
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-10-05 

 
  

Regionala utvecklingsnämnden   
 
Tid och plats 10:15-15:10, regionhuset, Strömgatan 13, Kalmar    
 
Beslutande 
 

 
Karin Helmersson (C), ordförande  
Pär Gustav Johansson (M), vice ordförande, §§ 118-123, §§ 125-145 
Malin Anell (S) 
Saad Benatallah (S) 
Åke Bergh (M), §§ 118-120, §§ 125-145 
Janita Kirchberg (SD) 
Ulrika Lindh (C) 
Lejla Radovic (S) 
Johanna Wyckman (L) 
Ingegerd Petersson (C), ersättare för Peter Wretlund (S) 
Carl-Wiktor Svensson (KD), ersättare för Åke Nilsson §§ 118-121, §§ 123-145 
Petra Gustavsson (SD), ersättare för Åke Bergh §§ 121-124 
 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare  

Petra Gustavsson (SD), §§ 118-120, §§ 125-145 

Tjänstepersoner Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör  
Camilla Håkansson, basenhetschef företags- och projektstöd 
Sofia Seifarth, basenhetschef näringsliv och kultur  
Anna Soltorp, basenhetschef hållbar samhällsplanering  
Tina Erlandsson, ekonomichef, § 124 
Helena Fristorp, administrativ chef/HR, § 123 
Anna Mellergård, verksamhetledare Litteraturnod Vimmerby, § 121 
Camilla Frosterud, verksamhetsutvecklare, Riksteatern Kalmar län, § 121 
Lif Henell, styrelseledamot Riksteatern Kalmar län, § 121 
Fredrik Ahlgren, universitetslektor Linnéuniversitetet, § 120 
Magnus Hammarstedt, bredbandskoordinator, § 125 
Mia Carlsson, samordnare kultur, §§135-136  
Cecilia Alm, kulturutvecklare, § 126 
Linn Hellqvist, folkhälsoutvecklare, § 143 
Agnes Savetun, regionsekreterare  

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 118-145  

 
  

Ordförande Karin Helmersson (C)  

 
  

Justerare Saad Benatallah (S)   
  
Sekreterare Agnes Savetun 
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§ 118   

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner föredragningslistan med följande 
justeringar:  
Återrapport gemensamt projekt IoT-labbet med Linnéuniversitetet läggs som 
första informationsärende, ärende 3.  
Informationsärendena hållbar utveckling i hela länet, en av Sveriges bästa 
arbetsplatser och god ekonomisk hushållning läggs som ärende 5, 6 och 7. 
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§ 119   

Val av justerare 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden utser Saad Benatallah (S) till justerare.  
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§ 120   

Återrapport gemensamt projekt IoT-labbet med 
Linnéuniversitetet 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Syftet med projektet IoT-lab för små och medelstora företag är att arbeta 
med en av de framtida teknologier som förutspås påverka ett stort antal 
affärsmodeller, Internet of Things (IoT), som innebär att allt fler enheter blir 
uppkopplade mot Internet. För att IoT-framtidssäkra små och medelstora 
företag i Småland behöver goda exempel synliggöras, kunskapsnivån ökas, 
samt experiment genomföras. Experimentell teknikutveckling som är 
förankrad i ett företags strategi har visat sig vara avgörande för att förstå hur 
tekniken kan användas i innovationsprocesser. 
Projektets huvudsakliga aktiviteter har utgjorts av inspirationsföreläsningar, 
seminarier, workshops samt open lab-dagar där små och medelstora företag 
haft möjlighet att experimentera med teknik. 
Nu planeras för IoT-lab för små och medelstora företag 2.0, en 
vidareutveckling av projektet som har för avsikt att fortsätta utvecklingen av 
IoT-ekosystemet genom såväl kunskapshöjande som praktiska aktiviteter 
inom IoT. 
--- 

Föredragning av  
Fredrik Ahlgren, universitetslektor, Linnéuniversitetet  
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§ 121   

Fördjupad verksamhetsuppföljning kultur - Riksteatern 
i Kalmar län och Litteraturnod Vimmerby 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Anna Mellergård, verksamhetsledare Litteraturnod Vimmerby, redogör för 
verksamheten samt genomförda och pågående projekt. 
Litteraturnod Vimmerby är Region Kalmar läns plattform för 
litteraturutveckling. Verksamhetens syfte är att i Astrid Lindgrens anda 
främja litteratur i allmänhet och litterär utveckling i synnerhet, att verka för 
det fria ordet och för litteratur som konstform.  
Camilla Frosterud, verksamhetsutvecklare, och Lif Henell, styrelseledamot, 
informerar om Riksteatern Kalmar Läns verksamhet.  
Riksteatern Kalmar län är en regional organisation inom Riksteatern – en 
folkrörelse som arrangerar, förmedlar och främjar scenkonst. Riksteatern 
Kalmar län verkar för ett starkt arrangörsnät i länet och är också ett 
samverkansorgan för tolv riksteaterföreningar, skolkultursamordnare i 
samtliga tolv kommuner samt andra ansluta organisationer inom länet. 
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§ 122  Ärendenummer RUN 2022/92 

Hållbar utveckling i hela länet 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
De höga elpriserna påverkar näringslivet. Information ges om vilka stöd för 
energirådgivning och energieffektivisering som företag kan söka, samt det 
gemensamma arbetet med kommunerna och andra regioner som pågår för att 
underlätta för näringslivet.  
Budgetuppföljning för 1:1 medel redovisas, det finns utrymme för ytterligare 
projekt att beviljas. 
Vidare redogörs för verksamhetsberättelse för januari-augusti 2022 där bland 
annat slutredovisade och pågående regionplansuppdrag, genomförda 
aktiviteter, mål och framtida utmaningar presenteras.  
--- 

Föredragning av 
Camilla Håkansson, basenhetschef företags- och projektstöd  
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör 
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§ 123  Ärendenummer RUN 2022/94 

En av Sveriges bästa arbetsplatser 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Av verksamhetsberättelsen för januari – augusti 2022 framgår att Region 
Kalmar län ska vara en attraktiv arbetsplats och erbjuda 
utvecklingsmöjligheter och delaktighet. Arbetsmiljön ska bidra till ett 
hälsofrämjande och hållbart arbetsliv med engagerade medarbetare. 
Följande aktiviteter har genomförts: 

• Utveckla och stärka en god arbetsmiljö - exempelvis har gruppstärkande 
aktiviteter, utbildningsinsatser och workshops genomförts, bland annat 
med fokus på psykosocial arbetsmiljö och utsatthetsfrågor. 

• Kartlägga och analysera kompetensbehovet på kort och längre sikt - en 
första kompetens- och löneanalys utifrån framtagen arbetsmodell 
kommer att göras under hösten på såväl basenhets- som förvaltningsnivå.  

• Bedriva ett systematiskt förbättringsarbete (varje-dag-lite-bättre) - 
Samtliga enheter har genomfört aktiviteter utifrån sina handlingsplaner 
med stöd av konceptet "varje dag lite bättre - kraften hos många" där 
medarbetarnas delaktighet har varit central. 

• Stärka och utveckla chef- och ledarskapet - flertalet av förvaltningens 
chefer har deltagit i olika utbildningar, exempelvis utvecklande ledarskap 
(UL), gröna kortet och olika nätverk samt chefshandledning av 
företagshälsovården.  

Sjukfrånvaron på förvaltningen har varit fortsatt låg. 
--- 

Föredragning av  
Helena Fristorp, administrativ chef/HR 
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§ 124  Ärendenummer RUN 2022/95 

God ekonomisk hushållning 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Under perioden januari till augusti håller förvaltningen budget med god 
marginal, och i helårsprognosen väntas ett överskott i samtliga 
verksamhetsdelar. Prognostiserat överskott för 2022 för regionala 
utvecklingsförvaltningen är 4,3 miljoner kronor, varav 1,6 miljoner kronor 
avser organisationsstöd. 
Vidare redogörs för uppföljning av intern kontroll augusti 2022. 
--- 

Föredragning av  
Tina Erlandsson, ekonomichef  
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§ 125   

Bredband - frekvenstilldelning 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Post- och Telestyrelsen ska tilldela nationella blocktillstånd i 900 MHz-
bandet för mobilnät, auktion genomförs år 2023. Regionerna har getts 
möjlighet att prioritera av Post- och Telestyrelsens identifierade 
täckningsbrister och kriterier. Med täckningsbrist avses där ingen av 
nuvarande operatörer har täckning. Målet är att bidra till den fortsatta 
digitaliseringen av Sverige. 
--- 

Föredragning av  
Magnus Hammarstedt, bredbandskoordinator 
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§ 126  Ärendenummer RUN 2022/24 

Kulturstipendium 2022 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden tilldelar ett arbetsstipendium på vardera 
30 000 kronor till Elin Woksepp Åleheim, Lotta Björn, Magnus Gustavsson, 
Hans Gurstad-Nilsson, Anna Winberg Sääf, Johan Bernander, Malin 
Andersson, William och Sebastian Rosso (RedRow VFX), Emmi Roosling, 
David Christensson, Estelle Bourdet, Nonkululeko Mlangeni, Jonathan 
Lundin samt Kim Ten Oever. 
 
Regionala utvecklingsnämnden tilldelar ett belöningsstipendium på vardera 
20 000 kronor till Tex Berg, Catherine Westling samt Sven Ekberg.  

Bakgrund 
Regionala utvecklingsnämnden delar årligen ut kulturstipendium till 
verksamma personer, grupper eller föreningar i Kalmar läns kulturliv. 
Kulturstipendierna kan delas ut som arbetsstipendium efter inkommen 
ansökan eller belöningsstipendium efter inkommet förslag. 
Stipendierna utlystes den 1 juni 2022 och sista dag för ansökan eller 
nominering var den 1 september 2022. Vid fördelning av stipendierna 
eftersträvas en bred representation gällande kulturområde och geografisk 
spridning i länet. Icke kompletta eller för sent inkomna ansökningar 
handläggs inte. 
Arbetsstipendium utdelas till person, grupp eller förening som är verksam 
och bosatt eller har sitt säte i Kalmar län. Stipendiet är ett allmänt stöd för att 
utveckla kulturlivet i Kalmar län. Det ska möjliggöra för verksamma 
personer, grupper eller föreningar att koncentrera sig på och utveckla sitt 
arbete. Stipendierna ska bidra till att professionella kulturskapare kan bo och 
verka i Kalmar län samt att stötta föreningar som vill utveckla sin 
verksamhet. 
Kriteriet för arbetsstipendium är att det ska användas för ett bestämt angivet 
syfte. Arbetsstipendium kan utdelas som stöd för att genomföra värdefulla 
insatser för länets kulturliv eller som stöd till utbildning eller forskning 
Belöningsstipendium kan delas ut till person, grupp eller förening som är 
bosatt eller verksam i Kalmar län. Stipendiet delas ut som uppskattning för 
mångåriga och värdefulla insatser i Kalmar läns kulturliv. 
Belöningsstipendiet är ej sökbart utan till detta nomineras person, grupp eller 
förening till av extern part. Regionala utvecklingsnämndens ledamöter kan 
nominera egna förslag till stipendiater. Förslagen ska beredas efter samma 
princip som externa förslag. 
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Regionala utvecklingsnämnden beslutar om det ska delas ut 
belöningsstipendier. 
Sammanlagt finns det 150 000 kr att fördela till stipendiater, fördelat på både 
arbetsstipendier och belöningsstipendier. Vidare beslutade regionala 
utvecklingsnämnden vid sitt sammanträde den 6 april 2022, § 55, om en 
förstärkning på 350 000 kr för 2022 års arbetsstipendier. 
Det har inkommit 84 stycken ansökningar till arbetsstipendier samt 14 
nomineringar till belöningsstipendier, varav två nomineringar på en person. 
Inför förslag till beslut av stipendiater har rådgjorts med konsulenter som har 
regionala uppdrag inom respektive konst- och kulturområde. Regionala 
utvecklingsnämnden fattar beslut om stipendiater och prissummor.  
Regionala utvecklingsnämndens presidium har berett ärendet och har 
föreslagit stipendiater med motiveringar. 
--- 

Föredragning av  
Cecilia Alm, kulturutvecklare  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 5 oktober 2022 
2. Sammanställning ansökningar arbetsstipendium 2022 
3. Sammanställning nomineringar belöningsstipendium 2022 
4. Motiveringar arbetsstipendium samt belöningsstipendium 2022 

 
 
 
 

11Comfact Signature Referensnummer: 1465980



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-10-05 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 127  Ärendenummer RUN 2022/170 

Verksamhetsberättelse (delår) för januari-augusti 2022 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner verksamhetsberättelse (delår) 
januari - augusti 2022 för regionala utvecklingsförvaltningen, samt 
överlämnar rapporten till regionstyrelsen.  

Bakgrund 
Regionala utvecklingsförvaltningen tar fram en verksamhetsberättelse för 
perioden januari till augusti 2022. I rapporten redovisas uppföljning av 
verksamhetsmål, det ekonomiska läget för förvaltningen och intern kontroll. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 28 september 2022 
2. Verksamhetsberättelse augusti 2022 - Regional 

utvecklingsnämnd/förvaltning 
 
 
Protokollsutdrag till:  
Regional utvecklingsdirektör 
Ekonomidirektör 
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§ 128  Ärendenummer RUN 2022/205 

Svar på granskning från regionrevisorerna – 
Basgranskning av regionala utvecklingsnämnden 2021 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar redovisat svar över regionrevisorernas 
granskningsrapport gällande basgranskning av regionala 
utvecklingsnämnden 2021. 

Bakgrund 
Regionens revisorer har låtit göra en basgranskning av Region Kalmar län. 
Revisorerna lämnar en rekommendation till regionala utvecklingsnämnden. 
Förvaltningen har redovisat förslag till svar på revisorernas 
rekommendationer. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 28 september 2022 
2. Svar på granskning från regionrevisorerna - Basgranskning av regionala 

utvecklingsnämnden 2021 
3. Missivbrev – Basgranskning av regionala utvecklingsnämnden 2021 
4. Rapport över basgranskning 2021 – Regionala utvecklingsnämnden 
 
 
Protokollsutdrag till: Regionrevisorerna 
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§ 129  Ärendenummer RUN 2022/319 

Projektbeslut - IoT-lab för små och medelstora företag 
2.0, Linnéuniversitetet 

Beslut 

Regionala utvecklingsnämnden bifaller Linnéuniversitetets ansökan med 
högst 3 207 193 kronor enligt förordningen (2003:596) om bidrag för 
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken 1:1-medel till 
projektet IoT-lab för små och medelstora företag 2.0 för perioden 1 maj 2023 
– 31 augusti 2026.  

Bakgrund 
Under perioden 14 augusti 2021 – 29 april 2023 har Linnéuniversitet drivit 
och driver projektet IoT-lab för små och medelstora företag (SMF) med stöd 
från Tillväxtverket samt Region Kalmar län och Region Kronoberg.  
Syftet med projektet har varit att arbeta med en av de framtida teknologier 
som förutspås påverka ett stort antal affärsmodeller, Internet of Things (IoT), 
som innebär att allt fler enheter blir uppkopplade mot Internet. För att IoT-
framtidssäkra SMF i Småland behöver goda exempel synliggöras, 
kunskapsnivån ökas, samt experiment genomföras. Experimentell 
teknikutveckling som är förankrad i företagets strategi har visat sig vara 
avgörande för att förstå hur tekniken kan nyttiggöras och användas i 
innovationsprocesser. 
Projektets huvudsakliga aktiviteter har utgjorts av kunskapshöjande 
aktiviteter likt inspirationsföreläsningar och seminarier, men också av 
workshops, samt open lab dagar där SMF kan experimentera med teknik. 
Projektet har även genomfört studentsamverkansaktiviteter med fokus på IoT 
tillsammans med SMF, samt pilotcase för forskningssamverkan. Totalt har 
närmare 50 utåtriktade aktiviteter av ovan nämnda slag genomförts. Vidare 
har åtta pilotcase i båda regionerna genomförts. 

En viktig insats har varit att skapa en bestående infrastruktur som ska utgöra 
en neutral mötesplats för SMF, forskare och studenter att mötas, testa 
teknologin och utvecklas tillsammans.  
Linnéuniversitetet ansöker nu om ytterligare medel för att möjliggöra för fler 
företag att ta del av insatserna i projektet. 

Projektinnehåll, syfte, mål och insatser: 

IoT-lab för SMF 2.0 har för avsikt att fortsätta utvecklingen av IoT-
ekosystemet i Linnéregionen genom såväl kunskapshöjande som praktiska 
aktiviteter inom IoT. Insatserna kommer fortsatt att ge SMF möjligheter att 
ta viktiga kliv på sin digitala transformationsresa inom en teknologi som på 
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ett mycket mera fördelaktigt sätt löser problem och tränger bort den 
existerande teknologin. 

Projektets insatser avser att öka kunskapsnivån kring IoT, både på en 
grundläggande nivå samt ge djupare teknisk förståelse, vilket ger SMF 
möjlighet att kunna effektivisera sina verksamheter, reducera kostnadsmassa 
och reducera sina koldioxidavtryck. I insatsen Pilotcase matchas SMF med 
forskare och IoT-ingenjörer som tillsammans utforskar potentiella IoT-
lösningar. Insatserna kring affärsmodeller ger företag djupare insikt kring 
hur tekniken kan påverka deras befintliga verksamhet, men också insikter 
kring hur de kan utveckla helt nya produkter eller tjänster. 
I ett kommande projekt siktar man på att nå strax över 400 företag i båda 
regionerna genom ovan nämnda aktiviteter. 

Finansiering: 
Region Kalmar län, 1:1  3 231 775 
Region Kronobergs län 1:1  3 231 775 
Linnéuniversitetet  1 292 711 
Tillväxtverket  5 170 841 
Total finansiering  12 927 102 

Motiv för beslut: 
Projektet kommer att bidra till att företag inom flera olika branscher kommer 
att öka sin innovationspotential och få möjlighet att utvecklas genom IoT.  
Då den svenska marknaden för IoT-tjänster växer i snabb takt och allt fler 
företag inser nyttan med att koppla upp väsentliga delar av sin verksamhet 
behöver regionens företag stöd i att utforska möjligheterna som ny teknik 
innebär.  
Genom att företag får stöd för att börja digitalisera och testa IoT-idéer, öka 
kunskapen och få rådgivning kring affärsmodeller skapar projektet goda 
möjligheter för företag i regionen att växa genom ny teknik. Det bidrar i 
förlängningen till ökad innovation och en hållbar utveckling av näringslivet 
samt Stärkt konkurrenskraft i Region Kalmar län. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 28 september 2022 
2. Linnéuniversitetets ansökan - IoT-lab för små och medelstora företag 2.0 
 
Protokollsutdrag till:  
Regional utvecklingsdirektör  
Basenhetschef företags- och projektstöd  
Linnéuniversitetet 
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§ 130  Ärendenummer RUN 2022/320 

Projektbeslut - High Performance Computing för små 
och medelstora företag, Linnéuniversitetet 

Beslut 

Regionala utvecklingsnämnden bifaller Linnéuniversitetets ansökan med 
högst 3 307 161 kronor enligt förordningen (2003:596) om bidrag för 
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken 1:1-medel till 
projektet High Performance Computing för små och medelstora företag för 
perioden 1 mars 2023 – 30 juni 2026. 

Bakgrund 
EU-kommissionen har som mål att möjliggöra en europeisk dataekonomi där 
“Big Data” spelar en betydande roll i att främja ekonomin och samhället 
genom nya innovationer, företag och arbeten. Små och medelstora företag 
(SMF) och entreprenörskap anses vara nyckeln till att kunna etablera en 
dataekonomi, vilket i sin tur kräver ökad kunskap om datadriven utveckling 
och tillgång till högpresterande datormiljöer, High Performance Computing 
Centre (HPCC).  
Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications 
(DISA) är sedan 2017 en av Linnéuniversitetets spetsforskningsmiljöer och 
studerar hur datadrivna metoder kan skapa fördjupad kunskap och förståelse 
inom teknik, naturvetenskap och humaniora. Genom att tillämpa forskning 
inom datavetenskap och matematik tillsammans med forskare från andra 
områden uppstår en unik dynamik. Parallellt med utvecklingen av DISA så 
har ett HPCC utvecklats på Linnéuniversitetet, vilket hittills främst använts 
för pågående forskning och utbildning.  
Mycket av forskningen som bedrivs inom DISA är tillämpad och har under 
de senaste tre åren rönt ett allt större intresse från regionala företag, stora 
organisationer och offentliga verksamheter att stärka sin kompetens och 
arbeta med datadriven utveckling och få tillgång till Linnéuniversitetets 
HPCC.  
Historiskt sett har HPCC endast varit tillgängliga för 
forskningsorganisationer, regeringar och företag med mycket stor budget. 
Det pågående skiftet mot molntjänster innebär däremot att HPCC nu är 
tillgänglig för fler SMF vilket skapar nya möjligheter för innovation som i 
sin tur leder till nya arbeten, exempelvis inom artificiell intelligens (AI) och 
dataanalys för simulering och modellering.  
Det finns ett stort behov av att höja kompetensen, visa på möjligheter, sänka 
trösklarna och framför allt hjälpa SMF att bli mer datadrivna. Det finns en 
låg mognadsgrad hos såväl stora som små organisationer och de flesta 
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företag är fortfarande trevande gällande insamling, lagring och hantering av 
data. Det saknas även förståelse kring hur de kan omsätta insamlad data för 
att vidareutveckla, effektivisera och optimera sina verksamheter.  

Projektinnehåll, syfte, mål och insatser 
Syftet med projektet är att genom utvecklad infrastruktur för hantering av 
stora datamängder förse SMF i Linnéregionen med utökad kunskap och 
möjligheter att experimentera och implementera tekniken. Linnéuniversitetet 
ser en stor potential i att genom att tillföra personella resurser kunna öppna 
upp och vidareutveckla det HPCC som etablerats för att även kunna gynna 
regionens företag.  
Projektmålet är att utveckla en miljö som med hjälp av stödfunktioner 
hjälper SMF i Linnéregionen öka sin kunskap inom High Performance 
Computing och AI, samt ger dem möjlighet att experimentera och 
implementera tillämpningar för att omvandla stora mängder data till 
information, kunskap, nya tjänster och produkter. 
Projektets primära målgrupp är SMF i Kronoberg och Kalmar län som vill 
upptäcka, lära sig mer om och arbeta med stora datamängder. Samtliga 
branscher kommer välkomnas att delta och vi vet av att hantering av stora 
datamängder framgent även kommer behövas av företag som ej traditionellt 
sett är teknikorienterade.  
Det finns i projektet en tydlig koppling till det pågående projektet IoT-lab 
(Internet of Things) för SMF 1.0 och dess uppföljningsprojekt IoT-lab för 
SMF 2.0 där det förra projektet har inspirerat i angrepps-/tillvägagångssätt 
och lärdom har dragits av projektets erfarenheter och framgångsfaktorer. 
HPCC för SMF bygger därför även det på de tre delarna Uppsökande 
verksamhet och vägledning, Kompetensstärkande aktiviteter samt pilot-case, 
och kompletterar ovan nämnda projekt med grund i annan teknik, 
datamanängd och komplexitet riktat mot SMF med andra behov och högre 
grad av IT-mognad. 

Finansiering: 
Region Kalmar län          3 307 161 kr 
Region Kronobergs län 3 307 160 kr  
Linnéuniversitetet 1 322 864 kr 
Tillväxtverket (ERUF)  5 291 455 kr   
Summa finansiering:     13 228 640 kr 

Motiv för beslut: 
Projektet ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin och adresserar 
behovet av, och svårigheten med, att få ut effekter av digitalisering. Projektet 
förser små och medelstora företag i Kalmar och Kronobergs län med utökad 
kunskap, möjligheter att experimentera och implementera tekniken och 
bidrar därigenom till att lösa utmaningarna om svag konkurrenskraft och låg 
innovationsgrad. I förlängningen möjliggör det för regionens SMF att både 
internationalisera och skapa långsiktig tillväxt. Fokus på digitalisering och 
innovation kopplat till AI  (Artificiell Intelligens) och High Performance 
Computing möjliggör även framtida utveckling inom det i regionens strategi 
för smart specialisering identifierade utvecklingsområde kopplat till e-hälsa. 
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Genom att anamma Linnéuniversitetets framgångsrika arbetssätt i det 
pågående IoT-projekt bidrar High Performance Computing för SMF till att 
ytterligare minska trösklarna mellan akademi och regionens företag och 
möjliggör för näringslivet att ta del av den kompetens och avancerade 
tekniska miljöer som akademin besitter. Att erbjuda SMF tillgång till 
befintligt HPCC i stället för att investera i egna motsvarigheter innebär även 
ökad hållbarhet och optimering av de resurser som finns tillgängliga i 
regionen. 
  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 28 september 2022 
2. Linnéuniversitetets ansökan - High Performance Computing för små och 

medelstora företag 
 
Protokollsutdrag till:  
Regional utvecklingsdirektör  
Basenhetschef företags- och projektstöd  
Linnéuniversitetet 
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§ 131  Ärendenummer RUN 2022/318 

Projektbeslut - R3 Wood, Tekniska högskolan i 
Jönköping AB 

Beslut 

Regionala utvecklingsnämnden bifaller Tekniska Högskolan i Jönköping AB 
ansökan med högst 2 000 000 kronor enligt förordningen (2003:596) om 
bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken 1:1-medel 
till projektet R3 Wood, för perioden 1 januari 2023 – 30 april 2026. 

Bakgrund 
Skogen är en av Smålands viktigaste råvaruresurser och träråvaran 
framtidens hållbara material som ger både ekonomisk tillväxt och 
arbetstillfällen. Det finns ett starkt kluster av ledande företag inom skog- och 
trä-, hus-, möbel och inredningsindustrin i Småland. Användningsområdena 
för träråvara ökar och nu byggs till exempel fler och fler våningshus i trä 
med trästommar.  
Förutom prisökning på träråvara är, för trähustillverkarna och deras 
underleverantörer, materialtillgången den stora utmaningen kommande år. 
Materialbristen på träråvara samt andra material som glas, klinker, kakel och 
metall leder till ökade leveranstider och ökade kostnader för företagen. På 
andra sidan har efterfrågan ökat på deras produkter på grund av de ökade 
kraven att minska utsläpp av koldioxid i husproduktionen.  
Industriella trähustillverkare (vilka till större delen finns i de mellersta och 
västra delarna av Småland) och företagen i deras försörjningskedja (vilka 
finns representerade i hela Småland) domineras av små och medelstora 
företag som ofta inte har resurser att driva innovations- och 
utvecklingsarbete. De behöver hjälp med hur de ska organisera och planera 
sina försörjningskedjor för att göra dem motståndskraftiga i tider av 
osäkerhet, för att fortsätta generera tillväxt och stärka konkurrenskraften. 
Utveckling av företagens försörjningskedjor är en kritisk aktivitet för att 
behålla och utveckla den industriella trähusproduktionen och företagen i 
Småland  

Projektinnehåll, syfte, mål och insatser 
Det sökta projektet fokuserar på att hjälpa trähustillverkare och leverantörer 
till ökat samarbete, utveckla företagens förmåga till strategisk utveckling, för 
att skapa effektivare och hållbarare försörjningskedjor. Målet är att skapa 
förutsättningar för resurseffektiva, resilienta och cirkulära försörjningskedjor 
inom trähusbranschen 
Primär målgrupp för projektet är små och medelstora företag (SMF) i 
Småland som är verksamma inom industriell trähustillverkning samt 
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leverantörer till dessa. Leverantörer är SMF som levererar produkter till 
trähustillverkare som fönster, dörrar, golv, kök, badrum och beslag.  
Sekundär målgrupp är representanter för akademi, forskningsinstitut samt 
regional utveckling.  
I projektet kommer både företag som tillverkar småhus och flerbostadshus i 
trä att delta. Företagens roll blir som mottagare av kunskaper, men också 
som uppgiftslämnare, genom både individuella möten med enskilda företag 
samt workshops där flera företag kan träffas och utbyta erfarenheter. Genom 
fokus på forsknings- och innovationsprocesser, tekniköverföring och 
samarbete mellan företag, forskningscentrum och universitet möjliggör 
projektet ökad tillväxt och ökad konkurrenskraft för regionens industriella 
trähustillverkare samt deras leverantörer. Inom projektets arbetspaket finns 
möjlighet att - kopplat till projektet KVIST - engagera studenter i 
studentprojekt. 
Projektet som genomförs tillsammans med Träcentrum är en utveckling av 
förstudien ”Trälogistiklyftet” som finansierades av Smart Housing Småland 
(Vinnova) och genomfördes vinter/vår 2022 samt fortsättningsstudien ”Säker 
tillgång på råmaterial – Effekter av olika ekosystemutformningar” som 
kommer genomföras under hösten 2022.  I förstudien genomfördes intervjuer 
med branschrepresentanter samt fallstudier på tre företag. Företagen har 
tydligt indikerat behovet av projektet och sin intention att medverka.  
R3 i projektnamnet syftar på projektets insatsområden: 
Risk - Identifiera kritiska underleverantörer och/eller materialflöden i 
målgruppens försörjningskedjor för att kunna säkra materialtillgång. I 
insatserna ingår både att identifiera de faktiska riskerna i de medverkande 
företagens försörjningskedjor och att öka och medvetenheten om riskfaktorer 
och sårbarhet så att företag generellt kan identifiera försörjningskedjerisker. 
Resiliens – Skapa ökad leveranssäkerhet, minskade materialbrister, 
långsiktig hållbarhet och resiliens genom medvetna materialval och 
förbättrad kommunikation i försörjningskedjan. 
ReUse -Bidra till att fler företag i målgruppen övergår till en cirkulär 
affärsmodell, att efterfrågan på cirkulära och återbrukade produkter ökar och 
att den generella materialbristen minskar trots att inköp av jungfruligt 
material också minskar. En annan effekt av insatsen är en ökad förståelse för 
försörjningskedjans påverkan på miljö och natur och sambanden mellan 
långa globala försörjningskedjor och risker, osäkerhet, och miljöpåverkande 
transporter. 

Finansiering 
Region Kalmar län 1:1              2 000 000 kr 
Region Jönköpings län 1:1        2 000 000 kr  
Region Kronobergs län 1:1       2 000 000 kr 
JTH                                           1 200 000 kr 
Tillväxtverket                           4 800 000 kr  
Summa finansiering:             12 000 000 kr 

Motiv för beslut: 
Projektet bidrar till stärkt konkurrenskraft genom att skapa förutsättningar 
för företagen att stärka sin förmåga till strategisk utveckling av deras 
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försörjningskedjor, vilket möjliggör framtida tillväxt. Samtidigt stärker det 
kopplingen mellan universitet och näringsliv och skapar genom fokus på 
innovationsprocesser, tekniköverföring och samarbete ökade möjligheter i 
omställningen till ett hållbart näringsliv. 
Projektet ger regionen förutsättningar till ökad innovationskraft inom 
näringslivets många underleverantörer till trähusbranschens såväl som inom 
hållbar cirkulär ekonomi. Insatserna ligger väl i linje med den Region 
Kalmar läns utvecklingsstrategi och den Småländska Trästrategin. De 
kopplar även starkt till ett av de utpekade kunskapsområdena i regionens 
strategi för smart specialisering. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 6 september 2022 
2. Tekniska Högskolan i Jönköping AB ansökan - R3 Wood 
 
Protokollsutdrag till:  
Regional utvecklingsdirektör  
Basenhetschef företags- och projektstöd  
Tekniska högskolan i Jönköping AB 
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§ 132  Ärendenummer RUN 2022/317 

Projektbeslut – Smart Utveckling, Almi Företagspartner 
AB, Kronoberg 

Beslut 

Regionala utvecklingsnämnden bifaller Almi Företagspartner AB Kronoberg 
ansökan med 5 733 399 kronor enligt förordningen (2003:596) om bidrag för 
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken 1:1-medel till 
projektet Smart Utveckling för perioden 1 januari 2023 - 1 april 2026. 

Bidraget avser insatser som hänför sig till Kalmar län.  

Bakgrund 
Almibolagen inom Småland och öarna har sedan 2020 gemensamt drivit 
projekt Framgångshubben med fokus på stärkt konkurrenskraft för de 
regionala företagen. Med utgångspunkt i detta samverkansprojektet med 
fokus på tillväxtinsatser har det nu aktuella projektet, Smart Utveckling, 
vidareutvecklats. Utmaningarna och möjligheterna som företagen står inför 
har i modern tid inte varit större än de är idag. Hållbarhet, digitalisering, 
kompetensförsörjning och förmåga till förnyelse adderar upp till allt större 
krav från kunder, leverantörer, finansiärer och inte minst befintlig och 
framtida personal.  
I Almis basverksamhet ingår lån och stöd i affärsutveckling till företag med 
tillväxtpotential, både befintliga och nystartade. Genom kompletterande 
insatser erbjuder man företagen hjälp att möta en ny omvärld och påbörja sitt 
eget förändringsarbete men också få inspiration via utbyte med andra i 
liknande situationer.  

Insatser och upplägg 
I projektet Smart Utveckling ska företagen erbjudas stöd för att snabba på 
hållbarhets- och utvecklingsarbetet inom tre områden; produktförnyelse, 
processförnyelse och organisationsförnyelse. Insatserna utgår från företagens 
behov och fokuserar på grupp och individuella insatser med syfte att nyttja 
stordriftsfördelar i samverkan mellan Almibolagens olika kompetensprofiler. 
Projektet skapar förutsättningar för fler insatser än vad som annars är möjligt 
och ger också möjlighet till specialistinriktade insatser med särskilda 
kompetenser i gruppträffar och seminarieform. Samtliga Almibolag i de fyra 
länen deltar i projektet och samverkan regleras via ett samarbetsavtal. 
Huvudman för projektet är Almi Kronoberg men budgeten är uppbyggd 
kring insatser och resurser i respektive bolag.  
Projektet är behovsstyrt utifrån de företag som finns i regionen. Målgrupp är 
små och medelstora företag med 1-199 anställda. Särskilt fokus finns att nå 
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företag som ägs och drivs av kvinnor eftersom denna grupp är lägre än 
riksgenomsnittet i vårt geografiska område Småland och öarna.  
I en tid av ständigt ökande kostnader, inte minst energi- och råvarukostnader, 
har företagen en enorm ekonomisk press för att nå lönsamhet och kunna 
driva, investera och växa vidare.  
Insatserna riktas primärt till företagsledare/VD samt styrelser och 
ledningsgrupper som vill och aktivt väljer att ställa om eller utveckla 
verksamheten. 
Målsättningarna i projektet är fördelade per aktivitet enlig följande: 
1 950 företag kommer att erbjudas ett nulägessamtal 
695 företag genomgår Smart individuell rådgivning 
550 företag deltar i Smart grupp 
Dessutom ska projektet erbjuda inspirationsseminarier. 
 

Finansiering 
Europeiska regionala fonden 16 852 592 kr 
Almi Kronoberg  1 131 536 kr 
Almi Gotland  915 283 kr 
Almi Jönköping  3 058 945 kr 
Almi Kalmar   1 146 680 kr 
Region Kronobergs län  5 657 682 kr 
Region Gotland  4 576 415 kr 
Region Jönköpings län  3 058 946 kr 
Region Kalmar län  5 733 399 kr 
   --------------- 
   42 131 480 kr 

Motiv till beslut 
Näringslivets behov av omställning och ett utökat hållbarhetsarbete är av 
största vikt för Kalmar län. Projektet har en stark koppling till RUS och 
Smart Specialiseringsstrategin samt Besöksnäringsstrategin. 
I ägardirektivet framgår tydligt att Almi har i uppdrag att förstärka den 
ordinarie basverksamheten med projektmedel, regionala och via EU. 
Projektformen är ett sätt att finansiera nya metoder, utveckla arbetssätt och 
erbjuda fler insatser till en bredare målgrupp.  
 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 28 september 2022 
2. Almi företagspartner ABs ansökan – Smart Utveckling  
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Protokollsutdrag till:  
Regional utvecklingsdirektör  
Basenhetschef företags- och projektstöd  
Almi Företagspartner AB Kronoberg 
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§ 133  Ärendenummer RUN 2022/283 

Yttrande över Avgränsningssamråd för 
miljökonsekvensbeskrivning av ändrade havsplaner, 
Havs- och Vattenmyndigheten 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar redovisat yttrande över 
Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av ändrade 
havsplaner.  
Yttrandet överlämnas till Havs- och vattenmyndigheten. 

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

Bakgrund 
Havs- och vattenmyndigheten har bjudit in till avgränsningssamråd för 
strategisk miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning av ändrade 
havsplaner.  
Den 10 februari 2022 beslutade regeringen Sveriges första havsplaner. 
Havsplanerna visar den mest lämpliga användningen av Sveriges hav och 
baseras huvudsakligen på förslag som tas fram av Havs- och 
vattenmyndigheten i en flerårig dialogprocess. I samband med beslutet om 
havsplaner gav regeringen i uppdrag till flera myndigheter att verka för att 
möjliggöra för ytterligare 90 TWh havsbaserad elproduktion per år. Havs- 
och vattenmyndigheten har därför på regeringens uppdrag inlett en ny 
havsplaneringprocess för att möjliggöra för ytterligare energiproduktion i 
havet. Senast 24 december 2024 ska förslag till ändrade havsplaner inklusive 
miljökonsekvensbeskrivningar levereras till regeringen.  

Sammanfattning av yttrande 
Region Kalmar län lämnar följande synpunkter på avgränsningssamråd för 
miljökonsekvensbeskrivning av ändrade havsplaner.  
Ett av målen i länets handlingsprogram för en fossilbränslefri region är att 
länets produktion av förnybar el år 2030 ska vara minst lika stor som länets 
totala elanvändning. Region Kalmar län ser därför positivt på en utökad 
produktion av havsbaserad vindkraftsel. Handlingsprogrammet för en 
fossilbränslefri region anger också att havsbaserad vindkraft är viktig för att 
nå uppsatta mål och att offentlig sektor ska försöka underlätta initiativ inom 
detta område.  
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Region Kalmar län anser dock att eventuella områden för etablering av 
havsbaserad elproduktion bör utformas på ett sådant sätt att det gynnar ett 
långsiktigt hållbart fiske. 
Region Kalmar län anser även att miljöpåverkan från landbaserade 
aktiviteter (exempelvis transporter) med koppling till etablering, drift och 
avveckling bör ingå. 
Vidare betonar regionen vikten av fortsatt dialog med fiskerinäringen och 
andra intressenter för att säkerställa lämpliga åtgärder som gynnar både 
naturvården och näringarna som är beroende av de ekosystemtjänster som 
havet genererar.   

Överläggning  
1. Janita Kirchberg (SD) föreslår att yttrandet omformuleras så att det 

framgår att Region Kalmar län ställer sig avvisande till havsbaserad 
vindkraft. 

2. Pär-Gustav Johansson (M), Åke Bergh (M), Carl-Wiktor Svensson (KD) 
och Johanna Wyckman (L) föreslår följande ändringar: 
- Att första meningen i stycke två, ”Ett av målen i länets 

handlingsprogram för en fossilbränslefri region är att länets 
produktion av förnybar el år 2030 ska vara minst lika stor som länets 
totala användning”, stryks. 

- Att andra meningen i stycke två ändras till: ”Region Kalmar län ser 
positivt på en utökad produktion av havsbaserad vindkraftsel”. 

3. Malin Anell (S) föreslår att regionala utvecklingsnämnden antar 
redovisat förslag, och att Janita Kirchbergs (SD) förslag och Pär-Gustav 
Johansson (M) med fleras ändringsförslag avslås. 

--- 
Efter avslutad överläggning frågar ordförande i tur och ordning om regionala 
utvecklingsnämnden beslutar enligt Janita Kirchbergs (SD) ändringsförslag, 
Pär-Gustav Johanssons (M) med fleras ändringsförslag eller Malin Anells 
(S) förslag. Hon finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt 
Malin Anells (S) förslag.  

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

Protokollsanteckning  
Janita Kirchberg (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
”I förslaget till yttrande till HAV står det: ”Ett av målen i länets 
handlingsprogram för en fossilbränslefri region är att länets produktion av 
förnybar el år 2030 ska vara minst lika stor som länets totala elanvändning”. 
Att endast vilja satsa på ”förnybar” elproduktion i regionen och som till råga 
på allt i mångt och mycket är väderberoende, det är att medvetet ta oss 
tillbaka till 1800-talet. Vad Sverige behöver är planerbar, fossilfri elkraft, så 
som t.ex. kärnkraft. 
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Vindkraft är varken tekniskt lämplig eller samhällsekonomiskt och 
miljömässigt hållbar i större skala. I takt med vindkraftsutbyggnaden blir 
elsystemet allt mindre robust, ”någon annan” måste bygga ut dyr, oftast 
fossildriven, reservkraft i samma takt för att kunna leverera ström när det 
inte blåser, anslutningskostnaderna, som är enorma för havsbaserad 
vindkraft, vältras över på alla elkonsumenter och miljöeffekterna är 
förödande för det marina livet. Även tillverkningen av verken är mycket 
miljöförstörande, livslängden är kortare än vad som tidigare antagits och 
stora delar av verken går inte att återvinna utan grävs idag ned som deponi.” 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 28 september 2022 
2. Yttrande över Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av 

ändrade havsplaner 
3. Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av ändrade 

havsplaner  
 
Protokollsutdrag till: Havs- och vattenmyndigheten 
 

27Comfact Signature Referensnummer: 1465980



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-10-05 
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§ 134  Ärendenummer RUN 2022/291 

Yttrande över Strategi för audiovisuell produktion i 
Sydsverige 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar redovisat yttrande över Strategi för 
audiovisuell produktion i Sydsverige.  
Yttrandet överlämnas till Regionsamverkan Sydsverige. 

Bakgrund 
Uppdraget från Regionsamverkan Sydsveriges styrelse har varit att ta fram 
en strategi som ska stärka förutsättningar för ökad audiovisuell produktion 
med utgångspunkt i den sydsvenska filmutredningen Film och TV-
produktion som tillväxtmotor (2020) tillsammans med kompletterande 
utredningsarbete och analys.  
Målet var att skapa en tydlig men flexibel strategi som lämnar utrymme för 
regionernas olika förutsättningar och prioriteringar på området. Modellen 
bygger huvudsakligen på befintliga strukturer i Sydsverige och regionerna 
ges utrymme att göra egna prioriteringar inom strategins ramverk. 
Region Kalmar län anser att styrkan med strategin i sin helhet är att 
Regionsamverkan Sydsverige fortsatt kan samverka inom området oavsett 
vilka prioriteringar respektive region har. Strategin ska läsas som en 
avsiktsförklaring och en positionering på området för de sex sydsvenska 
regionerna. 
Frågor som regionerna önskas besvara i sitt yttrande är: 

• Ställer regionen sig bakom föreslagen vision för den interregionala 
audiovisuella strategin? 

• Ställer regionen sig bakom föreslagna strategiska prioriteringar? 
• Ställer regionen sig bakom föreslagen modell för samverkan? 

Strategin beslutas på Regionsamverkan Sydsveriges styrelse den 8 december 
efter beredning i Regionsamverkans kulturutskott och regionala 
utvecklingsutskott.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 28 september 2022 
2. Yttrande över Strategi för audiovisuell produktion i Sydsverige 
3. Strategi för audiovisuell produktion i Sydsverige, Regionsamverkan 

Sydsverige 
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Protokollsutdrag till: Regionsamverkan Sydsverige 
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§ 135  Ärendenummer RUN 2022/311 

Framställan till Statens kulturråd avseende 
medfinansiering till regional kulturverksamhet 2023 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden lämnar en framställan till Statens kulturråd 
om utökat statligt stöd med 7 miljoner kronor för statens medfinansiering av 
den regionala kulturverksamheten i Kalmar län. 

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

Bakgrund 
Kultursamverkansmodellen regleras av förordningen (2010:2012) om 
fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Till grund för 
förordningen ligger lagen (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till 
regional kulturverksamhet som slår fast att en region får fördela vissa 
statsbidrag till regional kulturverksamhet om en regional kulturplan har 
upprättats av regionen, och kulturplanen överensstämmer med de föreskrifter 
som regeringen meddelat.  
Med den regionala kulturplanens mål som grund ska regionerna varje år 
skicka in en framställan om regionala förstärkningar som förslag till 
kulturrådets styrelse inför det årliga beslutet om regionala verksamhetsbidrag 
till kultursamverkansmodellen.  
Region Kalmar läns kulturplan 2023-2024 är en aktualisering av Kultur att 
växa i – kulturplan Kalmar län 2022 som fastställdes av 
landstingsfullmäktige maj 2018, § 57. Förslaget till aktualiserad kulturplan 
behandlas av regionfullmäktige i november. Region Kalmar län valde att 
revidera den regionala kulturplanen i två steg eftersom bedömningen var att 
det inte gick att genomföra en adekvat samverkan- och samrådsprocess 
under 2020 och 2021 på grund av corona-pandemin.  
Förslaget till kulturplan 2023-2024 bibehåller befintliga prioriteringar och 
utvecklingsområden.  
Region Kalmar läns övergripande prioriteringar 2023-2024: 

• Kultur i hela länet 

• Kultur till barn och unga 

• Jämställd, jämlik och tillgänglig kultur 

• Kreativt klimat för kulturskapare 
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Inför 2023 föreslås en framställan till Statens kulturråd om utökat statligt 
stöd med 7 miljoner kronor, utöver ordinarie uppräkning, för statens 
medfinansiering inom kultursamverkansmodellen av den regionala 
kulturverksamheten i Kalmar län till följande verksamheter: 
Interregional samverkan 
Regionsamverkan Sydsverige: 500 000 kr  
Musikverksamhet 
Svenskt Rockarkiv: 900 000 kr 
Slöjd 
Kalmar läns Hemslöjdsförening: 500 000 kr 
Teater och dans 
Byteatern Kalmar Länsteater: 1 000 000 kr 
Riksteatern Kalmar län: 500 000 kr 
Bild och form 
Designarkivet: 500 000 kr 
The Glass Factory: 100 000 kr 
Kalmar konstmuseum: 1 000 000 kr 
Virserums Konsthall: 800 000 kr 
Litteratur 
Litteraturnod Vimmerby: 200 000 kr 
Museum 
Kalmar läns museum: 1 000 000 kr  
--- 

Föredragning av  
Mia Carlsson, samordnare kultur 

Överläggning  
1. Malin Anell (S) och Ingegerd Petersson (C) föreslår att regionala 

utvecklingsnämnden beslutar enligt redovisat förslag. 
2. Janita Kirchberg (SD) föreslår att regionen får i uppdrag att undersöka 

vilka andra kulturverksamheter som har ett verkligt behov av mer stöd 
och att den miljon kronor som i förslaget till framställan föreslås gå till 
Byteatern omfördelas till dessa.  

--- 
Efter avslutad överläggning frågar ordförande om regionala 
utvecklingsnämnden beslutar enligt Malin Anells (S) och Ingegerd 
Peterssons (C) förslag eller Janita Kirchbergs (SD) ändringsförslag. Hon 
finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt Malin Anells (S) och 
Ingegerd Peterssons (C) förslag.  

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

Protokollsanteckning  
Janita Kirchberg (SD) lämnar följande protokollsanteckning:  
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”2020-2021 var tunga år för många kulturverksamheter och som föranledde 
att man i många fall fick permittera personal. Så var inte fallet hos Byteatern 
som i stället kunde anställa mer personal. SD anser att regionen i stället ska 
undersöka vilka kulturverksamheter som har större behov av den miljon som 
i förslaget till framställan går till Byteatern.” 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 5 september 2022 
2. Framställan om utökat statligt stöd till Region Kalmar län inom 

kultursamverkansmodellen  
 
Protokollsutdrag till: Statens kulturråd 
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§ 136  Ärendenummer RUN 2022/310 

Kulturplan 2025-2028 – process, samverkan och 
samråd 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen om process, 
samverkan och samråd för arbetet med Region Kalmar läns kulturplan 2025-
2028.  

Bakgrund 
Region Kalmar län ingår i kultursamverkansmodellen enligt förordning 
(2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional 
kulturverksamhet.  
Kultursamverkansmodellen innebär ett regionalt mandat att fördela vissa 
statsbidrag till regional kulturverksamhet samt en skyldighet att ta fram och 
följa upp en flerårig regional kulturplan. Regionen ansvarar för att den 
regionala kulturplanen utarbetas i samverkan med länets kommuner och i 
samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället. 
Med utgångspunkt i förordningen ska fördelningen av statsbidraget bidra till 
att de nationella kulturpolitiska målen uppnås genom att främja en god 
tillgång för länets invånare till  
1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet  
2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete  
3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet  
4. professionell bild- och formverksamhet  
5. regional enskild arkivverksamhet  
6. filmkulturell verksamhet  
7. främjande av hemslöjd  
Kulturplanen syftar till att samordna och tydliggöra de regionala 
kulturpolitiska prioriteringarna. Vidare ska den synliggöra och utveckla det 
regionala kulturlivet och främja samverkan med övriga intressenter för att 
uppnå målen. En regional kulturplan skapar en samsyn regionalt och 
kommunalt för både beslutsfattare och utförare samt som plattform för 
dialog med statlig nivå.    
--- 

Föredragning av  
Mia Carlsson, samordnare kultur 
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Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 5 september 2022 
2. Process, samverkan och samråd, Region Kalmar läns kulturplan 2025-

2028 
 
Protokollsutdrag till:  
Regional utvecklingsdirektör  
Basenhetschef näringsliv och kultur 
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§ 137  Ärendenummer RUN 2020/598 

Långsiktigt upplägg och finansiering av eHealth Arena 
– tecknande av avsiktsförklaring med länets kommuner 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott ger 
regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen med kommunerna i länet 
samt teckna en avsiktsförklaring med dessa.  
Regiondirektören får i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen.   

Bakgrund 
På regionstyrelsen möte 2 februari 2022, § 10, godkändes slutredovisningen 
av uppdraget att utreda långsiktigt upplägg och finansiering av eHealth 
Arena. Slutredovisningen innehöll 2 steg: 
Steg 1 

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

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

- Region Kalmar län äger och leder processen inför steg 2. 
 
Steg 2 
Region Kalmar län bildar en lämplig formell struktur som äger eHealth 
Arena tillsammans med andra parter, till exempel Linnéuniversitetet, länets 
kommuner och relevanta bolag. 
 
Sedan slutredovisningen godkändes har arbetet i steg 1 pågått och dialog har 
förts med ett antal parter, bland annat Linnéuniversitetet och länets 
kommuner. Dialogen med kommunerna har varit mycket positiv och har 
landat i att i ett nästa steg är att teckna en avsiktsförklaring mellan Region 
Kalmar län och respektive kommun. Syftet med avsiktsförklaringen är att 
stärka samarbetet och tydligt involvera kommunerna redan i steg 1.  
Avsiktsförklaringen ska förtydliga roller och ansvar samt former för dialog 
och avstämning inför steg 2 då ett samarbetsavtal ska tecknas. 

Överläggning  
Saad Benatallah (S) föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt 
redovisat förslag.  
--- 
Efter avslutad överläggning beslutar regionala utvecklingsnämnden enligt 
Saad Benatallahs (S) förslag. 
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Handling 
Tjänsteskrivelse daterad 28 september 2022 
 
Protokollsutdrag till: regionstyrelsens arbetsutskott 
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§ 138  Ärendenummer RUN 2022/223 

Yttrande över betänkandet Godstransporter på väg – 
vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande 
system 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsens arbetsutskott att 
anta redovisat yttrande över betänkandet Godstransporter på väg – vissa 
frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system (SOU 2022:13). 
Yttrandet överlämnas till Finansdepartementet. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har av Finansdepartementet getts möjlighet att lämna 
synpunkter på betänkandet Godstransporter på väg – vissa frågeställningar 
kring ett nytt miljöstyrande system (SOU 2022:13). 
Utredningen har haft i uppdrag att analysera utformningen av ett nytt 
miljöstyrande system som ett alternativ till den nuvarande euro-
vinjettavgiften för godstransporter på väg.  
Utredningen anser att ett avståndsbaserat system är det enda alternativet som 
uppfyller de syften och krav som uppställs i kommittédirektiven och förordar 
därför ett sådant system.  
Enligt förslaget ska det skattepliktiga vägnätet omfatta europavägar, 
riksvägar och primära länsvägar. Inom det skattepliktiga vägnätet ska de 
vägar som har en trafikintensitet som understiger 500 tunga fordon per dygn 
som huvudregel undantas från beskattning. För Kalmar läns del innebär det 
att relativt få vägar beskattas (de röda linjerna på nedanstående karta).  
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Utredningen föreslår också en geografisk differentiering. En högre skatt ska 
tas ut på det beskattade vägnätet i de kommuner som ingår i Stockholms, 
Göteborgs och Malmös tätortsområden. En lägre skattenivå ska tas ut för 
vägar i län med låg befolkningstäthet (glesbygdslän). Kalmar län räknas till 
dessa glesbygdslän, liksom bland annat Kronobergs och Gotlands län.  
Utredningen bedömer att den avståndsbaserade skatten bör differentieras 
utifrån fordonets totalvikt, Euro-utsläppsklasser och eventuellt antalet 
hjulaxlar. Utredningen tar dock inte ställning till vilka skattenivåer som kan 
vara lämpliga.  
När det gäller konsekvenser är det som sannolikt att utredningens förslag om 
avgränsning kan vara gynnsamma för näringslivet i norra delarna av Sverige, 
men även i vissa mer glesbebyggda områden i södra Sverige. Lokala och 
regionala transporter inom län med många vägar som inte beskattas eller 
som beskattas med glesbygdsnivå erhåller sannolikt lägre skattekostnader 
med utredningens förslag jämfört med nuvarande system med vägavgift. 
Utredningen bedömer att de branscher som påverkas mest av förslaget är 
skogsindustrin, livsmedelsindustrin och bygg- och anläggningssektorn. 
Vidare framgår av utredningen att skogsnäringen inte i någon större 
utsträckning behöver drabbas av negativa effekter. Relativt få vägsträckor i 
skogslänen Värmland, Dalarna och Kalmar föreslås beskattas. Dock är 
effekterna i slutändan beroende av vilka skatte- och nedsättningsnivåer som 
slutligen bestäms. I den kommande processen bör särskilt uppmärksammas 
mindre sågverksföretag. 
Utredningen bedömer också att effekten blir förhållandevis liten för 
jordbruket. Dock finns det företag som kan drabbas mer negativt och det är 
sannolikt mejerinäringen som kan få det svårare. Det är inte självklart att 
utredningens förslag i det stora hela lindrar effekterna för 
livsmedelsnäringen. Dock kan det beträffande lokala och regionala 
transporter i glesbygdslän sannolikt lindra effekterna för detaljhandeln och 
livsmedelsindustrin. 
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Sammanfattning av förslag till yttrande 
Region Kalmar län är överlag positiv till förslaget. Det är dock önskvärt att 
hänsyn också tas till transporternas utsläpp av koldioxid. Region Kalmar län 
hyser en viss oro för omflyttningseffekt till oskattade vägar. Vid införande 
av ett system enligt utredningens förslag är det lämpligt att också lägga in 
avstämningspunkter för utvärdering och eventuell korrigering.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 29 september 2022 
2. Yttrande över betänkandet Godstransporter på väg – vissa 

frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system (SOU 2022:13) 
3. Sammanfattning av remiss - Godstransporter på väg – vissa 

frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system (SOU 2022:13), 
Finansdepartementet 
 

 
Protokollsutdrag till: regionstyrelsens arbetsutskott 
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§ 139  Ärendenummer RUN 2022/260 

Yttrande över utredningen Ds 2022:11 Arlanda flygplats 
– en plan för framtiden 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat 
yttrande som sitt svar över utredningen Ds 2022:11 Arlanda flygplats – en 
plan för framtiden. 
Yttrandet överlämnas till Infrastrukturdepartementet.  

Bakgrund 
Region Kalmar län har av Infrastrukturdepartementet getts möjlighet att 
lämna synpunkter på rapporten Arlanda flygplats – en plan för framtiden. 

Sammanfattning av yttrande  
Region Kalmar län bedömer att utredningen, Arlanda flygplats – en plan för 
framtiden (utredningen), i stort föreslår en utveckling av Arlanda flygplats 
som möjliggör ett väl fungerande transportsystem för invånare och företag 
inte bara i Stockholm utan i hela Sverige.  
Vid flertalet tillfällen har Region Kalmar län, exempelvis i remissvaret på 
den nationella transportplanen för 2022–2033, betonat att satsningar på 
regionala tågbanor är en förutsättning för att Kalmar län och sydöstra 
Sverige ska kunna ta del av den förbättrade tillgänglighet som de nya 
stambanorna för med sig. Det är avgörande för att Kalmar län på sikt ska 
kunna minska sitt beroende av flygförbindelser till och från Stockholm. I den 
nu beslutade nationella transportplanen för 2022–2033 lyser sådana 
satsningar med sin frånvaro, vilket för med sig att flygets betydelse för 
tidseffektiva och punktliga resor till och från Stockholm över dagen kommer 
att bestå. För precis som tydliggörs i utredningen möjliggör en god 
tillgänglighet ekonomisk utveckling, jobbskapande och bostadsförsörjning. 
Vidare lyfts mänskliga möten fram som en viktig ingrediens för att utbyta 
tankar och idéer på ett effektivt sätt, uppfattningar som Region Kalmar län 
delar. 
I den plan för framtiden för Arlanda flygplats som redovisas hanteras också 
frågan om Bromma flygplats, som från och med den första januari 2030 
föreslås enbart användas för fossilfritt flyg för att slutligen stängas senast 
den första januari 2035. Region Kalmar län vill på nytt betona att en 
nedläggning av Bromma flygplats inte är acceptabel innan en fullgod 
kapacitet och acceptabla ledtider för passagerare som reser över dagen via 
Arlanda flygplats har säkerställts, för att säkerställa tillgänglighet till och 
från Stockholm från exempelvis Kalmar län. 
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Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 28 september 2022 
2. Yttrande över utredningen Ds 2022:11 Arlanda flygplats – en plan för 

framtiden 
 
Protokollsutdrag till: regionstyrelsen  
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§ 140  Ärendenummer RUN 2021/327 

Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2023-2024, 
aktualisering 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner samrådsredogörelse för Kultur att 
växa i – Kulturplan Kalmar län 2023-2024. 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionfullmäktige antar 
aktualiserad Kultur att växa i – Kulturplan Kalmar län 2023-2024. 

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

Bakgrund 
En regional kulturplan är en beskrivning av det regionala kulturlivet och de 
prioriteringar regionen vill föra i fråga om regional kulturverksamhet inom 
alla konst- och kulturområden som erhåller regionala och statliga stöd. 
Kulturplanen omfattar även strategiska områden som är kopplade till de 
övergripande målen i kulturplanen som är baserade på de prioriterade 
utvecklingsområdena i den regionala utvecklingsstrategin.  
Den regionala kulturplanen ligger som grund för fördelning av statsbidrag 
via kultursamverkansmodellen som enligt förordning (2010:2012) om 
fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet ska bidra till att 
de nationella kulturpolitiska målen uppnås.   
I Regionplanen för 2021-2023 gavs i uppdrag att revidera kulturplanen. Den 
befintliga kulturplanen för Region Kalmar län gäller till och med 2022. 
Revideringen görs i två steg på grund av corona-pandemin; först en 
aktualisering av befintlig kulturplan för åren 2023-2024, och därefter en 
revidering av kulturplanen som gäller från och med 2025. 
Kalmar läns kommuner och regionala kulturorganisationerna har haft 
möjlighet att inkomma med synpunkter till remissversionen av aktualiserad 
kulturplan.  
Under aktualiseringen har en prövning av barnets bästa genomförts av 
kulturplanen. 

Aktualiseringen har fokuserat på: 
1. Text- och bildmässig översyn (uppdateringar, strykningar)  
2. Tydligare struktur 
3. Målen kopplade till konst- och kulturområdena och de prioriterade 

utvecklingsområdena 
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4. Beaktande av corona-pandemins påverkan av kulturlivet 
5. Uppdatering lagar och ansvar 
6. Prövning av barnets bästa i enlighet med barnkonventionen 
7. Utvecklad beskrivning av barnkonventionen, nationella minoriteter 

och Agenda 2030 
Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2023-2024 har varit utsänd på 
remiss till kommuner, kulturverksamheter, organisationer inom 
civilsamhället och myndigheter. Det inkom 26 skriftliga remissvar.  
Remissinstansernas synpunkter har beaktats i förslaget till aktualisering av 
Kultur att växa i – Kultuplan Kalmar län 2023-2024. Regionala 
utvecklingsnämndens förslag till kulturplan kommer att föreläggas 
regionfullmäktige för beslut. När kulturplanen antagits tecknar regionala 
utvecklingsnämnden reviderade överenskommelser med regionala 
kulturorganisationer med utgångspunkt från prioriteringarna i Kultur att växa 
i - Kulturplan Kalmar län 2023-2024.  

Överläggning  
1. Janita Kirchberg (SD) föreslår att kulturplanen återremitteras för att ta 

bort styrande skrivningar, detta i syfte att skapa en verklig armlängds 
avstånd mellan politik och kulturutövare. 

2. Malin Anell (S) och Pär-Gustav Johansson (M) föreslår att regionala 
utvecklingsnämnden beslutar enligt redovisat förslag. 

--- 

Efter avslutad överläggning frågar ordförande om regionala 
utvecklingsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag eller om det ska 
återremitteras enligt Janita Kirchbergs (SD) förslag. Hon finner att ärendet 
ska avgöras idag. 
Därefter beslutar regionala utvecklingsnämnden enligt Malin Anells (S) och 
Pär-Gustav Johanssons (M) förslag. 

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

Protokollsanteckning  
Janita Kirchberg (SD) lämnar följande protokollsanteckning:  
”Konsten och dess yttringar ska vara fri från påverkan, säger regionen, men 
ändå står följande text i planen: ”Kulturen i Kalmar län bör utgå från alla 
människors lika värde och handlar om frågor som rör mänsklig utveckling, 
delaktighet och lika möjligheter för alla, oavsett kön, ålder eller andra 
förutsättningar för en rättvis fördelning av resurser och ekonomiskt och 
politiskt inflytande i samhället”. Utöver nämnda textmassa så finns det texter 
lite här och var i planen som är inne och styr i ”den fria konsten”. Detta 
mynnar sedan ut in en ansökningsblankett för att söka kulturmedel med ännu 
mer styrning om ”vad konsten ska uppfylla”.” 
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Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 28 september 2022 
2. Samrådsredogörelse Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2023-

2024, aktualisering 
3. Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2023-2024 
 
Protokollsutdrag till: regionfullmäktige  
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§ 141  Ärendenummer RUN 2021/417 

RELEVANT - En strategi för samverkan mellan skola 
och kultur i Kalmar län, 2023-2024, aktualisering 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner samrådsredogörelse för 
RELEVANT – En strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar 
län, 2023-2024. 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionfullmäktige antar 
aktualiserad RELEVANT – En strategi för samverkan mellan skola och 
kultur i Kalmar län, att gälla för 2023-2024.  

Bakgrund 
Skolkulturstrategin RELEVANT - En strategi för samverkan mellan skola 
och kultur i Kalmar län antogs ursprungligen i november 2013 av styrelsen 
för Regionförbundet i Kalmar. Det övergripande målet och syftet med 
strategin är att öka samverkan mellan kommunerna, den regionalt 
finansierade länskulturen och Linnéuniversitetet samt att säkerställa alla 
elevers rätt att vara konsumenter av, deltagare i och producenter av all slags 
kultur. 
Genom en aktualiserad version av RELEVANT får kommunerna, 
Linnéuniversitetet och de regionala kulturverksamheterna, som ingår i 
strategin, ett uppdaterat underlag för sitt arbete med kultur i skolan. 
Aktualiseringen innebär också en återstart i form av ökad dialog och 
uppföljning av det prioriterade området skola och kultur vilket kan fungera 
som ett stöd för fortsatt samverkan.  
Förslaget till den aktualiserade skolkulturstrategin RELEVANT har varit ute 
på remiss fram till den 31 mars 2022, totalt inkom det 13 remissvar. 10 av 12 
av länets kommuner lämnade remissvar och nätverket Kulturarenan som 
består av representanter från de regionala kulturverksamheterna lämnade ett 
gemensamt svar. 
Av remissvaren följde sammanfattningsvis följande synpunkter.  

• att begreppet skolkulturgaranti behöver förtydligas,  

• att elever från gymnasiet och förskolan bör inkluderas,  

• att representationen i strategins bilder behöver öka,  

• att fler aktuella forskningsrön bör inkluderas i strategin samt att 
regionens roll och uppdrag i strategin bör förtydligas. 

• att inköp av professionella produktioner skall göras genom respektive 
länsinstitution,  
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• att lokala kulturutövare och kulturutövare från andra regioner bör 
synliggöras,  

• att strategin även behöver inkludera bibliotek och kulturskoleverksamhet 
och att modellen för projektet Kulturcrew bör nämnas.  

Utöver dessa svar återkom avtalet med Kalmar länstrafik för 
subventionerade resor till kulturinstitutioner som en fråga som behöver ses 
över då många av de svarande anser att detta avtal inte fungerar i praktiken.   
Utifrån remissvaren har en ny aktualiserad version av skolkulturstrategin 
tagits fram under våren 2022. I den nya versionen har elever från förskola 
och gymnasiet inkluderats, mer aktuell forskning på området har tillförts och 
fler representativa bilder använts i materialet. I den aktualiserade version har 
även begreppet skolkulturgaranti och regionens roll och uppföljning av 
strategin förtydligats.  
I processen för aktualiseringen av skolkulturstrategin RELEVANT har en 
enkel prövning av barnets bästa genomförts. Barnets bästa har beaktats i 
aktualiseringen i enlighet med Barnkonventionen. 

Överläggning  
Saad Benatallah (S) föreslår att regionala utvecklingsnämnden ska besluta 
enligt redovisat förslag till beslut. 
--- 
Efter avslutad överläggning beslutar regionala utvecklingsnämnden enligt 
Saad Benatallahs (S) förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 28 september 2022 
2. RELEVANT - En strategi för samverkan mellan skola och kultur i 

Kalmar län, 2023-2024 
3. Samrådsredogörelse - RELEVANT - En strategi för samverkan mellan 

skola och kultur i Kalmar län, 2023-2024, aktualisering 
 

 
Protokollsutdrag till: regionfullmäktige 
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§ 142  Ärendenummer RUN 2021/122 

Klimat att växa i – Regional utvecklingsstrategi för 
Kalmar län 2030, aktualisering 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner samrådsredogörelse för Klimat att 
växa i - Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030. 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionfullmäktige antar 
aktualiserad Klimat att växa i - Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 
2030. 

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

Bakgrund 
Enligt förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete som styr det 
regionala utvecklingsuppdraget har regionen i uppdrag att ta fram en 
regional utvecklingsstrategi (RUS). Det ska vara en långsiktig och 
övergripande strategi för länets hållbara utveckling. Av förordningen följer 
att den regionala utvecklingsstrategin ska ses över minst en gång under 
mandatperioden. Nuvarande RUS för Kalmar län, RUS 2030, beslutades 
våren 2018. Regionens roll är att samordna framtagandet, genomförandet 
samt följa upp strategin. Strategin är sektorsövergripande och genomförandet 
kräver samverkan och samhandling mellan olika aktörer. 
I Regionplanen 2020-2022 gavs i uppdrag att under 2021 göra en 
aktualisering av strategin. Enligt beslut i regionstyrelsen den 15 juni 2021, § 
112, ska de tidigare identifierade fyra utvecklingsområdena fortsatt 
prioriteras: 

• Delaktighet, hälsa och välbefinnande  

• God miljö för barn och unga 

• Hållbar samhällsplanering 

• Stärkt konkurrenskraft 
Detsamma gäller strategins tre horisontella perspektiv; digital omställning, 
kompetensförsörjning och internationalisering. 
Regionstyrelsen beslutade också följande fokus för aktualiseringen: 

1. Uppföljning av indikatorer 
2. Analys av corona-pandemins påverkan 
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3. Formulering av 2-3 målformuleringar till varje av de fyra prioriterade 
utvecklingsområdena 

4. Tydligare koppling till hur olika strategier, handlingsplaner och 
program förhåller sig till varandra och till den regionala 
utvecklingsstrategin, samt till hållbarhetsmålen och Agenda 2030.  

Strategin har utifrån ovan granskats och fått ny layout. I processen för 
aktualiseringen har en enkel prövning av barnets bästa genomförts. Därmed 
har barnets bästa beaktats i enlighet med Barnkonventionen. 
Under aktualiseringsprocessen har dialog förts med länets aktörer i Region 
Kalmar läns ordinarie olika forum och nätverk, liksom ledningsgrupperna i 
samtliga av länets kommuner. 
Den aktualiserade regionala utvecklingsstrategin har under januari-mars 
2022 varit på remiss enligt beslut i RUN 24 november 2021.  
Inkomna yttranden har sammanställts, bedömts och beaktats enligt bilaga 1 
Samrådsredogörelse och förslag till aktualiserad regional utvecklingsstrategi 
efter remissförfarande finns i bilaga 2. 

Överläggning 
1. Janita Kirchberg (SD), med instämmande från Pär-Gustav Johansson (M) 

och Johanna Wyckman (L), föreslår att den regionala 
utvecklingsstrategin återremitteras i syfte att byta ut skrivningar om 
förnybar energi till att i stället förorda fossilfri energi. Detta för att 
inkludera kärnkraft som kommer att vara helt väsentlig för Sveriges och 
länets framtida elförsörjning.  

2. Malin Anell (S) föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt 
redovisat förslag och att Janita Kirchberg (SD) med fleras förslag avslås. 

3. Pär-Gustav Johansson (M), Åke Bergh (M), Carl-Wiktor Svensson (KD) 
och Johanna Wyckman (L) föreslår följande: 
- att formuleringen ”Arbeta för att Kalmar läns produktion av förnybar 

energi är minst lika stor som länets totala användning” ändras till 
”Arbeta för att Kalmar läns produktion av fossilfri energi är minst 
lika stor som länets totala användning”  

- att under rubriken Målformuleringar för stärkt konkurrenskraft ändra 
indikatorn andel förnybar energi till andel fossilfri energi.  

--- 

Efter avslutad överläggning frågar ordförande om regionala 
utvecklingsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag eller om det ska 
återremitteras enligt Janita Kirchberg (SD) med fleras förslag. Hon finner att 
ärendet ska avgöras idag. 
Därefter frågar ordförande om regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt 
Malin Anells (S) förslag eller Pär-Gustav Johansson (M) med fleras förslag. 
Hon finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt Malin Anells 
(S) förslag. 
 
 

48Comfact Signature Referensnummer: 1465980



Region Kalmar län 
Datum 
2022-10-05 

 
 

 

 

Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
- Ledamot som röstar för Malin Anells (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   

Saad Benatallah (S)  X   

Åke Bergh (M)  X  

Pär-Gustav Johansson (M)  X  

Janita Kirchberg (SD)  X  

Ulrika Lindh (C) X   

Carl-Wiktor Svensson (KD)  X  

Lejla Radovic (S) X   

Ingegerd Petersson (C) X   

Johanna Wyckman (L)  X  

Karin Helmersson (C) X   

Resultat 6 5 0 

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

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

Protokollsanteckning 
Janita Kirchberg (SD) lämnar följande protokollsanteckning:  
”När man tar fram en strategi så bör man också följa med i den tid man lever 
i. Vi har på alla nivåer lokalt, regionalt och nationellt hamnat en djup 
energikris till följd av dåliga beslut av sittande regering. En 
utvecklingsstrategi som ska sträcka sig till 2030 och där man fortsätter med 
att endast skriva om förnybar energi i stället för fossilfri gör att man ännu en 
gång exkluderar kärnkraften. Det är inte till att se till regionens bästa och är 
därmed inte ett mål Sverigedemokraterna kan stå för.” 
 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 30 september 2022 
2. Samrådsredogörelse Klimat att växa i – Regional utvecklingsstrategi för 

Kalmar län 2030 
3. Klimat att växa i – Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030 
 
Protokollsutdrag till: regionfullmäktige 
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§ 143  Ärendenummer RUN 2022/301 

Strategi - Öka ungas sociala inkludering 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionfullmäktige antar strategin 
Öka ungas sociala inkludering att gälla för 2023 tills vidare. 

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

Bakgrund 
Regionfullmäktige gav regiondirektören i uppdrag att redovisa ett förslag till 
strategi för att öka de ungas sociala inkludering, detta efter ett initiativ från 
beredningen för invånarfrågor. Beredningen för invånarfrågor tar 
utgångspunkt i rapporten Fokus 18 – Vilka ska med? från Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor samt i Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken (LUPP).  
Strategin syftar till att öka den sociala inkluderingen för unga i åldern 16–25 
i Region Kalmar läns verksamheter. En prövning av barnets bästa har gjorts. 
Ungas sociala inkludering beskrivs utifrån fem centrala aspekter: 
tillhörighet, delaktighet i samhällslivet, möjligheter till inflytande, 
samhällsservice och sociala relationer.  
Med utgångspunkt i LUPP inhämtas ungas i gymnasiets (årskurs 2) 
upplevelse av social inkludering i Kalmar län. Ett arbete med att genomlysa 
Region Kalmar läns insatser inom området har genomförts för att ge 
ytterligare stöd för föreslagna insatser.  

Strategi för att öka ungas sociala inkludering i Region Kalmar län: 
• Stärka inflytande och delaktighet från unga genom utökad 

invånarmedverkan genom att: 
- Använda dokumentet Praktiska anvisningar för att 

inhämta barns synpunkter, kunskap och erfarenheter – 
bemöta barn 

- Använda dokumentet Strategi för invånare- patient- och 
närståendemedverkan inom hälso- och sjukvården 

- Använda de metoder som utvecklas med fokus på 
områden med särskilda utmaningar 

- Stödja utveckling av nya former för ungas 
invånarmedverkan  

- Öka kännedomen hos unga hur de kan påverka 
verksamheterna 
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• Öka tillgången till samlad kunskap kopplad till ungas hälsa som kan 

användas för att stärka ungas inflytande genom att:  
- Utveckla gemensam samlingsplats för data, studier och 

forskning via Fakta Kalmar län unga 
- Utveckla samarbetet med länets kommuner, myndigheter 

och civilsamhället kring kunskapsinhämtning exempelvis 
genom LUPP 

 
• Testa nya kommunikationsvägar och kommunikation till unga genom 

att: 
- Använda innovation och digitala tekniker och testa nya 

kommunikationsvägar  
- Involvera unga vid val av kommunikation och 

kommunikationsvägar  
 

• Inkludera unga före, under och efter strategiska uppdrag genom att:  
- Inkludera unga i invånarmedverkan  

 
• Öka medarbetarnas kunskaper om barns rättigheter enligt 

barnkonventionen genom att: 
- Ta del av sidan Fakta Kalmar län unga 
- Systematiska utbildningsinsatser via Kompetensportalen 
- Inhämta handledning från Region Kalmar läns 

barnrättssamordnare 

• Öka möjligheten för unga att praktisera inom Region Kalmar läns 
verksamheter genom att: 

- Utveckla digitalt kontaktformulär för intresseanmälan till 
praktikplats och sommarjobb   

- Utveckla samarbetet med universitet och lärosäten kopplat 
till studenters examensarbeten  

- Utveckla standardiserad utvärdering för sommarjobbare 
och praktikanter 

--- 
Föredragning av  
Linn Hellqvist, folkhälsoutvecklare  

Överläggning  
1. Janita Kirchberg (SD) föreslår i första hand att ärendet återremitteras för 

att arbeta in de vuxnas, 18-25 år, åsikter i de frågor som ställdes till 
barnen. I andra hand föreslår Janita Kirchberg (SD), med instämmande 
från Johanna Wyckman (L), Pär-Gustav Johansson (M) och Carl-Wiktor 
Svensson (KD), att Region Kalmar län gör en utredning om hur ett 
ungdomsråd skulle kunna implementeras för att öka ungdomars 
inflytande över sin vardag och framtid. 

2. Saad Benatallah (S), Malin Anell (S), Lejla Radovic (S) och Ulrika 
Lindh (C) föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt 
redovisat förslag till beslut.  
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--- 
Efter avslutad överläggning frågar ordförande om regionala 
utvecklingsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 
enligt Janita Kirchbergs (SD) förslag. Hon finner att det ska avgöras idag.  
Därefter frågar ordförande om regionala utvecklingsnämnden vill besluta 
enligt Saad Benatallah (S) med fleras förslag, eller Janita Kirchberg (SD) 
med fleras förslag. Hon finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar 
enligt Saad Benatallah (S) med fleras förslag.  
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

- Ledamot som röstar för Saad Benatallah (S) med fleras förslag röstar 
ja 

- Ledamot som röstar för Janita Kirchberg (SD) med fleras förslag 
röstar nej 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Malin Anell (S) X   

Saad Benatallah (S) X   

Åke Bergh (M)  X  

Pär-Gustav Johansson (M)  X  

Janita Kirchberg (SD)  X  

Ulrika Lindh (C) X   

Carl-Wiktor Svensson (KD)  X  

Lejla Radovic (S) X   

Ingegerd Petersson (C) X   

Johanna Wyckman (L)  X  

Karin Helmersson (C) X   

Resultat 6 5 0 

Regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt Saad Benatallah (S) med 
fleras förslag med resultatet 6 ja och 5 nej.  

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

Protokollsanteckning 
Janita Kirchberg (SD) lämnar följande protokollsanteckning:  
”För att ta fram denna strategi så har man bl.a. använt sig av rapporten Fokus 
18 och som är framtagen av MUCF. I den rapporten har det endast gjorts 
intervjuer med barn som är 17 år och där framgår inte hur många som har 
intervjuats, var någonstans i Sverige och inte heller vad de har för bakgrund. 
Att ta fram en strategi för att öka ungas inkludering i Region Kalmar län som 
bara vilar på barns utsagor, utan att ha intervjuat de unga vuxna som också 
innefattas i strategin, gör att detta underlag inte är komplett i sitt utförande. 
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En av att-satserna i yrkandet var att en utredning skulle tillsättas för att se om 
ett ungdomsråd är möjligt för att öka ungas inflytande men inte ens det 
kunde den sittande majoriteten bifalla.” 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 28 september 2022 
Strategi - Öka ungas sociala inkludering  
 
Protokollsutdrag till: regionfullmäktige 
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§ 144   

Delegationsbeslut 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar att följande delegationsbeslut har 
fattats: 

• Val till övervakningskommittén för Interregprogrammet Södra 
Östersjön (South Baltic) programperioden 2021–2027  
(RUN 2022/293) 
 

Kulturprojekt per 2022-09-20 

Budget 2022:  
972 000 kr 

inkl återförda medel 
2019/2021 

2 245 690 
 

 
Projektägare  Projektnamn Beslutat belopp 
Ölands Museum 
Himmelsberga 

Hembygd hjärta EPA 50 000 

OliviA 
Oskarshamns 
internationella 
kvinnoförening 

Kvinnors röst 25 000 
 

 

Museiföreningen 
Hård Klang 

Förstudie Skapa i sten 50 000 
 

Kalmar läns 
arkivförbund, 
KLAF 

Förstudie 
Länsarkivdepå i 
Kalmar län 

35 000 
 

Byteatern Kalmar 
Länsteater 

Dans för hälsa 260 744 

  Summa beslutat: 
420 744 

 
Utlysning av Kulturprojektmedel - Delaktighet för barn och 
unga 
Nybro kommun Kulturcrew 50 000 
Nätverket för 
barnkultur på 
Öland 

Barnkulturfestival på 
Öland 

25 000 
 

 
Kalmar läns 
musiksstiftelse 

Opera & balett 
symposium  

 

50 000 
 

Virserums 
konsthall 

Kreativ feministisk 
empowering av unga 

50 000 
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Region Kalmar län 
Datum 
2022-10-05 

 
 

 

 

Scenkonst Kalmar Berättelser från 
någonstans 

50 000 
 

Byteatern Kalmar 
läns teater 

Opera & balett 
symposium 

45 000 

Kalmar 
konstförening 

Unga skapar i 
Mönsterås 

50 000 

Södra Ölands 
musikteater 

Det mystiska huset 40 000 

Emmaboda 
kommun 

Emmabodafestival 
2022 Kulturcrew Lucia 

50 000 

Hultsfreds 
musikskola 

Studieresa till 
jazzfestival 

49 220 

  Summa beslutat:  
459 220 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-10-05 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 145   

Anmälningsärenden 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar följande anmälningsärenden till 
protokollet: 

• Samråd av Nybro 2040 - en sammanhållen 
stad, fördjupad översiktsplan 

 

RUN 2021/265 

• Statsbidrag och regleringsbrev för budgetåret 
2022 

RUN 2021/530 

  
• Beslut om förvaltningsplaner och 

åtgärdsprogram för vatten 2022–2027, 
Vattenmyndigheten 

RUN 2022/321 

  
• Protokoll - Folkhögskolestyrelsen 24 augusti 

2022 
RUN 2022/7 

  
• Protokoll - Regionala utvecklingsnämndens 

presidium 21 september 2022 
RUN 2022/9 
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