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Datum 
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Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 91   

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner föredragningslistan.   
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§ 92   

Val av justerare 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden utser Lejla Radovic (S) till justerare.  
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§ 93   

Förslag till Strategi för audiovisuell produktion i 
sydsverige - Regionsamverkan Sydsverige 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Förslag till Strategi för audiovisuell produktion i Sydsverige har tagits fram 
inom Regionsamverkan Sydsverige (RSS). Strategin har gått ut på remiss till 
de sydsvenska regionerna, sista dag för yttrande över förslaget är den 31 
oktober 2022. Beslut planeras i kulturutskottet 25 november 2022 för att 
sedan gå vidare till RSS styrelse den 8 december 2022.  
Syftet med strategin är att  

• utveckla Sydsveriges position och att bana väg för att stärka 
förutsättningarna för ökad audiovisuell produktion., 

• ringa in vision och strategiska prioriteringar,  

• utveckla sydsvenska förutsättningar och samverkansmodeller för 
ökad produktion samt  

• stimulera ökad tillväxt och attraktionskraft, såväl som att stärka 
Sydsveriges synlighet nationellt och internationellt och bidra till 
konstnärlig utveckling. 

--- 

Föredragning av  
Josef Kullengård, filmutvecklare Filmregion Sydost  
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§ 94  Ärendenummer RUN 2022/92 

Hållbar utveckling i hela länet 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Förslag till aktualiserad regional utvecklingsstrategi (RUS) har varit ute på 
remiss perioden januari – mars 2022. Sammanlagt har 27 yttranden 
inkommit, en sammanfattning av inkomna synpunkter presenteras: 

• Glapp mellan mål och indikatorer 

• Urval av bilder 

• Koppling till den nationella strategin,  

• Interregionala samarbetet,  

• Hållbar energiproduktion/fossilfri energi,  

• Nära vård, 

• Vattenfrågor, 

• Mål för beredskap samt  

• Barn och unga  
 
Vidare ges information uppdraget regional inkubator. Upphandlingen av en 
aktör som ska erbjuda inkubatorsprocess i hela Kalmar län är genomförd och 
ett avtal är undertecknat. Aktören som Region Kalmar län skrivit avtal med 
för perioden 1 september 2022 – 31 augusti 2025 är Kalmar Science park. I 
avtalet framgår bland annat att verksamheten ska erbjudas samtliga 
kommuner i Kalmar län, på lika villkor, och ska genomföras i samverkan 
med andra relevanta aktörer i det regionala stödsystemet. En dialog pågår 
kring framtagning av information och marknadsföring för att lansera den 
regionala inkubatorn. 
--- 

Föredragning av  
Sofia Seifarth, basenhetschef näringsliv och kultur  
Camilla Håkansson, basenhetschef företags- och projektstöd 
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§ 95  Ärendenummer RUN 2022/95 

God ekonomisk hushållning 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Regionala utvecklingsförvaltningen redovisar under året ett antal 
ekonomiska rapporter. Periodrapport har upprättats för regionala 
utvecklingsnämnden för perioden januari-juli 2022.  
Regionala utvecklingsnämnden får information om budget i relation till 
utfall för perioden på förvaltningsnivå men också uppdelat på 
verksamheterna bildning, kultur- och organisationsbidrag samt regional 
utveckling. Under januari till juli håller förvaltningen budget med god 
marginal, och i helårsprognosen väntas ett överskott i samtliga 
verksamhetsdelar. 
--- 

Föredragning av  
Tina Erlandsson, ekonomichef  
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§ 96   

IPCC rapport om klimatförändringar - FN:s klimatpanel 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
I april 2022 släppte FN:s klimatpanel rapporten Climate Change 2022: 
Mitigation of Climate Change. Av rapporten framgår bland annat att 
utsläppen av växthusgaser under åren 2010-2019 var de högsta under 
mänsklighetens historia men att ökningen inte går riktigt lika fort som 
tidigare. Utan omedelbara och kraftiga utsläppsminskningar kommer inte 
målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1.5 grader att uppnås.  
Det finns dock tydliga bevis på att klimatåtgärder genomförs. Kostnaden för 
att producera förnybar energi sjunker och är i vissa fall lägre än fossila 
bränslen. Det är möjligt att halvera utsläppen till år 2030.  
--- 

Föredragning av  
Carolina Gunnarsson, miljösamordnare 
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§ 97   

Trafikförsörjningsprogrammet – process för 
uppdatering  

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Trafikförsörjningsprogrammet är det dokument som styr Kalmar länstrafiks 
arbete och utgör det mandat inom viket tjänstepersonorganisationen arbetar.  
Trafikförsörjningsprogrammet beslutas av regionfullmäktige i Region 
Kalmar län, som också är länets regionala kollektivtrafikmyndighet.  
Trafikförsörjningsprogrammet ska redovisa 

• behovet av kollektivtrafik i länet, inklusive kommersiell trafik, och sätta 
mål för detta – omfattningen av den allmänna kollektivtrafiken 
bestämmer regionen själv över,  

• åtgärder för miljön.  

• mål och åtgärder till gagn för personer med funktionsnedsättningar 
inklusive fullt tillgängliga hållplatser, samt 

• omfattningen av färdtjänst/riksfärdtjänst och prissättningen för denna.  
Arbetet med programmet sker i fyraårscykler. Under processen kommer 
dialog ske med såväl kommuner som andra berörda intressenter.  
Målen i nuvarande trafikförsörjningsprogram är resande, ekonomi, nåbarhet, 
tillgänglighet, skydd för miljön, marknadsandel och kundnöjdhet. Fokus i 
kommande program kommer vara att uppdatera målen nåbarhet och 
ekonomi, de andra fem målen reviderades i trafikförsörjningsprogram 2021-
2029. 
--- 

Föredragning av  
Yvonne Aldentun, utredare 
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§ 98  Ärendenummer RUN 2022/151 

Uppföljning och verksamhetssamtal 
kulturorganisationer 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Som en del av uppföljningen av Region Kalmar läns kulturplan, Kultur att 
växa i, håller regionen två verksamhetssamtal per år med de 
kulturorganisationer som erhåller regionala och statliga verksamhetsbidrag.   
Under april och maj 2022 genomfördes 14 verksamhetssamtal med en 
dagordning som fokuserade på uppföljning av överenskommelserna 
kopplade till verksamhetsåret 2021. Organisationerna redovisade även en 
nulägesrapport och kartläggning över bristyrken och kompetensbehov inom 
branschen. Vidare fördes en dialog om organisationerna har policy/riktlinje 
avseende armlängds avstånd mellan ledning och styrelse/huvudman. 

Sammanfattning av verksamhetssamtalen våren 2022 
Corona-pandemin har påverkat alla verksamheter, framför allt under våren 
2021. Nedan är korta utdrag från några av samtalen.  
Byteatern Kalmar Länsteater upplever att huset äntligen börjar kommer till 
sin rätta efter pandemi och känns levande och att det finns publik för olika 
former av scenkonst. Den turnerande och pedagogiska verksamhet ute i 
skolorna har kommit i gång efter pandemin. Inom dansen pågår flera projekt 
i länet, tex Kommunkoreograf i Västervik och Dans för hälsa för unga tjejer i 
Kalmar och olika samarbeten med folkhögskolor. 
Capellagården fortsätter utveckla sin verksamhet för barn och unga samt den 
kreativa inkubatorn Kreativa Öland utöver sin ordinarie 
utbildningsverksamhet. En ny utbildning inom byggnadsvård i samarbete 
med Ölands folkhögskola och Himmelsberga har utvecklats med start 2022.  
Kalmar konstmuseum har mer eller mindre bedrivit ordinarie 
utställningsverksamhet under året men påverkats av corona-pandemins 
restriktioner. En stor förändring framöver är att Designarkivet erhåller 
statliga medel för att bland annat öka tillgängligheten av samlingen både för 
allmänheten och för forskning. Bild- och formutvecklaren har startat ett 
kommunalt nätverk kring offentlig konst och samverkar med gallerister och 
Linnéuniversitetet i Kalmar som en del i att stärka den kulturella och 
kreativa näringen.  
Många av de lokala hembygdsföreningarna i Kalmar läns hembygdsförbund 
har avstått från publika aktiviteter under 2021 och det finns en oro att 
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medlemmar inte kommer tillbaka efter pandemin. Trots det upplevs 
framöver ett stort intresse för kurser inom tex byggnadsvård, textil, 
försäkringsfrågor och digitalisering. Hembygdsföreningarna samverkar inom 
flera projekt, bland annat Unika historiska Kalmar län och Historieklubbar 
för barn och unga.  
Kalmar läns hemslöjdsförening arbetar för att slöjd ska vara en del av 
kulturskolans utbud genom att utbilda slöjdhandledare i kommunerna. Under 
pandemin utvecklades digitala kurser inom framför allt textilslöjd som 
kommer vara ett komplement till ordinarie kurser även framöver. 
Kalmar läns museum driver projektet Unika Historiska Kalmar län 
tillsammans med Kalmar kommun. Den digitala utvecklingen har fortsatt 
under året och verksamheten ser en stor potential i att på så sätt än mer nå ut 
i länet till exempel i samarbete med folkbiblioteken. Verksamheten är snart i 
mål med forskarprogrammet Grasca då samtliga doktorander inom kort 
disputeras. Konceptet Framtidsresor för barn utvecklas vidare som ett 
skapande-skola program.    
Kalmar läns Musikstiftelse arbetar för att komma ifatt med produktioner som 
varit inställda på grund av pandemin men upplever att det är svårare att 
anlita musiker då flera redan är uppbokade. Konserter för barn och unga har 
varit svåra att genomföra under året då skolorna inte tagit emot externa 
besök. Verksamheten har i stället producerat digitalt material och startat upp 
playkanaler.  
Litteraturnod Vimmerby arbetar för att skapa kontakter med alla kommuner 
och samarbetar med andra regionala kulturorganisationer kring publika 
arrangemang. Ett skrivprojekt genomfördes av regionförfattarna där 
ungdomar skrev berättelser som sammanställdes i boken Bara för en stund.   
Riksteatern i Kalmar län genomför en satsning för att öka arrangerandet av 
dans i länet. Tillsammans med övriga parter inom Kulturarenan har en ny 
hemsida lanserats med syfte att samla och tillgängliggöra det regionala 
kulturutbudet för skolor. Projektet Kulturcrew som handlar om barns 
delaktighet som Riksteatern och Byteatern driver har kommit i gång efter 
pandemin och fler kommuner har visat intresse för att engagera sig.  
The Glass Factory har utvecklat barnverksamheten på museet och tar fram 
en mobil utställning inklusive två introduktionsfilmer som skolor kan ta del 
av i länet. Under året har hörslingor köpts in för att tillgängliggöra lokalerna. 
Verksamheten genomförde lärlingsprogram i hyttan och streamade 
föreläsningar och workshops både nationellt och internationellt. The Glass 
Factory är del i samarbetet kring att bygga landsbygdskontor. Verksamheten 
har under året fokuserat på att arkivera och dokumentera glassamlingen.  
Virserums Konsthalls utställningsverksamhet genomfördes enligt plan men 
hade ett lägre besöksantal än normalt. En konstpedagog har anställts för att 
utveckla barnverksamheten både gentemot skolan och som en del av 
besöksmålets utbud. Virserums konsthall, Kalmar konstmuseum och The 
Glass Factory planerar att samverka för att samtidskonsten tydligare ska bli 
en del av kommunernas skolkulturgaranti. 
Pedagogerna på Byteatern Kalmar Länsteater, Kalmar läns museum och 
Kalmar konstmuseum har under våren 2022 träffar för nyanlända barn och 
unga från Ukraina i Kalmar kommun.  
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Slutsatser 
Corona-pandemin drabbade kulturlivet under stora delar av 2021, framför 
allt under vårens restriktioner. De krisstöd som tillfördes kom till väl 
användning både för att upprätthålla ordinarie verksamhet och för utveckling 
av digital omställning. 
Sammantaget presenterar Kalmar läns regionala kulturorganisationer ett 
kvalitativt och mångfacetterat utbud inom de konst- och kulturområden som 
ingår i kultursamverkansmodellen. Däremot var det fysiska besöksantalet 
långt under ett normalår på grund av pandemirestriktionerna. Många 
aktiviteter ersattes med digitala arrangemang, som inte finns med i 
statistiken då det inte går att ta fram ett tillförlitligt underlag. 
Flera av kulturorganisationerna har under året utvecklat sin verksamhet för 
barn och unga och fler verksamheter erbjuder kulturpedagogiska program. 
Det finns en god samverkan och flera samarbeten mellan de regionala 
kulturorganisationerna, till exempel nätverket Kulturarenan som samlar och 
marknadsför det regionala skolkulturutbudet till kommunerna.  
Det bristyrke som flertalet av verksamheterna nämnde är tekniker; både 
inom ljus-, ljud-, övrig scenteknik, utställningstekniker och inom digital 
media.  
Det var ingen organisation som upplevde problem kring armlängds avstånd 
mellan ledning och styrelse/huvudman. Däremot funderar flera på att ta fram 
riktlinjer/policy för att säkerställa praxisen.   
--- 

Föredragning av  
Mia Carlsson, samordnare kultur  

Handling 
Tjänsteskrivelse daterad 17 augusti 2022 
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§ 99  Ärendenummer RUN 2022/231 

Riktlinjer för kulturprojektmedel 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner Riktlinjer för kulturprojektmedel, 
att gälla från och med 1 januari 2023 och tills vidare. 

Bakgrund 
I Region Kalmar län finns medel avsatta för medfinansiering av 
kulturprojekt. Kulturprojektmedel kan sökas för projekt som är under 
uppbyggnad och utveckling och som ligger i linje med aktuell kulturplan för 
Kalmar län. 
I det löpande arbetet med kulturprojektmedel, både i handläggning och i 
dialog med projektägare, har det visat sig att nuvarande arbetssätt och 
ansökningsförfarande har varit svårt att förstå och därmed upplevts 
otillgängligt. Det har också varit svårt att se en tydlig avgränsning mot 
regionala projektmedel. Med det som bakgrund har det gjorts en översyn av 
arbetssättet med kulturprojektmedlen 2022.  
Syftet med översynen har varit att undersöka behovet av kulturprojektmedel 
och att göra tydliga och tillgängliga riktlinjer. Processen kring översynen har 
inneburit ett internt analysarbete, omvärldsbevakning samt dialog med ett 
antal kulturaktörer och kulturchefer i länets kommuner.  
Översynen har visat att kulturprojektmedel fyller ett behov i Kalmar län för 
organisationer att kunna testa en idé och få möjlighet att samverka med 
andra och bredda sitt nätverk. Kulturprojektmedel ger möjlighet att 
genomföra kortare insatser och kan ses som ett komplement till regionala 
projektmedel som kräver större kapacitet och handlar om att genomföra 
projekt på längre sikt. Översynen har även visat att det finns ett behov av 
ökad tydlighet i vad avser till exempel beskrivning av det regionala 
perspektivet, vad som räknas som ett projekt, hur ett projekt kan utformas 
samt vilka insatser som kan beviljas medel.  
I samband med att dessa riktlinjer träder i kraft kommer också en mer 
detaljerad guide med förtydligande exempel att publiceras tillsammans med 
övriga ansökningsblanketter.   
--- 

Föredragning av  
Fanny Loeb, handläggare kultur  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 17 augusti 2022 
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2. Riktlinjer för kulturprojektmedel 
 
Protokollsutdrag till:  
Regional utvecklingsdirektör  
Basenhetschef näringsliv och kultur  
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§ 100  Ärendenummer RUN 2022/264 

Handlingsplan besöksnäring 2022 – 2024 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar Handlingsplan besöksnäring 2022 - 
2024. 

Reservation  
Janita Kirchberg (SD), Pär Gustav Johansson (M), Åke Bergh (M) och Carl-
Wiktor Svensson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 
förslag. 

Bakgrund 
Regionfullmäktige antog den 28 april 2022, § 45, Besöksnäringsstrategi 
Kalmar län 2030. Till strategin ska det kopplas treåriga handlingsplaner för 
att visa hur vi arbetar för att uppnå visionen om att bli en året-runt-
destination år 2030.  
Handlingsplan besöksnäring 2022 - 2024 beskriver de aktiviteter som 
kommer att genomföras under treårsperioden. Aktiviteterna är kopplade till 
följande sju strategier i besöksnäringsstrategin: 
1. Stimulera affärsutveckling 
2. Stötta produktutveckling 
3. Attrahera investeringar och etableringar 
4. Marknadsför modigt 
5. Säkerställ besöksnäringsanpassad infrastrukturutveckling 
6. Strategisk kompetensförsörjning och utveckling 
7. Analysera utvecklingen och omvärldsbevaka mot framtiden 
En enkel prövning av barnets bästa har tidigare gjorts på 
Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar län som en del av Region Kalmar läns 
arbete med barnkonventionen.  

Överläggning 
1. Pär-Gustav Johansson (M), Åke Bergh (M) och Carl-Wiktor Svensson 

(KD), med instämmande från Janita Kirchberg (SD), föreslår följande 
tillägg till det redovisade förslaget:  
- att det under avsnittet om nationell marknadsföring i handlingsplanen 

skrivs in att Region Kalmar län tar ett samlat ansvar för den 
nationella marknadsföringen av besöksnäringen i länet genom att 
utveckla en digital en väg in-lösning i likhet med den i 
handlingsplanen särskilt omnämnda plattformen www.flyttahit.nu. 
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2. Janita Kirchberg (SD), med instämmande från Pär-Gustav Johansson 
(M), Maria Björklund Strömberg (L) och Carl-Wiktor Svensson (KD), 
föreslår följande ändring i det redovisade förslaget: 
- att begreppet förnybart i den mittre vänstra rutan på sida 31 byts ut 

till fossilfritt. 
3. Ilko Corkovic (S) och Lejla Radovic (S) föreslår att regionala 

utvecklingsnämnden beslutar enligt redovisat förslag till beslut samt att 
Janita Kirchbergs (SD) med fleras förslag samt Pär-Gustav Johanssons 
(M) med fleras förslag ska avslås.  

--- 
Efter avslutad överläggning frågar ordförande först om regionala 
utvecklingsnämnden beslutar enligt Pär-Gustav Johanssons (M) med fleras 
förslag eller avslår det. Ordförande finner att regionala utvecklingsnämnden 
avslår Pär-Gustav Johanssons (M) med fleras förslag.  
Ordförande frågar härefter om regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt 
Janita Kirchbergs (SD) med fleras förslag eller avslår det. Ordförande finner 
att regionala utvecklingsnämnden avslår Janita Kirchbergs (SD) med fleras 
förslag.  
Ordförande frågar om regionala utvecklingsnämnden vill besluta enligt Ilko 
Corkovic (S) och Lejla Radovic (S) förslag, hon finner att regionala 
utvecklingsnämnden beslutar enligt Ilko Corkovic (S) och Lejla Radovic (S) 
förslag.  

Reservation  
Janita Kirchberg (SD), Pär Gustav Johansson (M), Åke Bergh (M), Carl-
Wiktor Svensson (KD) och Maria Strömberg Björklund (L) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för egna förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 17 augusti 2022 
2. Handlingsplan besöksnäring 2022-2024 
 
Protokollsutdrag till:  
Regional utvecklingsdirektör  
Basenhetschef näringsliv och kultur  
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§ 101  Ärendenummer RUN 2022/267 

Projektbeslut – Samhällsplanering genom 
strukturbildsarbete 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Kalmar län högst 3 775 781 
kronor enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom 
den regionala tillväxtpolitiken 1:1-medel till projektet Strukturbild Kalmar 
län, från och med den 1 september 2022 till och med den 31 augusti 2027. 

Bakgrund 
Länets invånare lever i allt högre grad i en regional kontext där betydelsen 
av lokala och även regionala gränser minskar. Ett tydligt tecken på det är att 
människors rörelser över administrativa gränser mellan bostad, arbete och 
fritid kontinuerligt ökar. Så ser det ut rent generellt i Kalmar län, men det 
finns inomregionala skillnader där olika grupper och delar av länet har svårt 
att ta del av de fördelar som en ökad rörlighet för med sig, exempelvis större 
och bättre integrerade arbetsmarknadsregioner. Samtidigt är det många 
planeringsfrågor som spänner över administrativa gränser, exempelvis trafik 
och infrastruktur samt klimat och energi, vilka ofta behöver samordnas 
mellankommunalt, regionalt och mellanregionalt. 

Projektinnehåll, syfte, mål och insatser  
Projektet syftar till att öka samverkan och stärka kopplingen mellan 
kommunal fysisk planering och regionalt prioriterade utvecklingsområden. 
En strukturbild ger en fysisk dimension till den regionala 
utvecklingsstrategin (RUS) och kan på så sätt överbrygga gapet mellan RUS 
och översiktlig planering i kommunerna. 
Strukturbildsarbetet ämnas bestå av de tre delarna kunskap, dialog och 
strategi. Projektet inleds med att etablera ett stadigvarande mötes- och 
dialogforum för berörda aktörer som arbetar med strategisk planering i 
Kalmar län och att ta fram kunskapsunderlag utifrån ett antal prioriterade 
områden. Under projektets år 4-5, efter tre års dialog med intressenter och 
kunskapsframtagande, är målet att inom ramen för projektet ta fram 
strategier för hur Kalmar län tillsammans ska kunna uppnå målet om en 
hållbar samhällsplanering i RUS. 

Finansiering 
Region Kalmar län (1.1-medel)     3 775 781 
Region Kalmar län (arbetstid) 3 775 781 
Summa finansiering:      7 551 562 
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Motiv för beslut 
Projektet är väl i linje med regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 
(RUS) – Klimat att växa i – och det prioriterade utvecklingsområdet Hållbar 
samhällsplanering. Det finns en tydlig koppling till de uppdaterade målen, 
där exempelvis ökad samverkan i den fysiska samhällsplaneringen specifikt 
pekas ut som en viktig del i att ge alla i länet tillgång till väl utvecklad fysisk 
och digital infrastruktur.  

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 17 augusti 2022 
 
Protokollsutdrag till:  
Regional utvecklingsdirektör  
Basenhetschef företags- och projektstöd 
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§ 102  Ärendenummer RUN 2022/272 

Projektbeslut - Hållbar livsmedelsproduktion, 
Västerviks kommun 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden bifaller Västerviks kommuns ansökan med 
högst 2 700 000 kronor enligt förordningen (2003:596) om bidrag för 
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken 1:1-medel till 
projektet Hållbar livsmedelsproduktion, för perioden 1 juli 2022 – 30 juni 
2024. 
Beslutet är preliminärt och kan komma att ändras inom ramen för angivet 
maxbelopp vid slutlig ansökan.  

Bakgrund 
Västerviks kommun har inkommit med en ansökan om medfinansiering för 
projekt rörande att skapa förutsättningar för hållbar livsmedelsproduktion.  
Under ett flertal år har intressenterna bakom bolaget Global Food Parks 
(GFP) arbetat för att skapa hållbar livsmedelsproduktion. Etableringen av 
deras utvecklingsprojekt i Västerviks kommun fattades beslut om under 
våren 2022 och kommer på sikt generera fördelar även för 
grannkommunerna Vimmerby, Hultsfred och Oskarshamn, då placeringen i 
Ankarsrum kommer att skapa behov av pendling för den arbetskraft som 
behövs.  

Projektinnehåll, syfte, mål och insatser 
Västerviks kommun har för avsikt att genom exploatering av fastigheten 
Falsterbo 1:12 med flera möjliggöra etablering av en anläggning för 
livsmedelsproduktion samt energiproduktion baserad på solceller. 
Livsmedelsproduktionen består av anläggningar för tomatodling, fiskodling 
samt tillverkning av protein baserat på insekter. Etableringen medför 
förutom produktionsanläggningar ett behov av bland annat byggnader för 
kontor, utbildning, personalutrymmen och lager.  
Etableringen av anläggningen avser öka tillgången på nationellt 
närproducerade livsmedel och därigenom öka Sveriges självförsörjningsgrad 
med fokus på användning av förnyelsebara resurser och minimering av 
restprodukter. Intresset för en etablering i Ankarsrum är förutom tillgång till 
mark antalet soltimmar och det strategiska läget där man når 75 procent av 
Sveriges konsumenter inom 4 timmar. 
Projektets resultat ska möjliggöra etableringen och kommer därigenom – 
utöver att bidra till ökad hållbar livsmedelsproduktion – generera ökade 
regionala möjligheter till innovation inom alternativa livsmedel och cirkulär 

18Comfact Signature Referensnummer: 1440438



Region Kalmar län 
Datum 
2022-08-24 

 
 

 

 

livsmedelsproduktion. Resultatet kommer även skapa förutsättningar för 
ökad hållbar tillväxt i Västerviks kommun och för det lokala näringslivet. 
Projektet innefattar av Västerviks kommun nödvändiga exploateringsinsatser 
för att möjliggöra etableringen, vilket utöver kommunala resurser inom 
projektledning, ekonomi och samhällsplanering innefattar externa tjänster 
inom; detaljplan, trafik-, VA-, dagvattenutredning och miljökvalitetsnormen, 
förprojektering, buller-/riskanalys, miljökonsekvensbeskrivning, 
naturvärdesinventering, geoteknisk-, arkeologisk- och 
kulturmiljöundersökning. Inköp av externa tjänster uppgår till drygt 
3 600 000 kr och personalkostnader till ca 2 600 000 kr.  
 

Finansiering: 
Västervik kommun         3 594 800 kr 
Region Kalmar län         2 700 000 kr 
  
Summa finansiering:    6 294 800 kr 
 

Motiv för beslut: 
Att möjliggöra etableringen av cirkulär livsmedelsproduktion bidrar till ökad 
hållbar livsmedelsproduktion och förnybar energi, samtidigt som det 
stimulerar en ökad tillväxt inom Västerviks kommun, kringliggande 
kommuner och övrigt regionalt näringsliv. Projektet bidrar till stärkt 
konkurrenskraft genom att skapa förutsättningar för en etablering med stor 
påverkan på länets livsmedelsproduktion och omställning till ett hållbart 
näringsliv. Indirekt bidrar projektet också som förebild och inspiration för 
andra verksamheter i regionen och nationellt, internationellt.  
Projektet ger regionen förutsättningar till ökad innovationskraft inom 
alternativa livsmedel såväl som hållbar cirkulär ekonomi och 
livsmedelsproduktion. Projektet ger dessutom samtliga kommuner i länet 
möjlighet att få ökad kunskap kring liknande arbeten för att attrahera 
investeringar till vår region. Insatserna kopplar starkt till Livsmedelsstrategin 
för Kalmar län och ett av de, i regionens beslutade smart 
specialiseringsstrategi, utpekade kunskapsområden. 
 
Det noteras till protokollet att det förekommer ett skrivfel i Västerviks 
kommuns ansökan. På sidan fem ska det rätteligen stå att ”Etableringen av 
den initiala tomat- och fiskodlingen kommer att skapa 300-500 
arbetstillfällen” istället för 3-500. 

Överläggning  
Pär-Gustav Johansson (M) och Ingegerd Petersson (C) föreslår att regionala 
utvecklingsnämnden ska besluta enligt redovisat förslag till beslut.  
--- 
Efter avslutad överläggning beslutar regionala utvecklingsnämnden enligt 
Pär-Gustav Johanssons (M) och Ingegerd Peterssons (C) förslag.  
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Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 17 augusti 2022 
2. Västerviks kommuns ansökan - Utvecklingsprojekt hållbar 

livsmedelsmedelsproduktion 
 
Protokollsutdrag till:  
Västerviks kommun 
Regional utvecklingsdirektör  
Basenhetschef företags- och projektstöd  
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§ 103  Ärendenummer RUN 2022/256 

Yttrande över Konsekvensutredning av förslag om 
hastighetsföreskrifter på väg 23, Kalmar län 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar redovisat yttrande över 
Konsekvensutredning av förslag om hastighetsföreskrifter på väg 23, Kalmar 
län. 
Yttrandet överlämnas till Trafikverket. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har gets möjlighet att lämna synpunkter på remissen om 
förslag på nya hastighetsföreskrifter för väg 23, enligt förordning 
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Med anledning av 
att ombyggnation sker av väg 23, sträckan Målilla-Hultsfred, föreslås 
hastigheten på sträckan att höjas från nuvarande 80 km/h till 100 km/h. 
Resterande delar av vägen behåller fortsättningsvis hastigheten 80 km/h.  

Sammanfattning av yttrande 
Region Kalmar län ser positivt på att ombyggnationen av väg 23 mellan 
Målilla och Hultsfred för med sig en trafiksäkerhetsstandard som innebär att 
skyltad hastighet kan höjas till 100 km/h. Likväl kvarstår långa sträckor på 
väg 23 som har fått sin skyltade hastighet sänkt till 80 km/h, vilket för med 
sig en försämrad tillgänglighet för såväl enskilda som företag. Region 
Kalmar län uppmanar Trafikverket att ta fasta på de skrivningar som finns i 
den av regeringen nu fastställda Nationella transportplanen om att förkorta 
restider på landsbygden och överväga alternativ till generella 
hastighetssänkningar på längre vägsträckor, exempelvis variabel hastighet.  
Region Kalmar län ser även ett starkt behov av att en fortsatt mittseparering 
av väg 23 genom Regional transportplan behöver mötas upp med en 
betydande medfinansiering genom Nationell transportplan.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 17 augusti 2022 
2. Yttrande över Konsekvensutredning av förslag om hastighetsföreskrifter 

på väg 23, Kalmar län 
3. Konsekvensutredning av förslag om hastighetsföreskrifter på väg 

23, Kalmar län 
 
Protokollsutdrag till: Trafikverket 
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§ 104  Ärendenummer RUN 2022/170 

Ekonomisk periodrapport - juli 2022 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner regionala 
utvecklingsförvaltningens ekonomiska rapport från juli 2022. 
Rapporten överlämnas till regionstyrelsen.  

Bakgrund 
Regionala utvecklingsförvaltningen tar under året fram ett antal ekonomiska 
rapporter. Motsvarande ekonomiska redovisningar ges även till 
regionstyrelsen. Innan rapporterna redovisas i styrelsen ska nämnden 
godkänna dem. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 17 augusti 2022 
2. Periodrapport juli 2022 - Regional utvecklingsnämnd/förvaltning 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen  
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§ 105  Ärendenummer RUN 2022/205 

Anmälan om anstånd – basgranskning av regionala 
utvecklingsnämnden 2021 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar anstånd med svar på basgranskning 
av regionala utvecklingsnämnden 2021. 

Bakgrund 
Regionens revisorer har genomfört basgranskning av regionala 
utvecklingsnämnden för 2021. 
Regionala utvecklingsnämnden beslutade vid senaste mötet att svar på 
rapporten skulle ges senast den 7 september 2022 i enlighet med revisorernas 
begäran. Anstånd har dock meddelats efter det till den 31 oktober 2022. 

Handling 
Tjänsteskrivelse daterad 17 augusti 2022 
 
Protokollsutdrag till: Regional utvecklingsdirektör  
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§ 106  Ärendenummer RUN 2022/248 

Sammanträdesdatum 2023 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer sammanträdesdatum för 2023 till 
18 januari, 15 februari, 15 mars, 4 april, 17 maj, 23 augusti, 4 oktober och 8 
november. 

Bakgrund 
Regionstab kansli har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för 
regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnder och beredningar med flera. 
Regionstyrelsen har delegerat till regionstyrelsens arbetsutskott att 
rekommendera respektive instans att besluta om sina sammanträdesdatum 
med redovisat förslag som inriktning. 
Förslagen på mötesdatum för regionala utvecklingsnämnden är följande: 

• 18 januari  

• 15 februari 

• 15 mars 

• 4 april 

• 17 maj 

• 23 augusti 

• 4 oktober  

• 8 november 

Handling 
Tjänsteskrivelse daterad 17 augusti 2022 
 
Protokollsutdrag till: Regionstab kansli  
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§ 107  Ärendenummer RUN 2022/293 

Val till övervakningskommittén för det territoriella 
samarbetsprogrammet Södra Östersjön 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämndens presidium får i uppdrag att utse Region 
Kalmar läns representanter i övervakningskommittén för det territoriella 
samarbetsprogrammet Södra Östersjön. 

Bakgrund 
Varje medlemsstat som ingår i samarbetsprogrammet Södra Östersjön 
nominerar ledamöter och ersättare till övervakningskommittén. Regeringen 
beslutar vilka organisationer som ska erbjudas en plats i 
övervakningskommittén. Föregående programperiod (2014-2020) bestod en 
plats av en ordinarie ledamot och en ersättare.  
Region Kalmar län förväntas få ett regeringsbeslut där regionen erbjuds en 
plats i programmets övervakningskommitté. Näringsdepartementet har 
meddelat att val av ledamöter och ersättare behöver ske i september.  
Regionala utvecklingsnämndens presidium föreslås därför få i uppdrag att 
utifrån erbjudandet från regeringen utse Region Kalmar läns representanter i 
övervakningskommittén.  

Handling 
Tjänsteskrivelse daterad 17 augusti 2022 
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§ 108  Ärendenummer RUN 2022/269 

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

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen arbetsutskott 
fastställer de regionalt prioriterade täckningsbristerna i den kommande 
frekvenstilldelning av nationella blocktillstånd i 900-, 2100- och 2600 MHz-
banden enligt redovisat förslag. 
Underlag lämnas till Post- och Telestyrelsen.  

Bakgrund 
Beslut om regionala prioriteringar av bredbandsinfrastruktur för att 
möjliggöra digital kommunikation i hela Kalmar län togs i regionfullmäktige 
2 april 2020, §59. Följande tre regionala prioriteringar gäller: 

- Samordning med andra insatser. 
- Främjande av företagande och näringsliv samt andra verksamheter. 
- Beakta områdesspecifika kostnader i utbyggnaden. 

 
Post- och Telestyrelsen (PTS) kommer att genomföra en frekvenstilldelning 
av nationella blocktillstånd i 900-, 2100- och 2600 MHz-banden. Detta 
kommer att ske genom ett urvalsförfarande (auktion), som är planerad tredje 
kvartalet 2023. Ett tillstånd (av 2x10 MHz i 900 MHz-bandet kommer att 
förenas med ett krav på täckning och utbyggnad, främst genom utbyggnad av 
nya master för att bidra till det nationella mobilitetsmålet. Prioriterade 
täckningsbrister kommer endast att täckas till en mycket begränsad del. Det 
är upp till tillståndshavaren att välja de mest optimala täckningsbristerna 
utifrån dennes nät och de slutliga auktionsvillkoren för tillståndet. 
Täckningsbristerna utgörs av brister där ingen operatör har täckning och den 
totala täckningen utgörs således av operatörernas aggregerade täckning.  
Villkoren för auktionen är, per dagens datum, inte fastställda. Avvägningar 
som denna tjänsteskrivelse bygger utgår från kända remisser och dialog med 
PTS.  
900 MHz-frekvenser ger en god geografisk täckning men inte så mycket 
kapacitet. 900 MHz är grunden för de mobilnät vi idag har i länets mindre 
tätorter samt ytor utanför tätort. Det är därför en grundläggande fysisk 
infrastruktur för en hållbar regional utveckling i stora delar av regionen. 
Utbyggnad baserad på resultatet av auktion kommer inledas 2026 då 
befintliga tillstånd löper ut 31 december 2025.     
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Prioriterade täckningsbrister  
Region Kalmar län har möjlighet att prioritera täckningsbrister baserat på 
information kring de täckningsbrister som PTS har identifierat, utifrån 
underlag från mobiloperatörerna, i områden där man normalt befinner sig 
enligt underlag för täckningskravet i 900 MHz-bandet (bilaga 1). Svaret ska 
avges enligt regionfullmäktiges fastställda prioriteringar. Ändras 
förutsättningarna i ett senare skede och på ett sådant sätt att det har stor 
påverkan förbehåller sig Region Kalmar län möjligheten att uppdatera 
inlämnat underlag.  
Med de tekniska egenskaperna som vägledning och där det bedöms saknas 
marknadsincitament för att förbättra täckning prioriteras följande kategorier 
vilka PTS definierat, enligt nedanstående prioritetsordning (bilaga 1):  

• 125 m radie runt byggnader utanför statistisk tätort och småort med 
byggnadsändamålet "samhällsfunktion" 

• Urval av anläggningsområden för rekreation, idrott, industri och 
samhällsfunktioner 

• Leder, spår och stigar utanför övriga områden där man normalt 
befinner sig 

• Radie runt vägar utanför statistisk tätort med årsdygnstrafik 500 – 
1 000 fordon (som inte klassas som europaväg eller riksväg) 

• Radie runt vägar utanför statistisk tätort med årsdygnstrafik 100 - 500 
fordon (som inte klassas som europaväg eller riksväg) 

• Radie runt vägar utanför statistisk tätort med årsdygnstrafik 1 - 100 
fordon (som inte klassas som europaväg eller riksväg) 

• Radie runt vägar utanför statistisk tätort där uppgift om 
årsdygnstrafik saknas (som inte klassas som europaväg eller riksväg),  

 
Inriktningen främjar verksamheter och näringsliv genom förbättrad 
mobiltäckning vid transporter för gröna näringar, besöksnäring samt resor i 
det lågtrafikerade vägnätet.  Prioriterade stråk inom transportinfrastrukturen 
tas inte med eftersom andra frekvensband, med andra egenskaper, behövs för 
att göra skillnad med den större trafiken. Vad gäller att inte prioritera 
byggnader utanför tätort är målet att bygga gigabitnät vilket inte kan 
levereras via 900 MHz-bandet.  
Region Kalmar län gör bedömningen att regelverket enbart ger marginella 
effekter i form av utbyggnad och förbättring av mobiltäckningen genom 
prioriteringar av identifierade täckningsbrister inom ramen för den planerade 
auktionen. Det löpande arbetet som görs med mobilnätsoperatörer och 
nätägare för att underlätta och främja god mobiltäckning ger över tid större 
effekt.   
PTS ska ha svar senast den 15 september.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 17 augusti 2022 
2. Instruktioner för att använda webbkarta och prioritera täckningsbrister, 

Post- och telestyrelsen, PTS, 2022-06-16 
3. Protokollsutdrag från regionfullmäktige den 2 april 2020, § 59 - 

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

27Comfact Signature Referensnummer: 1440438



Region Kalmar län 
Datum 
2022-08-24 

 
 

 

 

 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsens arbetsutskott 
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§ 109  Ärendenummer RUN 2021/515 

Uppdrag 22/03 - Redovisa en förstärkt handlingsplan 
som vägleder arbetet framåt för en fossilbränslefri 
region 2030 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att  
- regionstyrelsen godkänner slutredovisningen av uppdrag 22/03 – 

redovisa en förstärkt handlingsplan som vägleder arbetet framåt för en 
fossilbränslefri region 2030.   

- regionstyrelsen godkänner Handlingsplan för Region Kalmar läns 
transporter - Fossilbränslefri region 2030. 

Reservation  
Janita Kirchberg (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

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 
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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 
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. 
Regionala utvecklingsnämnden återremitterade ärendet den 25 maj 2022 
med motiveringen att invänta beslut i Europaparlamentet. Beslut fattades i 
juni 2022. 

Överläggning  
1. Janita Kirchberg (SD) föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar 

att handlingsplanen ska återremitteras i syfte att beräkna de föreslagna 
aktiviteternas kostnader och miljönytta ur ett livscykelperspektiv.  

2. Malin Anell (S) föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt 
redovisat förslag till beslut samt avslår Janita Kirchbergs (SD) förslag 
om återremiss.  

--- 
Efter avslutad överläggning frågar ordförande om regionala 
utvecklingsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras. Hon finner att det ska avgöras idag.  
Härefter beslutar regionala utvecklingsnämnden enligt Malin Anells (S) 
förslag.  
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Reservation  
Janita Kirchberg (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 17 augusti 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: Regionstyrelsen 
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§ 110  Ärendenummer RUN 2022/243 

Yttrande över förslag till översiktsplan 2040 för 
Borgholms kommun 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat 
yttrande som svar på Borgholms kommuns remiss av samrådsversionen av 
Översiktsplan 2040. 
Yttrandet överlämnas till Borgholms kommun.  

Bakgrund 
Region Kalmar län har av Borgholms kommun getts möjlighet att lämna 
synpunkter på samrådsversionen av Översiktsplan 2040 för Borgholms 
kommun.   

Sammanfattning av yttrande 
Region Kalmar län bedömer att kommunens förslag till översiktsplan är 
väldisponerat och strategiskt på rätt nivå, detta samtidigt som den är mer 
detaljerad när så krävs. Det senare gäller inte minst i de fem fokusområdena 
där trycket på en ändrad mark- och vattenanvändning är som störst. 
Vad Region Kalmar län saknar är att kommunen och dess utvecklingsbehov 
sätts in i ett större geografiskt perspektiv; mellankommunalt och regionalt i 
synnerhet men även mellanregionalt. I de kartor som presenteras saknas 
genomgående exempelvis södra Öland, arbetsmarknadsregionen Kalmar som 
kommunen är en del av, Kalmar län och våra grannregioner. Det leder till att 
det blir svårare för exempelvis Region Kalmar län att fånga upp och svara 
upp mot de utvecklingsbehov kommunen identifierar. Det kan handla om 
bland annat regional infrastruktur, kollektivtrafik eller digital infrastruktur. 
 
Det antecknas till protokollet att Ilko Corkovic (S) inte deltar i beslutet.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 17 augusti 2022 
2. Yttrande över förslag till Översiktsplan 2040, Borgholms kommun 
3. Översiktsplan 2040 – samrådsversion, Borgholms kommun 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen  
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§ 111  Ärendenummer RUN 2022/271 

Yttrande över Förslag till nya Natura 2000-områden för 
fåglar 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen att anta redovisat 
yttrande över förslag till nya Natura 2000-områden för fåglar. 
Yttrandet överlämnas till Länsstyrelsen Kalmar län. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har getts möjlighet att lämna synpunkter på Länsstyrelsen 
Kalmar läns förslag till nya Natura 2000-områden för fåglar.  
Längs Smålands och Ölands kuster och angränsande hav finns en mångfald 
av miljöer och födosöksområden som lockar till sig fåglar. Kusten har därför 
ett rikt fågelliv året om. 
Enligt EU:s fågeldirektiv ska de mest betydelsefulla fågelområdena vara 
Natura 2000-områden. EU-kommissionen tycker att Sverige har tagit med en 
för liten andel av sina marina fågelområden i Natura 2000-nätverket och har 
tagit ett första steg i en rättslig process. Regeringen har därför beslutat att 
Sveriges Natura 2000-områden för fåglar behöver utredas. Länsstyrelsens 
förslag ska redovisas till Naturvårdsverket. Det är sedan regeringen som 
beslutar vilka områden som ska ingå i Natura 2000-nätverket. 
Naturvårdsverket konstaterar i sin handbok från år 2017 att urvalet enligt 
praxis endast ska ske på vetenskapliga grunder. Andra motstående intressen 
får inte beaktas vid utpekandet. Sådana hänsyn får tas i samband med den 
särskilda tillståndsprövning som måste ske om en plan eller projekt på ett 
betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. 
SPA är Natura 2000-områden som upprättas med stöd av EU:s fågeldirektiv. 
Förkortningen står för Special Protection Area, som på svenska blir 
"särskilda skyddsområden". Ett område som har tagits upp i förteckningen 
ska prioriteras i det fortsatta skyddsarbetet. En central del i detta arbete är att 
upprätta beskrivningar av bevarandesyftet samt de livsmiljöer och arter för 
vilka gynnsam bevarandestatus skall upprätthållas eller återställas. 
Beskrivningarna kallas i Sverige för bevarandeplaner. Huvudsyftet med 
bevarandeplanerna är att underlätta den särskilda Natura 2000-prövningen 
som blir aktuellt om en plan eller ett projekt på ett betydande sätt kan 
påverka området.  
Länsstyrelsen Kalmar län föreslår att: 
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• Två SPA-områden bildas längs Smålandskusten. De inkluderar 
vattenområden och öar. Större öar med skog och bebyggelse ingår ej.  
Namn: Oskarshamns- och Mönsteråskusten, Kalmarkusten 

• Ett SPA-område bildas längs Ölands östra kust inkluderande utvalda 
sjömarker och vattenområdet från strandlinjen ut till cirka 25 meters djup 
öster om Öland med gränser enligt karta. Namn: Östra Ölands kust och 
sjömarker 

• Ett SPA-område bildas vid Södra Midsjöbanken och införlivas i det 
befintliga SPA-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna, SE0330308.  
Namn: Hoburgs bank och Midsjöbankarna 

• Ett utvidgat SPA-område Ottenby, SE0330083 bildas genom tillägg med 
naturreservatet Ottenby rev samt delar av det befintliga Natura 2000-
området (SAC-området) Ottenby NR, SE0330108. 
Namn: Ottenby 

Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 
Länets regionala utvecklingsstrategi (RUS) tar sin utgångspunkt i Agenda 
2030, som bland annat ska säkerställa ett varaktigt skydd för vår planet och 
dess naturresurser.  
RUS lyfter fram en levande landsbygd med höga natur-, kulturarvs- och 
kulturmiljövärden som några av länets styrkor. Länets natur är också viktiga 
för andra styrkor såsom kultur och upplevelser samt möjlighet till ett gott 
vardagsliv.  

Sammanfattning av yttrandet 
Av yttrandet framgår sammanfattningsvis att Region Kalmar län avstyrker 
förslaget till nya Natura 2000-områden för fåglar i sin nuvarande form. 
Om processen, trots avstyrkan, går vidare förutsätter regionen att all befintlig 
och pågående verksamhet som annars kan kräva tillstånd redan nu lyfts ut 
från förslaget. Eventuellt också viss känd planerad verksamhet, i det fall det 
inte är möjligt att redan vid utpekandet ange generella undantag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 17 augusti 2022 
2. Yttrande över förslag till nya Natura 2000-områden för fåglar 
3. Remiss – Förslag till nya Natura 2000-områden för fåglar  
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen 
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§ 112  Ärendenummer RUN 2022/245 

Samarbetsavtal från och med 2023 Småland Blekinge 
Halland South Sweden, SBHSS 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen godkänner för sin 
del reviderat samarbetsavtal för Småland Blekinge Halland South Swedens 
Brysselkontor. 

Bakgrund 
Småland Blekinge Halland South Swedens nuvarande samarbetsavtal löper 
ut 31 december 2022. Styrgruppen gav på styrgruppsmötet 1 juli 2021 
uppdrag till chefsgruppen att påbörja en process för att ta fram förslag till 
nytt samarbetsavtal. Ett förslag presenterades på styrgruppens möte 30 juni 
2022 och beslutet blev att föreslå ägarna av Brysselkontoret att godkänna 
förslaget. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 17 augusti 2022 
2. Samarbetsavtal från och med 2023 -  Småland Blekinge Halland South 

Sweden 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen 
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§ 113  Ärendenummer RUN 2021/411 

Fossilbränslefri region 2030 – uppdatering och beslut 
om remiss 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen godkänner 
Fossilbränslefri region 2030 – Strategier, mål och handlingsprogram 2023-
2025 och beslutar att detsamma ska skickas på remiss enligt sändlista.  
Yttrande ska inkomma senast den 31 december 2022. 

Reservation 
Pär-Gustav Johansson (M), Åke Bergh (M), Carl-Wiktor Svensson (KD), 
Maria Björklund Strömberg (L) och Janita Kirchberg (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för egna förslag. 

Bakgrund 
I Klimatsamverkan Kalmar län ingår, förutom Region Kalmar län och 
Länsstyrelsen Kalmar län, länets kommuner, Linnéuniversitet samt 
Energikontor Sydost. 
Kalmar län har, sedan 2006, haft ett handlingsprogram med det övergripande 
målet att år 2030 vara en fossilbränslefri region. Dokumentet innehåller 
strategier, mål och handlingsprogram med prioriterade länsgemensamma 
aktiviteter. 
Gällande mål och strategier för en fossilbränslefri region beslutades i 
september 2019. År 2021 uppdrog Region Kalmar län åt länets 
klimatkommission att ta fram förslag till aktualisering av strategi- och 
måldelar, samt förslag till nya aktiviteter. Klimatkommission Kalmar län 
lämnade ett sådant förslag i maj 2022, ett förslag som sedan bearbetats 
vidare.  
Grundtexterna är aktualitetsgranskade. Strategier och mål är desamma som i 
tidigare version, kompletterat med två nyare mål från den energi- och 
klimatstrategi som antagits av länsstyrelsen. Handlingsprogrammets 
prioriterade aktiviteter är nya och berör perioden 2023 - 2025. Aktiviteterna 
avgränsas till områden av strategisk betydelse och till insatser som kräver 
samhandling mellan olika aktörer och över gränser. Urvalet baseras bland 
annat på Klimatkommissionens dialogsamtal med Klimatsamverkan Kalmar 
läns medlemmar, vilka genomfördes vintern 2021 – 2022.   
”Fossilbränslefri region 2030” rör Kalmar län som geografisk yta och 
omfattar i första hand energi- och klimatpåverkan från energiförsörjning, 
transporter och arbetsmaskiner i Kalmar län. Därutöver föreslås några 
aktiviteter för att minska länets indirekta klimatpåverkan. 
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Som grund för förslaget till remissversion redovisas dels dokumentet 
Fossilbränslefri region - omvärld i ständig förändring, dels 
Handlingsprogram för en fossilbränslefri region 2030, uppföljning våren 
2022. 
Tidplan 
Efter att regionstyrelsen godkänt förslaget, skickas detsamma på remiss 
enligt nedanstående sändlista:  
Länets kommuner,  
Linnéuniversitet samt  
Energikontor Sydost  
Yttranden över förslaget ska lämnas senast den 31 december 2022.  
Det slutliga dokumentet förväntas antas av regionfullmäktige och 
länsstyrelse under våren 2023. När så skett är förhoppningen att länets 
kommuner ställer sig bakom dokumentet, antar motsvarande mål för 
respektive kommun, samt tar fram egna handlingsplaner. 

Överläggning  
1. Ingegerd Petersson (C), Peter Wretlund (S), Malin Anell (S) och Ilko 

Corkovic (S) föreslår att regionala utvecklingsnämnden ska besluta 
enligt redovisat förslag.   

2. Pär-Gustav Johansson (M), Åke Bergh (M), Carl-Wiktor Svensson 
(KD) och Maria Björklund Strömberg (L), med instämmande från 
Janita Kirchberg (SD), föreslår följande: 
- Att stycket om förstudie elflyg utgår och ersätts med delmålet att 

den första kommersiella elflyglinjen ska ha startats 2030. 
Delmålet om 100 procent biobränsle anpassas utifrån det nya 
målet. Ändringen avser dokumentet Fossilbränslefri region 2030 
– Strategier, mål och handlingsprogram. 

- Att det skrivs in att Region Kalmar län under nästa planperiod 
ska ta fram en träbyggnadsstrategi för byggnation av fastigheter 
för regionens egna verksamheter. Ändringen avser dokumentet 
Fossilbränslefri region 2030 – Strategier, mål och 
handlingsprogram. 

- Att det på sidan tre, femte stycket, i dokumentet Fossilbränslefri 
region – omvärld i förändring läggs till ”IPCC har även i ett antal 
scenarion för att minska de globala utsläppen, i sina beräkningar 
utgått från en kraftigt utbyggd produktion av kärnkraftsel som 
avgörande för att nå klimatmålen.” 

- Att det på sidan sju, under rubriken Energipriser påverkar såväl 
konsumtion som produktion, i dokumentet Fossilbränslefri region 
– omvärld i förändring läggs till ”En anledning till de höga 
elpriserna i Sverige är att en stor andel av den planerbara 
elproduktionen i södra Sverige har avvecklats. Det ledde till 
sämre överföringskapacitet i stamnätet från de norra till de södra 
delarna av landet och att elprisskillnaderna mellan våra norra och 
södra elområden steg kraftigt i samband med att Ringhals 1 och 2 
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avvecklades. Elpriserna hade varit 30–45 procent lägre idag om 
reaktorerna varit i fortsatt drift, enligt forskningsinstitutet 
Energiforsk.” 

3. Janita Kirchberg (SD) föreslår att ärendet återremitteras i syfte att 
texten utvecklas så att det tydligt framgår att livscykelperspektiv och 
kostnads/miljönyttoberäkningar måste tas fram för handlingsplaner 
baserade på dokumentet. 

4. Malin Anell (S) och Ilko Corkovic (S) förslår att regionala 
utvecklingsnämnden ska avslå Janita Kirchbergs (SD) förslag om 
återremiss och Pär-Gustav Johanssons (M) med fleras förslag. 

--- 
Efter avslutad överläggning frågar ordförande först om regionala 
utvecklingsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag eller om det ska 
återremitteras. Hon finner att ärendet ska avgöras idag.  
Härefter frågar ordförande om regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt 
Ingegerd Peterssons (C) med fleras förslag eller Pär-Gustav Johansson (M) 
med fleras förslag. Hon finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar 
enligt Ingegerd Petersson (C) med fleras förslag.  
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

- Ledamot som röstar för Ingegerd Peterssons (C) med fleras 
förslag röstar ja  

- Ledamot som röstar för Pär-Gustav Johanssons (M) med fleras 
förslag röstar nej  

Ledamot  Ja Nej Avstår 

Malin Anell (S) X   

Ingegerd Petersson (C) X   

Åke Bergh (M)  X  

Pär-Gustav Johansson (M)  X  

Janita Kirchberg (SD)  X  

Ilko Corkovic (S) X   

Carl-Wiktor Svensson (KD)  X  

Lejla Radovic (S) X   

Peter Wretlund (S) X   

Maria Björklund Strömberg (L)  X  

Karin Helmersson (C) X   

Resultat 6 5 0 

Regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt Ingegerd Peterssons (C) med 
fleras förslag med resultatet 6 ja och 5 nej.  
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Reservation  
Pär-Gustav Johansson (M), Åke Bergh (M), Carl-Wiktor Svensson (KD), 
Maria Björklund Strömberg (L) och Janita Kirchberg (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för egna förslag. 

Protokollsanteckning  
Pär-Gustav Johansson (M), Åke Bergh (M), Carl-Wiktor Svensson (KD), 
Maria Björklund Strömberg (L) och Janita Kirchberg (SD) lämnar följande 
protokollsanteckning: 
”Dokumentet Fossilbränslefri region 2030 – Strategier, mål och 
handlingsprogram 2023–2025 är bara en remissversion som kom ut några få 
dagar innan nämnden. Det är på grund av sin omfattning och utformning 
svårgenomträngligt på så kort tid. Därför väljer vi att lämna de flesta av våra 
synpunkter till detta ärende i form av en protokollsanteckning och ämnar 
återkomma.  
Tillgången till klimatsmart och rimligt prissatt el alla dagar i veckan året om 
är en grundförutsättning för att minska utsläppen av fossila gaser och klara 
av den gröna omställningen. Sverige har gått från ett elsystem byggt på i 
huvudsak planer- och reglerbar elproduktion med vatten- och kärnkraft som 
kunde försörja landets samlade behov av el även en vindstilla och iskall 
vinterdag, till en situation där vi gjort oss beroende fossil produktion av el 
och oljekraftverket i Karlshamn producerar för fullt mitt i sommaren, när det 
blåser för lite i Europa. Till vintern finns överhängande risk för områdesvisa 
nedstängningar av det svenska elnätet och elransonering. 
Överföringskapaciteten i stamnätet försämrades och prisskillnaderna mellan 
landets elområden ökade drastiskt redan när de två Ringhalsreaktorerna 
avvecklades 2019 och 2020. Energiforsk har visat att elpriserna hade kunnat 
vara väsentligt lägre om reaktorerna fortfarande varit i drift. Vi tror att 
utvecklingen inom energilagring kommer att gå framåt och kunna bidra 
lokalt, men för att bygga ett stabilt och leveranssäkert elsystem som klarar av 
ett fördubblat elbehov 2045 så behöver Sverige bygga mer planerbar och 
fossilfri elproduktion.  
På nationell nivå anser vi därför att energimålet behöver ändras från 100 
procent förnybar produktion till 100 procent fossilfri produktion, för att inte 
utesluta kärnkraften. Våra partier är överens om att det behöver byggas mer 
kärnkraft i landet för att minska miljöpåverkan, nyttja resurser effektivt och 
skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och hållbar utveckling.  
Det är rimligt att inte heller formuleringar och mål i regionala dokument 
utesluter byggnation av ny produktion av fossilfri och planerbar el, eftersom 
enskilda regionala ställningstaganden faktiskt kan påverka hela elsystemet på 
sikt.  
Målen för fossilbränslefri energi i Kalmar län har delats upp i mål för 
produktion och mål för användning. När fossilbränslefri produktion 
behandlas har kärnkraftverket i Oskarshamn uteslutits, räknas i 
energibalansen inte länet till godo och definieras som extern nationell 
producent. Vi accepterar motiveringen för den avgränsningen. Men när man 
under samma rubrik sätter målet att produktionen av förnybar el i länet 2030 
ska vara lika stor som länets totala elanvändning, en väldigt stor utökning av 
samma produktion, anser vi att målsättningens konsekvenser måste utredas 
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mer. Hur påverkar det balansen i elsystemet regionalt och nationellt? Om 
man som i slutet av dokumentet gör ett ”tankeexperiment” att samtliga 
regioner i landet 2030 har satt och uppnått samma mål, hur tryggar Kalmar 
län då sin elförsörjning, vad händer med Sveriges elsystem en vindstilla dag 
då solen inte skiner? Förnybara energikällor saknar helt kärnkraftens och 
vattenkraftens systemstabiliserande egenskaper och i till exempel 
Kalifornien tvingades man införa områdesvisa nedstängningar redan då 
vindkraften nådde upp till cirka 20 procent av delstatens energimix. Hur 
stora landområden i länet skulle behöva tas i anspråk för nya vindkraftparker 
och hur påverkar det fastighetsvärden, miljön och människors hälsa?  
Under rubriken om fossilbränslefri energianvändning redogörs inte för hur 
Kärnkraftverket i Oskarshamn hanteras i beräkningarna. Inkluderas 
användning av kärnkraftsel i beräkningarna? Det är svårt för en lekman att 
dra egna slutsatser och avsnittet med definitioner reder inte ut frågan. 
Delmålet för 2020 om att Kalmar län endast ska använda el från förnybara 
källor är inte uppfyllt. Om kärnkraften räknas in eller ej i användningen har 
såklart betydelse, och i strategidokumentet anges att skälet var att 
abonnemang på icke förnybar el förekommer, vilket skulle kunna innebära 
att kärnkraften räknas med. I dokumentet Handlingsprogram för en fossilfri 
region anges dock att abonnemang med fossil el har förkommit som 
förklaring målet inte uppnåtts, vilket innebär el från olja, kol och gas. Vad 
gäller?  
Vidare är ett annat mål att användningen av icke förnybar energi i Kalmars 
industrier och företag ska ha minskat med 95 procent 2030 jämfört med 
2005, vilket definitionsmässigt utesluter att länets industri använder 
kärnkraftsel. Eftersom lagringstekniken inte kommer att ha utvecklats 
tillräckligt redan då, om någonsin, kommer det innebära en massiv 
industridöd i länet och uteblivna nyetableringar. Fast det beror ju på om 
kärnkraften tas med i beräkningarna av energianvändningen eller ej förstås. 
Eller bara förnybara källor och fossila källor, varav de senare redan är i stort 
sett utfasade inom industrin.  
Det finns saker i strategidokumentet och handlingsprogrammet som behöver 
förtydligas. Vi hoppas att majoriteten beaktar dessa synpunkter och 
reflektioner från oss och är öppna för att formulera om innehållet för ökad 
tydlighet. Om man som politiskt parti menar allvar, även efter valdagen, med 
att kärnkraften är viktig för Sveriges och Kalmar läns elförsörjning – kanske 
så viktig att man vill se ny kärnkraft byggas – gjorde man det enklast för sig 
genom att låta formulera om alla mål för elproduktion från 100 procent 
förnybart till 100 procent fossilfritt.” 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 17 augusti 2022 
2. Fossilbränslefri region 2030 
3. Fossilbränslefri region – omvärld i ständig förändring  
4. Handlingsprogram för en fossilbränslefri region 2030, uppföljning våren 

2022 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen 
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§ 114  Ärendenummer RUN 2019/104 

Regional Transportplan för Kalmar län 2022-2033 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige att fastställa 
Regional transportplan för Kalmar län 2022–2033 efter revideringar till följd 
av att regeringen fastställt nationell trafikslagsövergripande plan för 
transportinfrastrukturen.  

Bakgrund 
I och med regeringens fastställelse av nationell trafikslagsövergripande plan 
för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033 (7 juni 2022, 
I2022/01294 m.fl.) så har också de definitiva ekonomiska ramarna för 
trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för 
samma period fastställts. Av regeringens beslut framgår vidare att respektive 
läns nivå för planperioden ska justeras i förhållande till verkligt utfall av 
upparbetade medel för planperioden 2018–2029 vid utgången av 2021. 
Trafikverket beslutade den 23 juni 2022 att den regionala transportplanen för 
Kalmar län 2022–2033 förfogar över 1 112 mkr.  
I och med regeringens fastställelsebeslut om nationell transportplan så har 
objektet riksväg 25 Trafikplats Glasporten i Nybro kommun namngivits och 
det till en kostnad om 80 mkr. Det tillsammans med Nybro kommuns 
medfinansiering om 40 mkr gör att objektet är fullt finansierat och att någon 
namngivning i regional transportplan inte längre behövs. Objektet har därför 
utgått och återstående medel efter Trafikverkets avräkning har förts över till 
objektet riksväg 37/47 Århult-Oskarshamn. 

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

beslutar enligt redovisat förslag till beslut. 
2. Pär-Gustav Johansson (M), Åke Bergh (M), Carl-Wiktor Svensson 

(KD) och Maria Björklund Strömberg (L) föreslår  
- Att det skrivs in den regionala transportplanen 2022–2033 att 

riksväg 35 Överum-Ulvsdal ska göras planeringsmogen genom 
att det snarast genomförs en ÅVS för vägsträckan, samt att det i 
planen tydligt framgår att samma vägsträcka föreslås bli en 
prioriterad satsning i nästa regionala transportplan, för perioden 
2026–2037.   

--- 
Efter avslutad överläggning frågar ordförande om regionala 
utvecklingsnämnden beslutar enligt Peter Wretlunds (S) förslag eller Pär-
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Gustav Johanssons (M) med fleras förslag. Hon finner att regionala 
utvecklingsnämnden beslutar enligt Peter Wretlunds (S) förslag. 
Omröstning begärs och genomförs enlig följande: 

- Ledamot som röstar för Peter Wretlunds (S) förslag röstar ja  
- Ledamot som röstar för Pär-Gustav Johanssons (M) med fleras 

förslag röstar nej  

Ledamot  Ja Nej Avstår 

Malin Anell (S) X   

Ingegerd Petersson (C) X   

Åke Bergh (M)  X  

Pär-Gustav Johansson (M)  X  

Janita Kirchberg (SD)  
 

X 

Ilko Corkovic (S) X   

Carl-Wiktor Svensson (KD)  X  

Lejla Radovic (S) X   

Peter Wretlund (S) X   

Maria Björklund Strömberg (L)  X  

Karin Helmersson (C) X   

Resultat 6 4 1 

Regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt Peter Wretlunds (S) förslag 
med resultatet 6 ja, 4 nej och 1 avstår.  
 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 17 augusti 2022 
2. Regional transportplan för Kalmar län 2022–2033 
 
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige 
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§ 115  Ärendenummer RUN 2022/297 

Svar på motion om energikommission 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige att besvara 
motionen om energikommission med redovisat yttrande.   

Bakgrund 
Anders Andersson (KD), Pär-Gustav Johansson (M), Jimmy Loord (KD) och 
Malin Sjölander (M) har lämnat en motion om att Region Kalmar län i 
samverkan med näringslivet, nätägare, elproducenter och andra utvalda 
samhällsaktörer snarast tillsätter en energikommission som kan skapa 
förutsättningar för en robust elförsörjning som möjliggör hållbar utveckling 
och tillväxt i Kalmar län.  

Yttrande 
Länets klimatsamarbete drivs inom Klimatsamverkan Kalmar län. 
Klimatsamverkan Kalmar län ska öka takten i genomförandet av länets 
energi- och klimatmål, bidra till att samhället klarar ett förändrat klimat 
(klimatanpassning), samt finna nya metoder och lösningar för att nå uppsatta 
mål. Arbetet samordnas av länets klimatkommission, som också har två 
länsgrupper som stöd. 
De frågor som tas upp i motionen ryms främst inom Handlingsprogram för 
Fossilbränslefri region 2030.   
Exempel på pågående arbete inom ramen för Klimatsamverkan Kalmar län 
är: 

• Elförsörjning Kalmar län  
Energikontor Sydost genomför 2022 ”Förstudie elförsörjning Kalmar 
län”, med finansiering från Tillväxtverket och regionala 
utvecklingsmedel. Syftet är att ge en bild av framtida elbehov och 
förutsättningar för elsystemet i Kalmar län, som grund för satsningar 
för att undvika el- eller effektbrist och för en framtida hållbar 
elförsörjning. I samband med detta har det också bildats en 
referensgrupp med representanter för nätägare, energibolag, 
näringsliv med flera. 
En delrapport från juni 2022 konstaterar att det idag inte finns några 
större begränsningar som påverkar elförsörjningen i ett kortare 
perspektiv. Den slutliga rapporten presenteras i september 2022. 
Frågan har hög prioritet och förstudiens slutsatser kan ge behov av 
nya länsgemensamma långsiktiga insatser när det gäller produktion, 
distribution, balansering och lagring av el. 
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• Elförsörjning Sydsverige 
Regionsamverkan Sydsverige beslutade våren 2022 tillsätta en 
beredningsgrupp för energiförsörjning. Uppdraget är att samla de 
aktörer som gemensamt kan skapa rätt förutsättningar för den 
elektrifiering som krävs för klimatet, hållbar tillväxt och den 
modernisering Sydsverige vill se och leda. Ett första steg är att ta 
fram en effektprognos för Sydsverige, enligt den metod som 
utarbetats av Region Skåne. 

 
• Fossilfri vätgas Kalmar län 

Fossilfri vätgas kan spela en viktig roll i omställningen av 
energisystemet, som energibärare/energikälla för fordon och industri, 
men också för energilagring från exempelvis vindkraft. 
Energikontor Sydost genomför en regional förstudie, med 
delfinansiering från regionala utvecklingsmedel och Tillväxtverket. 
Förstudien ska öka kunskapen om vätgas, identifiera möjliga aktörer 
samt kartlägga förutsättningar för produktion, distribution och 
användning av vätgas. 

 
• Arbetet med aktualisering av handlingsprogram Fossilbränslefri 

region 2030 pågår. Förslaget till remissversion innehåller bland annat 
en prioriterad åtgärd om Klimatsamverkan Kalmar län. I denna ingår 
att starta tematiska forum, däribland ett om elförsörjning. Den 
referensgrupp som bildats inom förstudien Elförsörjning Kalmar län 
utgör då en lämplig bas att bygga vidare på.  

 
Med hänsyn till ovanstående föreslås regionfullmäktige besvara motionen 
med redovisat yttrande.  

Överläggning  
1. Malin Anell (S) och Lejla Radovic (S) föreslår att regionala 

utvecklingsnämnden ska besluta enligt redovisat förslag till beslut.  
2. Pär-Johansson Gustavsson (M), Janita Kirchberg (SD) och Maria 

Björklund Strömberg (L) föreslår att regionala utvecklingsnämnden ska 
föreslå regionfullmäktige att bifalla motionen. 

--- 
Efter avslutad överläggning frågar ordförande om regionala 
utvecklingsnämnden vill besluta enligt Malin Anells (S) och Lejla Radovic 
(S) förslag eller Pär-Gustav Johanssons (M) med fleras förslag. Hon finner 
att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt Malin Anells (S) och Lejla 
Radovic (S) förslag. 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

- Ledamot som röstar för Malin Anells (S) och Lejla Radovic (S) 
förslag röstar ja  

- Ledamot som röstar för Pär-Gustav Johanssons (M) med fleras 
förslag röstar nej 
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Ledamot  Ja Nej Avstår 

Malin Anell (S) X   

Ingegerd Petersson (C) X   

Åke Bergh (M)  X  

Pär-Gustav Johansson (M)  X  

Janita Kirchberg (SD)  X 
 

Ilko Corkovic (S) X   

Carl-Wiktor Svensson (KD)  X  

Lejla Radovic (S) X   

Peter Wretlund (S) X   

Maria Björklund Strömberg (L)  X  

Karin Helmersson (C) X   

Resultat 6 5 0 

Regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt Malin Anells (S) och Lejla 
Radovic (S) förslag med resultatet 6 ja och 5 nej. 
 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 19 augusti 2022 
2. Motion gällande att energikommission krävs för att lösa elkrisen 
 
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige 
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§ 116   

Delegationsbeslut 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar att följande delegationsbeslut har 
fattats: 

• Samrådsinbjudan Dagvatten- och skyfallsplan, 
tematiskt tillägg till översiktsplanen, 
Mörbylånga kommun 

 

RUN 2022/105 

• Fördelning av tillfällig förstärkning inom 
kultursamverkansmodellen 2022 

 

RUN 2022/117 

• Samråd - Ny detaljplan för BORSHORVA 2:30 
SAMT, DEL AV BORSHORVA 1:2 M.FL. 
FÖRLÖSA, Kalmar kommun 

 
 

RUN 2022/247 

Projekt- företags- och kulturstöd 

Halvårsuppföljning: Totalt beviljade stöd regionala projektmedel 2022-01-
01 till 2022-06-30 

Stödmottagare Projektnamn Beviljat belopp  

Attraktiva Oskarshamn 
AB 

Nationell 
marknadsföring 
Oskarshamn 
2022/2023 
 

319 000 
 

Destination Glasriket 
AB 

Glasriket - ett 
besöksmål hela året 
2022-2023 
 

187 500 
 

Destination Kalmar 
Aktiebolag 
 

Nationella 
marknadsinsatser 
2022/2023 
 

500 000 
 

Emmaboda kommun 
 

Landsbygskontor - 
CoWorking Boda 
 

385 011 
 

Energikontor Sydost 
AB 

Förnybar vätgas i 
Kalmar län 

399 584 
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Hultsfreds kommun 
 

Musikvarumärke - 
Hultsfred 

 

150 000 
 

Högsby kommun 
 

Nationell 
marknadsföring 
Högsby Kommun 
 

61 000 
 

Möjligheternas Hus 
AB 
 

Remake 2.0 
 

276 000 
 

Oskarshamns kommun 
 

Landsbygdskontor 
Oskarshamns kommun 
 

246 136 
 

Oskarshamns kommun 
Region Kalmar Län 
Region Kalmar Län 
 

Teknikcollege Östra 
Småland Yrkes-SM 
2022 
 

57 278 
 

Region Kalmar Län 
 

Internationell 
marknadsföring i 
Kalmar län 2021-2022 
 

3 520 000 
 

Region Kalmar Län 
 

Investerings- och 
exportsamverkan 
Kalmar län 
 

438 000 
 

Torsås kommun 
 

Hållbarhetsvecka NET 
 

192 500 
 

Torsås kommun 
 

Marknadsföring året 
runt i Torsås 2022-
2023 
 

85 646 
 

Vimmerby Turistbyrå 
ekonomisk förening 
 

Nationell 
marknadsföring 
Vimmerby 2022/2023 
 

400 000 
 

Västervik Framåt 
Aktiebolag 
 

Förstärkt 
marknadsföring 
Västervik 2022/23 
 

500 000 
 

Västerviks kommun 
 

Transportstöd i 
skärgården år 2020 

125 599 
 

Västerviks kommun 
 

Transportstöd Tjust 
skärgård 2021 

154 837 
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Ölands 
Kommunalförbund  
 

Ölands 
Turismorganisation 

500 000 
 

Summa 8 498 091 
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§ 117   

Anmälningsärenden 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar följande anmälningsärenden till 
protokollet: 

• Regeringsbeslut - Handlingsplan för det statliga 
genomförandet 2022-2024 av Nationell strategi 
för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–
2030, Näringsdepartementet 

 

RUN 2022/221 

• Statsbidrag och regleringsbrev för budgetåret 
2022 

 

RUN 2021/530 

• Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad, 
Linköpings kommun 

 

RUN 2021/244 

• Protokoll – Länsberedning för regionala 
utvecklingsfrågor 13 maj 2022 

 

RUN 2022/101 

• Protokoll - Regionala utvecklingsnämndens 
presidium 3 juni 2022 

 

RUN 2022/9 

• Protokoll – Folkhögskolestyrelsen 25 maj 2022 
 

RUN 2022/7 

• Information - Kommuner och Regioner kan söka 
stöd för förberedande projekt för Hållbar urban 
utveckling i Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (regionalfonden), 
Tillväxtverket 

 

RUN 2022/257 

• Information och kallelser till ägare samt ledamöter 
i E22 AB:s styrelse 2022 

 

RUN 2022/123 

• Årliga ramar för länsplaner för regional 
transportinfrastruktur 2022-2033 

 

RUN 2022/266 

• Protokoll – Styrgrupp för Småland Blekinge 
Halland South Sweden 30 juni 2022 

 

RUN 2022/11 

• Regeringsbeslut - Uppdrag till Statens 
energimyndighet och Trafikverket att ta fram ett 

RUN 2022/287 
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handlingsprogram för laddinfrastruktur och 
tankinfrastruktur för vätgas, 
Infrastrukturdepartementet 

 
• Svar på intresseanmälan för deltagande i 

internationellt nätverk kring cirkulär ekonomi, 
Circular Regions and Cities Initiative (fellow), 
Europeiska Unionen EU 

RUN 2022/198 
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