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Datum
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Regionala utvecklingsnämndens presidium

§ 11

Ärendenummer RUN 2022/14

Kurser och konferenser regionala utvecklingsnämnden
2022
Beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidium beslutar
-

att Åke Nilsson (KD) och Åke Berg (M) ersätter Anders Andersson (KD)
och Pär-Gustav Johansson (M) vid dialogmöte om skärgårdsfrågor den 9
juni 2022.

-

att Malin Anell (S) deltar som adjungerande vid Regionsamverkan
Sydsveriges kulturutskotts möte den 3 juni 2022.

-

att erbjuda ordinarie ledamöter och ersättare i regionala
utvecklingsnämnden att delta på Fisken och den lokala
livsmedelsproduktionen den 9 juni 2022.

Bakgrund
Presidierna för regionala utvecklingsnämnden och kollektivtrafiknämnden
har inbjudits att närvara vid dialogmöte om skärgårdsfrågor den 9 juni 2022.
Då Anders Anderson (KD) och Pär-Gustav Johansson (M) har förhinder
utses Åke Nilsson (KD) och Åke Berg (M) att ersätta dessa.
Karin Helmersson (C) har förhinder att delta vid Regionsamverkan
Sydsveriges kulturutskotts möte den 3 juni 2022, Malin Anell får närvara vid
mötet som adjungerad.
Handlingar
1. Inbjudan till dialogmöte om skärgårdsfrågor 9 juni 2022
2. Inbjudan till Fisken och den lokala livsmedelsproduktionen 9 juni 2022
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§ 12

Ärendenummer RUN 2022/204

Positionspapper skog - Småland Blekinge Halland
South Sweden
Beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidium ställer sig bakom Småland
Blekinge Halland South Sweden (SBHSS) Gemensamma positioner skog.
Bakgrund
Stora delar av svensk lagstiftning har sitt ursprung i europeiska förordningar.
För att kunna påverka EU-policy är det viktigt att vara med i diskussioner i
Bryssel i ett tidigt skede.
Småland-Blekinge-Halland South Sweden (SBHSS) kontoret i Bryssel
bevakar policyområden enligt uppdrag från sina ägare. Styrgruppen för
SBHSS har i september 2021 beslutat att tillsätta en pilotgrupp för
policypåverkan för skogsfrågor. Pilotgruppen består av politiker utsedda från
respektive region vilka bereder positioner med stöd från tjänstepersoner.
Pilotgruppen förankrar positionerna i regionerna och får mandat att driva
frågan på nationell och europeisk nivå.
EU:s nya skogsstrategi för 2030 släpptes i juli 2021. Strategin är inte ett
juridiskt bindande dokument, men ska fungera som ett ramverk för synen på
skogen inom andra policyområden. Strategin innehåller en rad
åtgärdsförslag, lagstiftande och icke-lagstiftande som i sin tur kommer
påverka skogsbruket i SBHSS regioner.
Europeiska unionens råd och Europeiska Regionkommitténs utskott för
naturresurser antog slutsatser om EU:s nya skogsstrategi för 2030, med kritik
kring framtagandet av strategin och balansering av social, miljömässig och
ekonomisk hållbarhet.
Pilotgruppen för policypåverkan i skogsfrågor i SBHSS delar kritiken och
menar att strategins generaliserande syn på skogsfrågor kan leda till
begränsningar för skogsbruket i SBHSSs skogsrika regioner. Pilotgruppen
anser att det är viktigt att lyfta regionala behov för att kunna skydda och
bruka skogar på bästa hållbara sätt.
Positionspappret har tagits fram av pilotgruppen i linje med den småländska
skogsstrategin och ska spridas till EU-kommissionen, Europaparlamentariker
och andra EU-institutioner.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad 1 juni 2022
2. Gemensamma SBHSS positioner skog – pilotgrupp policypåverkan
skogsbruk och skogsråvaror
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§ 13

Ärendenummer RUN 2022/117

Fördelning av tillfällig förstärkning inom
kultursamverkansmodellen 2022
Beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidium fördelar den tillfälliga statliga
förstärkningen inom kultursamverkansmodellen till regionala
kulturverksamheter enligt redovisat förslag på fördelning.
Bakgrund
Den 7 februari 2022 fattade regeringen beslut om ändring av Kulturrådets
regleringsbrev som innebar en tillfällig förstärkning av anslag 1:6 Bidrag till
regional kulturverksamhet. Beslutet togs mot bakgrund av förlängningen av
restriktioner på grund av fortsatt spridning av covid-19 under början av året.
Totalt beviljat belopp är 33 699 000 kronor.
Den 30 maj 2022 beslutade kulturrådet att fördela förstärkningen
proportionerligt till regionerna baserat på storleken på verksamhetsbidrag.
Samtliga regioner inom kultursamverkansmodellen tilldelas en tillfällig
förstärkning motsvarande 2,3 procent av tidigare beslutade nivåer för
verksamhetsbidrag för 2022. Enligt beslutet erhåller Region Kalmar län
869 000 kr som ska fördelas utifrån de behov som finns hos de
samfinansierade regionala verksamheterna inom kultursamverkansmodellen.
För att de regionala kulturverksamheterna ska hinna få sitt anslag innan
sommaren beslutade regionala utvecklingsnämnden den 6 april 2022, § 60,
att ge presidiet i uppgift att fördela den tillfälliga förstärkningen från
Kulturrådet.
Kriterier och underlag
De regionala kulturorganisationerna som erhåller statliga och regionala
verksamhetsmedel har haft möjlighet att lämna in underlag till Region
Kalmar län enligt nedanstående kriterier från kulturrådet inför den regionala
fördelningen till verksamheterna:
Utveckling och omställning
Tillfälliga insatser i syfte att vid behov ställa om och stärka de
regionala verksamheterna inför omstart. Till exempel digitala
satsningar, kompetensutveckling, anpassning till mindre
publikgrupper med mera.
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Intäktsbortfall eller framskjuten ordinarie verksamhet enligt
grunduppdrag
Särskilda insatser som kan innebära tillfälligt ökade utgifter på
grund av att ordinarie verksamhet enligt uppdrag har ställts in
eller skjutits fram.
Samverkan
Verksamhetsrelaterade tillfälliga insatser för att stimulera och
samverka med det fria professionella kulturlivet och med
arrangörsledet.
Övrigt
Verksamhetsrelaterade tillfälliga insatser som regionen önskar
prioritera i enlighet med fastställd regional kulturplan.

Förslag på fördelning
Fyra regionala kulturorganisationer som erhåller verksamhetsbidrag
inom kultursamverkansmodellen lämnade in underlag om
sammanlagt 1 281 000 kr enligt de kriterier som Statens kulturråd
ställt. Förslag till fördelning är baserad på organisationernas
underlag fördelat enligt beslutat belopp om 869 000 kr av Statens
kulturråd.
Förslag till utökat belopp

Organisation
Kalmar läns Musikstiftelse

374 500 kr

Kalmar läns museum

374 500 kr

The Glass Factory

100 000 kr

Virserums konsthall
Summa

20 000 kr
869 000 kr

Användning och redovisning
Organisationerna får själva bestämma hur de använder medlen
enligt de kriterier som Statens kulturråd ställt och utifrån det
underlag som verksamheterna lämnat in till Region Kalmar län.
Bidragsmottagaren ska i samband med ordinarie redovisning av det
regionala verksamhetsbidraget 2022 även redovisa hur den
tillfälliga förstärkningen har använts. Av redovisningen ska det
framgå hur medlen har använts enligt de utpekade områden som
bidraget kan användas inom.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad 1 juni 2022
2. Kulturrådets fördelning av tillfälligt verksamhetsbidrag för 2022 till
regional kulturverksamhet i regioner inom kultursamverkansmodellen
Protokollsutdrag till:
Berörda kulturorganisationer
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