer RUN 2022/53

Yttrande över betänkandet En möjlighet till småskalig
gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95),
Socialdepartementet
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen att anta redovisat
yttrande över betänkandet En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av
alkoholdrycker (SOU 2021:95).
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.
Bakgrund
Utredningens övergripande uppdrag har varit att utreda om och i så fall hur
gårdsförsäljning av alkoholdrycker kan införas i Sverige, under förutsättning
att Systembolagets monopol säkras. Utredningen föreslår att gårdsförsäljning
ska få bedrivas av den som tillverkar alkoholdrycker småskaligt, oberoende
och hantverksmässigt, samt av den som odlar druvor som används för
vintillverkning. Bedömningen är att en restriktiv form av gårdsförsäljning är
förenlig med EU:s regler om fri varurörlighet och inte heller försvagar
detaljhandelsmonopolets ställning. Försäljning ska endast kunna ske i
begränsad mängd, i samband med studiebesök eller föreläsning och under
dagtid. Utredningen lämnar även ett alternativt förslag som ytterligare
begränsar vilka alkoholdrycker som ska få ingå och vilken form av
tillverkning som ska vara tillåten. Regleringen ska, enligt förslaget, i ett
första steg gälla i sex år och utvärderas i god tid innan upphävandet.
Utvärderingen ska sedan ligga till grund för beslut om regleringen ska
förlängas, göras permanent, ändras eller slopas.
År 2020 fanns 245 anställda i Kalmar län inom dryckesrelaterade SNI-koder.
Merparten av dessa var anställda hos Åbro Bryggeri. Därutöver fanns färre
än tio anställda inom framställning av öl, cider eller sprit. Totalt redovisas 14
företag.
Flertalet av de lokala producenterna i Kalmar län av öl, vin och destillat är
redan en del av regionens besöksnäring då de ofta även erbjuder produkter i
form av bryggeribesök, provsmakningar, föreläsningar eller kurser. Samtliga
aktörer inom länet som Region Kalmar län har diskuterat småskalig
gårdsförsäljning med är positiva till möjligheten.
Sammanfattning av förslag till yttrande
Region Kalmar län är, förutsatt att Systembolagets monopol säkras, positiv
till utredningens huvudförslag. Bedömningen är att förslaget har utformats
på ett sätt som motverkar någon större hälsopåverkan på befolkningen.
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När det gäller maximalt tillåten volym för vin och destillerade drycker skulle
det möjligen vara att föredra att volymerna harmoniseras med de regler som
gäller för införsel från icke EU-land. En volymgräns på sex liter öl skulle ge
en besökare bättre möjlighet att vid ett besök kunna köpa med sig en flaska
av varje ur bryggeriets sortiment.
Utredningen har övervägt om det är nödvändigt att ställa krav på att den
huvudsakliga råvaran ska vara egenodlad. Region Kalmar län stöder
slutsatsen att det inte finns behov av ett sådant krav.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad 25 april 2022
2. Sammanfattning av betänkandet En möjlighet till småskalig
gårdsförsäljning.
3. Yttrande över betänkandet En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning
av alkoholdrycker (SOU 2021:95), Socialdepartementet
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen
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§ 88

Ärendenummer RUN 2022/177

Yttrande över förslag till ny översiktsplan för Kalmar
kommun 2035-2050
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat
yttrande över granskningsförslag till Översiktsplan Kalmar kommun 20352050.
Yttrandet överlämnas till Kalmar kommun.
Bakgrund
Region Kalmar län har på nytt getts möjlighet att lämna synpunkter på
Kalmar kommuns förslag till översiktsplan för Kalmar kommun 2035-2050,
denna gång i granskningsskedet. Regionstyrelsen lämnade den 8 september
2021, § 140, ett yttrande på det tidigare samrådsförslaget.
Yttrande
Region Kalmar län bedömer att de i samrådsskedet framförda synpunkterna
har beaktats av Kalmar kommun på ett bra sätt och har inget ytterligare att
framföra.
Överläggning
Malin Anell (S) föreslår att regionala utvecklingsnämnden ska besluta enligt
det redovisade förslaget.
Petra Gustafsson (SD) föreslår följande:
-

att regionen i sitt yttrande förordar att förnybart byts ut till fossilfritt

-

att regionen i sitt yttrande förordar att texten ”skulle det bli aktuellt att
pröva etablering av kärnkraft i Kalmar kommun så kommer kommunen
att motsätta sig detta.” tas bort

-

att regionens yttrande kompletteras med att Region Kalmar län anser att
Kalmar kommun bör vara ytterst restriktiv med att ge tillstånd för vidare
utbyggnad av vindkraft

--Efter avslutad överläggning frågar ordförande om regionala
utvecklingsnämnden beslutar enligt Malin Anells (S) förslag eller Petra
Gustafssons (SD) förslag till beslut.
Ordförande finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt Malin
Anells (S) förslag till beslut.
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Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad 25 april 2022
2. Underrättelse om granskning förslag till ny översiktsplan för Kalmar
kommun 2035-2050
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen
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§ 89
Delegationsbeslut
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar att följande delegationsbeslut har
fattats:
•

Remiss angående förslag till inrättande av
Tändsticksbergets naturreservat i Västerviks
kommun

RUN 2022/127

•

Regionala utvecklingsnämndens presidium Godkännande av ekonomisk rapport mars 2022,
regional utvecklingsnämnd/förvaltning

RUN 2022/170

•

Regionala utvecklingsnämndens presidium Prioriteringar av bredbandsinfrastruktur för att
möjliggöra digital kommunikation i hela Kalmar
län

RUN 2021/534

•

Regionala utvecklingsnämndens presidium - EU:s
Circular Cities and Regions Initiative

RUN 2022/198

•

Fördelning av 2022 års anslag till
organisationsbidrag inom huvudområde
Folkbildning

RUN 2022/15

•

Fördelning av 2022 års anslag till
organisationsbidrag inom huvudområde Hållbar
utveckling

RUN 2022/23

•

Regionala utvecklingsnämndens presidium Yttrande över förslag till sammansättning av
övervakningskommitté för havs-, fiskeri- och
vattenbruksprogrammet 2021-2027

RUN 2022/200

•

Regionala utvecklingsnämndens presidium Fördelning av 2022 års anslag till startbidrag

RUN 2022/169

•

Regionala utvecklingsnämndens presidium Fördelning av 2022 års anslag till
organisationsbidrag inom huvudområde
Funktionshinder

RUN 2022/16
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Delegerade stöd regionala projektmedel 2022-03-01 – 2022-04-30
Projektnamn
Landsbygskontor - CoWorking
Boda
Landsbygdskontor Oskarshamns
kommun
Teknikcollege Östra Småland
Yrkes-SM 2022
Internationell marknadsföring i
Kalmar län 2021-2022
Investerings- och exportsamverkan
Kalmar län

Stödmottagare
Emmaboda kommun

Beviljat belopp
385 011

Oskarshamns kommun

246 136

Oskarshamns kommun

57 278

Region Kalmar län

3 520 000

Region Kalmar län

438 000

Summa:

4 646 425
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§ 90
Anmälningsärenden
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar följande anmälningsärenden till
protokollet:
•

Statsbidrag och regleringsbrev för budgetåret
2022

RUN 2021/530

•

Protokoll – Beredningen för forskning, utveckling
och e-hälsa 2022

RUN 2022/159

•

Protokoll - Regionala utvecklingsnämndens
presidium den 24 mars 2022

RUN 2022/9

•

Protokoll Region Jönköpings län - godkännande
av verksamhetsplan och budget 2022 för
Småland, Blekinge, Halland South Sweden

RUN 2021/349

•

Barnombudsmannens årsrapport 2022

RUN 2022/160

•

Växtplats Blekinge - Regional utvecklingsstrategi
2022

RUN 2021/153

•

Protokoll - Folkhögskolestyrelsen 6 april 2022

RUN 2022/7

•

Regionfullmäktige - Beslut om tilläggsbudget
2022

RUN 2022/43

•

Marin strategi för Nordsjön och Östersjön,
Åtgärdsprogram för havsmiljön 2022-2027 enligt
havsmiljöförordningen

RUN 2020/529
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