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§ 146   

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner föredragningslistan med följande 
tillägg och justering: 
Ett nytt ärende läggs till på föredragningslistan som ärende 13 - Uppdrag att 
ta fram överenskommelse med länets kvinnojourer. 
Hållbar utveckling i hela länet läggs som ärende 7, därmed blir Våld i nära 
relationer och barn som bevittnat våld ärende 6. 
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§ 147   

Val av justerare 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden utser Janita Kirchberg (SD) till justerare.  
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§ 148   

Rapport Elförsörjning Kalmar län – Energikontor 
Sydost 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Syftet med förstudien Elförsörjning Kalmar län har varit att kartlägga 
elsystemet i Kalmar län och därigenom identifiera vilka problem och 
tänkbara åtgärder som det behöver arbetas med för att undvika el- och 
effektbrist i länet framöver. 
I intervjuerna med elnätsbolagen, i förstudien även kallade nätbolag, 
konstateras att det idag inte finns några större begränsningar som påverkar 
elförsörjningen till länet i ett kortare perspektiv.  
Det pågår en utbyggnad av nätkapaciteten och reinvesteringar i 
transmissions- och regionnät för att klara kommande behov av ett ökat uttag 
av el. En utbyggnad av större kraftledningar kräver en mycket god 
framförhållning då tillståndsprocesserna är långa.  
De lokala nätbolagen arbetar kontinuerligt med reinvesteringar i sina nät. De 
kan på relativt kort tid bygga bort kapacitetsbrister som uppstår då dessa 
ledningar är mindre och oftast markförlagda. 
Analyser visar att effektuttaget variera mycket över året vilket tyder på att 
mycket et el används för uppvärmning. Den snabba och stora prisökningen 
på el oroar företag och för de som har rörligt elpris ökar kostnaderna nu 
mångdubbelt jämfört med de senaste åren. De som har fasta avtal kommer 
att märka av prishöjningar allt eftersom deras avtal löper ut. I nuläget är det 
få elhandelsbolag som erbjuder bundna avtal. Några företag är också oroade 
över om det finns en tillräcklig kapacitet för leverans av el till dem framöver.  
Förstudien visar att många företag arbetar med 
energieffektiviseringsåtgärder för att minska sina energikostnader. Där det är 
möjligt flyttas elkrävande produktion till nätter och helger. 
Förstudien presenterar i huvudsak följande förslag till fortsatt arbete: 

• Stöd/hjälp till företag (och offentlig sektor) för att energieffektivisera  

• och effektoptimera  

• Initiera projekt/aktiviteter för att minska användning av el för 
uppvärmning (direktverkande el framför allt) 

• Införa en regional samordningsfunktion för elförsörjningen i länet 
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• Lyfta in elsystemfrågor i regionala strategier, exempelvis elnät 
--- 

Föredragning av  
Johan Milton, gruppchef och projektledare Energikontor Sydost 
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§ 149   

Ungdomsenkäten LUPP 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Ungdomsenkäten LUPP är ett verktyg från Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF) och används för att ta reda på hur ungas 
livssituation ser ut lokalt. Att ha kunskap om unga och deras livsvillkor är en 
viktig förutsättning för att kunna göra rätt prioriteringar och satsningar vilket 
Barnkonventionen betonar. 
I Kalmar län görs enkäten var tredje år, i årskurs 8 på grundskolan och 
årskurs 2 på gymnasiet. Länets kommuner samverkar kring arbetet via Barn- 
och ungdomsnätverket som samordnas av Kommunförbundet Kalmar län, 
där alla kommuner har representanter. 
Resultatet från kategorierna delaktighet och inflytande, trygghet, hälsa, 
arbete och framtid i LUPP 2021 redovisas. Vidare redogörs även för hur 
länets kommuner arbetar med resultatet från LUPP samt vilket arbete som 
bedrivs på regionalt plan. 
--- 

Föredragning av  
Matilda Tonentschuk, projektledare Kommunförbundet Kalmar län 
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§ 150   

eHealth Arena 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
eHealth Arena är en gemensam e-hälsoarena för näringsliv, vård och 
omsorg, akademi och allmänhet. Arenan är en långsiktig satsning initierad av 
Region Kalmar län som under de tre första åren har drivits i projektform med 
Kalmar Science Park som projektägare och Linnéuniversitetet som 
samverkanspart. Från och med 1 november ingår arenan i Region Kalmar 
läns organisation som under de kommande tre åren basfinansierar arenan. 
Arenan placeras fysiskt på Linnéuniversitetet där universitetet 
medfinansierar arenans nya lokaler.  
De övergripande målen för eHealth Arena är att öka näringslivstillväxten 
inom e-hälsoområdet samt öka användandet av e-hälsotjänster och produkter 
i Kalmar län och indirekt även nationellt.  
Vidare redogörs för några av de aktiviteter som genomförts inom ramen för 
arbetet med eHealth Arena under 2019-2022; Hack för hopp och hälsa, 
Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära, Showroom e-hälsa, 
Support 2025, Level Up, Tech Heads 2022 och Health Data Sweden. 
Inriktningen för eHealth Arena framöver är att i samverkan mellan vård och 
omsorg, akademi och näringsliv möjliggöra utveckling och test av e-
hälsolösningar i offentlig sektor för validering och lärande med målsättning 
att utveckla sömlösa personcentrerade arbetssätt och bidra till prevention.  
Nyligen har avsiktsförklaringar med länets kommuner tecknats i syfte 
engagera och involvera kommunerna i arbetet med arenan. 
--- 

Föredragning av  
Fia Mårdfeldt, verksamhetsledare eHealth Arena 
Sofia Seifarth, basenhetschef näringsliv och kultur  
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§ 151   

Våld i nära relationer och barn som bevittnat våld 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Region Kalmar läns arbete mot våld i nära relation utgår ifrån Handlingsplan 
för jämställdhet som innefattar våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och 
könsstympning.  
Av handlingsplanen framgår bland annat: 

• Personal som möter patienter eller elever i sin verksamhet ska ges 
förutsättningar att införskaffa nödvändig kunskap om våld i nära 
relationer och dess kopplingar till ohälsa.  

• Alla enheter som möter patienter ska ha väl förankrade rutiner för att 
identifiera, hantera och erbjuda ändamålsenlig hjälp till våldsutsatta och 
barn som bevittnat våld samt ha rutin gällande orosanmälan vid 
misstanke om barn som far illa. Vårdriktlinjen för könsstympning ska 
göras känd för befintlig och ny personal som möter patient.  

• Region Kalmar län ska, i samverkan med länsstyrelsen och andra, delta i 
minst en årlig informationssatsning för att uppmärksamma våld i nära 
relationer.  

• Genom samverkansöverenskommelse och ekonomiskt stöd utveckla 
samverkan med kvinnojourerna i Kalmar län. 

Vidare har hälso- och sjukvården ett ansvar att undersöka om våld är en 
möjlig bakomliggande faktor när en person söker vård, känna till vilka 
tillstånd och diagnoser som utgör en indikation, erbjuda adekvat vård och 
stöd, informera och hänvisa till andra enheter inom hälso- och sjukvård, 
socialtjänst, frivilligorganisationer och polis, göra en patientsäker 
dokumentation samt göra orosanmälan till socialtjänsten vid misstanke om 
att ett barn far illa.  
Kompetensutveckling för personal inom Region Kalmar län genomförs 
genom tillexempel webutbildningar och föreläsningar.   
--- 

Föredragning av  
Maria Lindqvist, folkhälsoutvecklare 
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§ 152  Ärendenummer RUN 2022/92 

Hållbar utveckling i hela länet 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör, redogör för några exempel på 
skrivningar kopplat till regional utveckling i regeringens budgetproposition. 
Nya stambanor för höghastighetståg kommer inte att fullföljas, Bromma 
Stockholm Airport ska bevaras, civilt försvar stärkas, digitalt utanförskap 
minskas, regional utveckling ska samordnas med landsbygdsutveckling, 
vikten av livsmedelsproduktion kopplat till det säkerhetspolitiska läget, 
hållbarhet och konkurrenskraft.  
Vidare redogörs för aktuellt inom Regionsamverkan Sydsverige (RSS). I 
RSS pågår arbetet med handlingsplan och budget för 2023, beslut fattas vid 
RSS nästa styrelsemöte. I förslaget ligger en delvis ny politisk organisation 
där bland annat utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik blir två separata 
utskott. Prioriteringar inom RSS för 2023 är följande: 
• Påverkansarbete inom samtliga prioriterade verksamhetsområden 
• Samordning och genomförande av insatser samt påverkansarbete 

gällande energiförsörjning 
• Samordning och genomförande av insatser samt påverkansarbete 

gällande bredbandsinfrastruktur och digitalisering 
• Aktivt påverkansarbete i utredningen om kultursamverkansmodellen 
• Ställningstagande kring RSS eventuella samarbete kring utbyggnad av 

nya stambanor 
Information ges även om arbetet med det länsspecifika dokumentet för 2023. 
Det länsspecifika dokumentet är ett strategiskt dokument som tas från som 
en arbetsbeskrivning till Småland Blekinge Halland South Sweden (SBHSS). 
Dokumentet konkretiserar fokusområden med blick på 
utvecklingsmöjligheter i europeiska samarbeten och lyfter områden där 
Region Kalmar län ser behov av att jobba med påverkansinsatser. 
Dokumentet tas fram ihop med Linnéuniversitet och relevanta regionala 
partner. Det uppdateras varje år och ligger till grund för SBHSS 
verksamhetsplan, tillsammans med länsspecifika dokument för Halland, 
Blekinge, Kronoberg och Jönköpings län. 
Vidare informerar Saad Benatallah (S) om Skärgårdsrådet och de 
dialogmöten som genomförts under 2022 tillsammans med länets tolv 
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kommuner. Vid ett av dialogmötena deltog även Länsstyrelsen Kalmar län 
och informerade om strandskydd. 
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§ 153  Ärendenummer RUN 2022/368 

Handlingsplan kulturella och kreativa branscher 2023-
2024 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar Handlingsplan för kulturella och 
kreativa branscher 2023–2024. 
 
Handlingsplanen ersätter Strategi för kulturella och kreativa näringar 2021–
2022.  

Bakgrund 
Regionfullmäktige antog den 29 september 2021, §124, Strategi för 
kulturella och kreativa näringar 2021–2022. Strategidokumentet föreslås nu 
ersättas med en handlingsplan som har sin utgångspunkt i kulturplanen, 
Kultur att växa i - Kulturplan 2023–2024, länets strategi för besöksnäringen 
En året-runt-destination - Besöksnäringsstrategi 2030 samt Strategi för smart 
specialisering i Kalmar län 2021–2027. På det sättet tydliggörs kulturella och 
kreativa branschers position i skärningspunkten mellan kultur- och 
näringslivspolitik och sektorns betydelse som värdeskapare för andra 
näringsgrenar. 

Sammanfattning 
Handlingsplanen innehåller fyra insatsområden 

1. Driva och vidareutveckla det regionala nätverket för kulturella och 
kreativa branscher. 

2. Vidareutveckla inkubatorfunktioner för kulturella och kreativa 
branscher. 

3. Fortsätt att utveckla och stärka TalentCoach. 
4. Stärkta internationaliseringsmöjligheter för kulturella och kreativa 

branscher. 
Samråd om förslaget till handlingsplan har skett med det regionala nätverket 
för kulturella och kreativa branscher där representanter från näringslivs-, 
kultur- och besöksnäringsområdena i länets kommuner samt 
Linnéuniversitetet och Almi ingår.  
Synpunkter har inkommit från Vimmerby kommun, Västervik Framåt, 
Oskarshamns kommun, Atrinova Affärsutveckling, Destination Kalmar och 
Emmaboda kommun. I huvudsak har synpunkterna varit instämmande men 
också lett till något förtydligande av insatser som görs i länet.  
--- 
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Föredragning av  
Cecilia Alm, kulturutvecklare  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 9 november 2022 
2. Handlingsplan Kulturella och kreativa branscher 2023–2024 

 
 
Protokollsutdrag till:  
Regional utvecklingsdirektör  
Basenhetschef näringsliv och kultur  
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§ 154  Ärendenummer RUN 2022/369 

Hantering av interregionala statsbidrag 
Regionsamverkan Sydsverige 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden ställer sig bakom Regionsamverkan 
Sydsveriges kulturutskotts förslag om hantering av statsbidrag för 
interregional samverkan.  
Regionala utvecklingsnämnden ger kultursamordnaren i uppdrag att, för 
Region Kalmar läns del, fördela medel inom anslaget för interregionala 
samverkansmedel.  

Bakgrund 
2018 antogs det gemensamma positionspapperet Ett enat Sydsverige skapar 
ett starkt kultursverige, i samband med det startade ett treårigt 
utvecklingsprojekt via kulturrådets utvecklingsbidrag med samma namn. I 
projektet användes lärdomarna från det tidigare interregionala dansprojektet 
för att dels vidareutveckla arbetet med dans i Sydsverige, dels för att bredda 
verksamheten till andra konst- och kulturområden. Projektet har inneburit en 
medfinansiering från respektive region om 165 000 kr och en totalbudget om 
2 790 000 kr per år, vilket innebar en uppväxling om nästan 17 gånger 
insatsen för respektive region.  
Utöver detta har projektet inneburit nationellt påverkansarbete och utvecklad 
samverkan med myndigheter såsom Konstnärsnämnden och Filminstitutet 
likväl som kompetensutveckling och kollegialt utbyte mellan aktörer inom 
Sydsverige. 
Kulturrådets utvecklingsprojekt är alltid treåriga vilket innebär att projektet 
avslutas 31 mars 2023 (förlängdes ett år på grund av pandemin). För att 
fortsätta den positiva interregionala utvecklingen har varje region äskat om 
statliga medel i sina framställningar till Statens kulturråd inför 2023 inom 
kultursamverkansmodellen.  
Förslag till hantering av statsbidrag för interregional samverkan är framtagen 
för att regionerna inom Regionsamverkan Sydsverige ska vara överens om 
hur statsbidragen hanteras vid ett eventuellt beviljande av statliga medel 
enligt regionernas framställan till Statens kulturråd inför 2023. 
Kultursamordnaren föreslås få i uppdrag att, för Region Kalmar läns del, 
fördela medel inom anslaget för interregionala samverkansmedel. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 9 november 2022  
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2. Förslag till hantering av statsbidrag för interregional samverkan, 
Regionsamverkan Sydsverige 

3. Förslag till beslut gällande hantering av statsbidrag för interregional 
samverkan, Regionsamverkan Sydsverige  

4. Mötesanteckningar från kulturutskottet Regionsamverkan Sydsverige 
den 30 september 2022  
 

 
Protokollsutdrag till:  
Regionsamverkan Sydsverige  
Regional utvecklingsdirektör  
Kultursamordnare  
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§ 155  Ärendenummer RUN 2022/364 

Projektbeslut - Internationell marknadsföring, Region 
Kalmar län 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att bifalla Region Kalmar län totalt 
1 760 000 kronor enligt förordningen (2003:596) om bidrag för 
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitikens 1:1-medel till 
projektet Internationell marknadsföring i besöksnäringen i Kalmar län.  
Projektperiod: 1 januari 2023–31 december 2023.  
Beslutet gäller under förutsättning av kommunernas finansiering. 

Bakgrund 
Besöksnäringen har en stor betydelse för Kalmar län, där länet nationellt 
ligger på en fjärdeplats i antalet gästnätter under sommarmånaderna, tätt 
efter de tre storstadsregionerna. Även räknat på helår har länet, genom sin 
femteplats, en stark position.  
En stor del av de besökare som kommer till länet är nationella besökare. För 
marknadsföring mot den nationella marknaden har varje destination ett eget 
ansvar. Det är dock på den internationella marknaden som den största 
tillväxtpotentialen finns. För att samordna den internationella 
marknadsföringen i länet tecknades ett avtal mellan Region Kalmar län och 
kommunerna perioden 2020-2022. Sedan avtalet undertecknades har 
Destination Glasriket tillkommit. 
Länet behöver sträcka oss utanför Sveriges gränser för att fortsätta stärka vår 
position och öka antalet gästnätter och omsättning – även utanför högsäsong. 
Undersökningar från Tillväxtverket visar dessutom att utländska besökare 
spenderar mer pengar på plats än svenska besökare.   
För att nå ut på den internationella marknaden krävs det ett strategiskt fokus, 
en offensiv satsning och en konstruktiv samverkan på flera plan för att få 
utväxling och utveckling – i synnerhet i spåren av Coronapandemin och en 
tid med begränsat internationellt resande. 

Projektinnehåll, syfte, mål och insatser 
Projektet kommer att arbeta med att marknadsföra besöksnäringen i Kalmar 
län internationellt i samverkan mellan Region Kalmar län och kommunernas 
turismansvariga. Länet ska arbeta med tematisk och målgruppsanpassad 
marknadsföring, utifrån reseanledningar och drivkrafter samt mot de 
resenärer som efterfrågar hållbara alternativ. 
När pandemin kom år 2020 sjönk antalet internationella besökare drastiskt 
och vi såg en minskning med ungefär 77 procent av internationella gästnätter 
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jämfört med år 2019. 2021 blev även det ett år i pandemins grepp men när 
restriktionerna minskade under delar av året kom internationella besökare 
tillbaka till länet. Preliminära siffror visar att jämfört med 2020 ökade 
internationella gästnätter med 121,7 procent och gav 278 341 internationella 
gästnätter. Det motsvarar ungefär hälften av antalet gästnätter vi hade från 
internationella besökare 2019. 
En viktig uppgift för framtida marknadskommunikation är att få siffrorna att 
fortsätta uppåt och därmed stärka branschen i regionen. I takt med att 
utländska besökare ökar sitt resande igen vill vi att Småland & Öland ska 
vara det naturliga valet.  
I den gemensamma marknadsplanen för insatserna finns information om 
aktiviteter, marknader, aktörer, målsättning mm. 

Finansiering  
Projektet har en total budgetomslutning på 3 520 000 kronor. Aktiviteterna 
finansieras med de insatser kommunerna lägger till en gemensam pott och 
som Region Kalmar län växlar upp med motsvarande medel enligt 
fördelning nedan. 
Öland (Borgholm och Mörbylånga kommun): 300 000 kr 
Kalmar: 300 000 kr 
Västervik: 300 000 kr 
Destination Glasriket: 300 000 kr 
Vimmerby: 300 000 kr 
Oskarshamn: 80 000 kr 
Mönsterås: 70 000 kr 
Hultsfred: 50 000 kr 
Torsås: 30 000 kr 
Högsby: 30 000 kr 
Region Kalmar län: 1 760 000 kr 
Summa finansiering: 3 520 000 kr 

Motiv för beslut 
Besöksnäringen är av stor vikt för Kalmar län – Sveriges fjärde största 
region under sommarmånaderna i antal gästnätter. Tillväxtpotentialen finns i 
utländsk turism som bidrar till ökad välfärd och stärkt samhällsutveckling 
genom växande exportintäkter. Utmaningen ligger i att långsiktigt öka 
antalet utländska besökare/gästnätter hållbart.  
Samtliga kommuner i Kalmar län samt regionen har genom ett gemensamt 
arbete skapat en viktig plattform och gått in i ett avtal om aktiviteter och 
finansiering. Projektet bidrar till stärkt konkurrenskraft i regionen. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 9 november 2022 
2. Ansökan om stöd från Region Kalmar län 
3. Samverkansavtal internationell marknadsföring  
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4. Avtal internationell marknadsföring  
5. Marknadsplan 2022 
 
Protokollsutdrag till:  
Regional utvecklingsdirektör  
Basenhetschef företags- och projektstöd   
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§ 156  Ärendenummer RUN 2022/170 

Ekonomisk rapport - oktober 2022 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner regionala 
utvecklingsförvaltningens ekonomiska rapport från oktober 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. 
--- 

Föredragning av 
Tina Erlandsson, ekonomichef  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 14 november 2022 
2. Periodrapport oktober 2022 - Regional utvecklingsnämnd/förvaltning 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen  
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§ 157  Ärendenummer RUN 2022/371 

Internkontrollplan 2023 för regional 
utvecklingsnämnd/förvaltning 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner internkontrollplan 2023. 

Bakgrund 
Riktlinjerna för intern kontroll behandlar regionstyrelsens, nämndernas, 
regiondirektörens och förvaltningschefernas ansvar, rapporteringsskyldighet 
samt styrning och uppföljning. 
Varje förvaltning ska utforma och utföra den egna interna kontrollen utifrån 
sina behov och förutsättningar. 
Regionala utvecklingsförvaltningens internkontrollplan 2023 följer 
regionstyrelsens internkontrollplan 2023 och innehåller kontrollmoment 
avseende lönehantering, kurser, konferenser och studieresor, avtalstrohet, 
intäkter, köpta tjänster, mobilitetsstöd samt kontering. 
I samband med uppföljningen vid delår i augusti och vid helår lämnas en 
rapport över utförd granskning. Rapporten ska omfatta noterade avvikelser 
och åtgärder samt slutsatser inför fortsatt arbete. 
--- 

Föredragning av  
Tina Erlandsson, ekonomichef  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 9 november 2022 
2. Internkontrollplan 2023 för Regional utvecklingsnämnd/förvaltning 

 
 
Protokollsutdrag till: Regional utvecklingsdirektör  
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§ 158  Ärendenummer RUN 2022/414 

Uppdrag att ta fram överenskommelse med länets 
kvinnojourer 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden ger regionala utvecklingsdirektören i 
uppdrag att ta fram en överenskommelse med länets samlade kvinnojourer 
för samverkan kring det våldsförebyggande arbete i Kalmar län.  
Ekonomiskt stöd kopplat till överenskommelsen tas från det befintliga 
anslaget för organisationsbidrag.  

Bakgrund 
I Region Kalmar läns regionala utvecklingsuppdrag ingår att förebygga mäns 
våld mot kvinnor och våld i nära relationer. För genomförandet av konkreta 
insatser som bidrar till att stärka likvärdig tillgång till stöd och 
våldspreventiva åtgärder i länet behöver Region Kalmar län öka sin 
samverkan med aktörer som har genomförandekapacitet i form av rätt 
kompetens och bedriver verksamhet som kompletterar vår egen.  
I Kalmar län finns i dagsläget tre kvinnojourer: Kalmar kvinnojour, 
Kvinnojouren Vändela i Västervik samt Hultsfred Vimmerby Kvinnojour. 
Kvinnojourerna arbetar för att skydda och stötta våldsutsatta kvinnor och 
deras barn. De arbetar också i olika omfattning med våldspreventiva insatser. 
För att möjliggöra en långsiktighet, bygga upp en mer stabil 
genomförandekapacitet och möjliggöra likvärdiga insatser i länet behöver 
dessa verksamheter en långsiktig finansiering. 
En tydlig överenskommelse skulle bidra till att stärka och utveckla 
länsövergripande insatser för att länets invånare ska få likvärdiga möjligheter 
till stöd och våldspreventiva åtgärder. Samverkan skulle också skapa 
förutsättningar för en långsiktig och strukturerad länsövergripande 
förebyggande verksamhet.  

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

Handling 
Tjänsteskrivelse daterad 16 november 2022 
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Protokollsutdrag till: Regional utvecklingsdirektör 
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§ 159  Ärendenummer RUN 2022/374 

Handlingsplan och budget 2023 Regionsamverkan 
Sydsverige 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsens arbetsutskott 
följande:  
Regionstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget till Handlingsplan 
och budget 2023 med den reservationen att ambitionsnivån vad gäller 
bredband måste rymmas inom förslaget till budget samt att fler politiska 
beredningsgrupper innebär en större politisk organisation men med mindre 
bredd i politisk representation vilket Region Kalmar län ser som negativt. 
Regionstyrelsens arbetsutskott antar redovisat yttrande. Yttrandet 
överlämnas till Regionsamverkan Sydsverige.  

Bakgrund 
Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbete mellan Region Blekinge, 
Region Halland, Region Jönköping, Region Kalmar län, Region Kronoberg 
och Region Skåne kring bland annat  

• arbetsmarknad och kompetensförsörjning  

• bredband och digitalisering  

• infrastruktur och kollektivtrafik  

• kultur  
Samarbete sker på politisk och tjänstepersonsnivå, där både styrande och 
oppositionspolitiker medverkar. Målsättningen är att skapa en grund för ökad 
tillväxt och hållbar utveckling i Sydsverige och Sverige. Syftet är att, med 
medborgarnas bästa för ögonen, utveckla samarbetet mellan verksamheterna 
i de sex regionerna.  
I de sex regioner som samarbetar i Sydsverige bor 2,7 miljoner invånare 
vilket representerar 26 procent av Sveriges befolkning. Detta faktum gör att 
Regionsamverkan Sydsverige är en kraft att räkna med, en röst att lyssna till 
och möjlighet finns att åstadkomma förändringar.  
 
Det finns tre utskott i Regionsamverkan Sydsverige: 

• regionala utvecklingsutskottet som i nuläget fokuserar på 
arbetsmarknad och kompetensförsörjning samt bredband och 
digitalisering 

• utskottet för infrastrukturplanering och kollektivtrafik  
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• kulturutskottet 
Det finns positionspapper framtagna inom infrastruktur, kultur, 
kollektivtrafik samt arbetsmarknad och kompetensförsörjning som tydliggör 
riktningen inom dessa områden dit Sydsverige strävar. Utifrån 
positionspapperen sätts prioriteringar och handlingsplaner som därefter 
förverkligas genom insatser. Genom Regionsamverkan Sydsveriges insatser 
och påverkansarbete har Sydsverige positionerat sig och blivit en röst som 
den nationella nivån, myndigheter och andra regioner alltmer lyssnar till. 
Detta är ett arbete som bör tas till vara och utvecklas betydligt framöver. 
Regionsamverkan Sydsverige kan stå för ett nytänkande i såväl arbetsformer 
som områden att utveckla.  
Styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige vill för 2023 att följande uppdrag 
ska ges hög prioritet: 

a) påverkansarbete inom samtliga Regionsamverkan Sydsveriges 
verksamhetsområden för att nå bästa utveckling för södra Sverige 

b) samordning och genomförande av insatser samt påverkansarbete 
gällande energiförsörjning 

c) samordning och genomförande av insatser samt påverkansarbete 
gällande infrastruktur och digitalisering 

d) ställningstagande kring Regionsamverkan Sydsveriges eventuella 
samarbete kring utbyggnad av nya stambanor 
 

Styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige föreslår följande förändringar av 
den politiska organisationen: 

a) separat infrastrukturutskott 
b) separat kollektivtrafikutskott 
c) gemensamma beredningar mellan infrastruktur- och 

kollektivtrafikutskott som möts två gånger per år för gemensamma 
frågor 

d) politisk beredning/påverkansgrupp för energiförsörjning 
e) politisk beredning/påverkansgrupp för bredbandsfrågor 
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Yttrande över förslaget till handlingsplan och budget 2023 för 
Regionsamverkan Sydsverige 
Organisation Regionsamverkan Sydsverige 
Region Kalmar län vill framhålla vikten av att organisationen för 
Regionsamverkan Sydsverige och dess verksamhet inte sväller och att det 
finns en balans mellan de olika utskottens verksamheter. 
Region Kalmar län förespråkar att infrastruktur och kollektivtrafik kvarstår 
som ett gemensamt utskott. Om styrelsen i Region Sydsverige fattar beslut 
att genomföra förändringen vill Region Kalmar län att det sker en 
samplanering och samordning av de båda utskottens mötestider och innehåll. 
3.4.3 Bredbandsinfrastruktur och digitalisering  
I förslaget beskrivs bland annat att arbetet under 2023 kommer att fokusera 
på nya arbetssätt inklusive finansiering.   
Mot bakgrund av ovanstående behöver styrelsen för regionsamverkan 
anpassa ambitionsnivån för arbetet med bredband under 2023 så att det ryms 
inom given budget.  

Överläggning  
Ordförande, med instämmande av Pär-Gustav Johansson (M), föreslår att 
regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsens arbetsutskott att 
besluta enligt redovisat förslag till beslut med följande tillägg i andra stycket 
”…samt att fler politiska beredningsgrupper innebär en större politisk 
organisation men med mindre bredd i politisk representation vilket Region 
Kalmar län ser som negativt.”  
Efter avslutad överläggning beslutar regionala utvecklingsnämnden enligt 
ordförandes och Pär-Gustav Johanssons (M) förslag.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 10 november 2022 
2. Handlingsplan och budget 2023, Regionsamverkan Sydsverige  
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsens arbetsutskott  
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§ 160  Ärendenummer RUN 2022/353 

Remiss av Handlingsprogram 2023-2025 – Växande 
värde, Livsmedelsstrategi för Kalmar län 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen godkänner 
Handlingsprogram 2023-2025 – Växande värde, Livsmedelsstrategi för 
Kalmar län och beslutar att detsamma ska skickas på remiss enligt sändlista. 

Bakgrund 
Kalmar län har, sedan 2016, en regional livsmedelsstrategi. Det övergripande 
målet är att fler människor ska välja livsmedel från Kalmar län och att 
branschen, långsiktigt och hållbart, ska öka sin konkurrenskraft, 
produktivitet och innovationsförmåga. Till strategin kopplas ett 
handlingsprogram med prioriterade länsgemensamma aktiviteter.  
Det senaste handlingsprogrammet antogs 2020 och sträcker sig fram till år 
2022. Det är nu dags för ett uppdaterat handlingsprogram. Detta innebär att 
grundtexterna aktualitetsgranskats, men att strategier, mål och delmål är 
desamma som i det tidigare dokumentet. Därtill innehåller det uppdaterade 
handlingsprogrammet nya prioriterade aktiviteter för 2023 – 2025.  
Som bakgrund redovisas dokumentet Livsmedel - omvärld i ständig 
förändring. 
Tidplan 
Efter att regionstyrelsen godkänt förslaget, skickas detsamma på remiss 
enligt sändlista.  
Yttranden över förslaget ska lämnas senast den 15 mars 2023. 
Det slutliga dokumentet förväntas antas av regionfullmäktige, LRF Sydost 
och länsstyrelse under våren 2023.  
--- 

Föredragning av  
Carolina Gunnarsson, miljösamordnare  

Överläggning 
Det antecknas till protokollet att samtliga ledamöter är överens – efter 
initiativ från Janita Kirchberg (SD) - om att regionala utvecklingsnämndens 
presidium, inför regionstyrelsens behandling av ärendet, ska se över 
sändlistan för remissen och överväga om Jägarförbundet och/eller andra 
primärproducenter ska ges möjlighet att yttra sig.    
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Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 9 november 2022 
2. Reviderat Handlingsprogram 2023-2025 – Växande värde, 

Livsmedelsstrategi för Kalmar län 
3. Handlingsprogram 2023-2025 – Växande värde, Livsmedelsstrategi för 

Kalmar län 
4. Livsmedel – omvärld i ständig förändring 
5. Sändlista  
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen 
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§ 161  Ärendenummer RUN 2022/343 

Yttrande över betänkandet Kreativa Sverige! Nationell 
strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i 
kulturella och kreativa branscher, Kulturdepartementet 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat 
yttrande över betänkandet Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande 
av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher, SOU 
2022:44 
Yttrandet överlämnas till kulturdepartementet. 

Bakgrund 
Regeringen gav 2021 en särskild utredare att lämna förslag till en samlad 
nationell strategi med syfte att under den kommande tioårsperioden främja 
långsiktig och hållbar utveckling av de kulturella och kreativa branscherna i 
hela landet. Utredningen la fram sitt betänkande i augusti 2022. Regeringen 
har i remissförfarande bjudit in Region Kalmar län att lämna synpunkter på 
förslagen och materialet i betänkandet.  
Remissversionen av betänkandet Kreativa Sverige! Nationell strategi för 
främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa 
branscher, SOU 2022:44, presenteras digitalt på regeringens hemsida. Sök på 
regeringens hemsida, ange SOU 2022:44. 
En sammanfattning av betänkandet redovisas i bilaga 3. 

Sammanfattning av yttrande 
Av yttrandet följer sammanfattningsvis att Region Kalmar län i huvudsak 
ställer sig positiv till betänkandets förslag och pekar på fem områden där 
förslagen skulle kunna utvecklas: 

- Samspelet mellan staten och regionerna 
- Rådgivning och kapitalförsörjning 
- Export och internationalisering 
- Upphovsrätt 
- Uppföljning och statistiskt urval 

 
Yttrandet har beretts i samverkan inom Regionsamverkan Sydsverige. 
 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 9 november 2022 
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2. Yttrande över betänkandet Kreativa Sverige! Nationell strategi för 
främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa 
branscher, SOU 2022:44 

3. Sammanfattning av betänkandet Kreativa Sverige! Nationell strategi för 
främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa 
branscher, SOU 2022:44 

 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen 
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§ 162   

Delegationsbeslut 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar att följande delegationsbeslut har 
fattats: 

• Klimat att växa i – Regional utvecklingsstrategi 
för Kalmar län 2030, komplettering av 
samrådsredogörelse 

 

RUN 2021/122 

• Yttrande över samråd om stöd från Klimatklivet 
till publik laddinfrastruktur 

RUN 2022/166 

 

•  Kulturprojektmedel per 31 oktober 2022: 

Budget 2022: 972 000 
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 
 

Smålands konstarkiv 
 

Smålandstriennalen  
 

150 000 
 

  Summa beslutat: 570 744 

Utlysning av Kulturprojektmedel - Delaktighet för barn och unga 
 
Nybro kommun Kulturcrew 50 000 
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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 
 

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 
 
  Totalt: 1 029 964 
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§ 163   

Anmälningsärenden 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar följande anmälningsärenden till 
protokollet:  

• Beslut från Trafikverket om föreskrifter om 
hastighetsbegränsning på väg 23 i Kalmar län 

 

RUN 2022/256 

• Protokoll – Styrgrupp för SBHSS 16 september 
2022 

RUN 2022/11 

  
• Information och kallelser till ägare samt 

ledamöter i E22 AB:s styrelse 2022 
 

RUN 2022/123 

• Protokoll - Regionala utvecklingsnämndens 
presidium 10 oktober 2022 

 

RUN 2022/9 

• Protokoll - Regionala utvecklingsnämndens 
presidium 26 oktober 2022 

 

RUN 2022/9 

• Protokoll - Folkhögskolestyrelsen 5 oktober 2022 
 

RUN 2022/7 

• Fastställd vägplan för anläggning av 
faunaåtgärder på väg 25, Växjö-Kalmar delen 
Lessebo-Eriksmåla i Lessebo, Trafikverket 

RUN 2022/130 

  
• Information om utdebitering av 

förvaltningskostnaderna för Nyps 2022 
 

RUN 2022/395 

• Protokoll - Länsberedning för regionala 
utvecklingsfrågor 20 oktober 2022 

 

RUN 2022/101 

• Beslut Länsstyrelsen Kalmar län om förslag till 
nya marina Natura 2000-områden för fåglar i 
Kalmar län 

RUN 2022/271 
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