
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2023-01-18 

 
  

Regionala utvecklingsnämnden   
 
Tid och plats 09:00-15:50, regionhuset, Strömgatan 13, Kalmar    
 
Beslutande 
 

 
Karin Helmersson (C), ordförande  
Malin Anell (S), vice ordförande 
Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande, § 1-14 och § 16-42 (jäv § 15) 
Ilko Corcovic (S) 
Rosie Folkesson (S) 
Peter Wretlund (S) 
Mahmoud Al-Mokdad (C) 
Jonny Andersson (V)  
Jan Martinsson (V), ersättare för Sara Kånåhols (V)  
Carl Dahlin (M)  
Robin Hanzl (M), ersättare för Pär-Gustav Johansson (M) § 15 
Carl-Wiktor Svensson (KD)  
Anders Andersson (KD) 
Janita Kirchberg (SD) 
Anne-Marie Norman (SD) 
Erik Arvidsson (SD) 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare  

Maria Ixcot Nilsson (S) 
Per Wimarsson (S), § 4-42 
Robin Hanzl (M), § 1-14 och § 16-42 
Tomas Trossing (SD) 
Helena Berzelius (KD)  

Tjänstepersoner Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör  
Camilla Håkansson, basenhetschef företags- och projektstöd 
Sofia Seifarth, basenhetschef näringsliv och kultur  
Tina Erlandsson, ekonomichef, § 7 
Helena Fristorp, administrativ chef och HR, § 6 
Per Johansson, utvecklare besöksnäring, § 4  
Mia Carlsson, samordnare kultur, § 14 
Katarina Johansson, samordnare kompetensförsörjning, § 38 
David Lengström, VD Almi Kalmar län, § 8 
Håkan Muhr, VD Industriellt utvecklingscentrum Kalmar län, § 9 
Anna Hofvergård, regionchef Ung företagsamhet Kalmar län, § 10 
Ewa Engdahl, Verksamhetsledare, Coompanion Kalmar län, § 11 
Johan Ehrenberg, ETC sol, § 3 
Veronica Svenzén, Nöbble gård, § 3 
Fredrik Wikegårds, Wikegårds semesterby och ställplats, § 3 
Agnes Savetun, regionsekreterare 

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 1-42  

 
  

Ordförande Karin Helmersson (C)  

 
  

Justerare Pär-Gustav Johansson (M),                  
§ 1-14 och § 16-42 

Carl Dahlin (M), § 15  

  
Sekreterare Agnes Savetun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-01-18 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 1   

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner föredragningslistan.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-01-18 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 2    

Val av justerare 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden utser Pär-Gustav Johansson (M) att 
tillsammans med ordförande justera protokollet.  
Carl Dahlin (M) utses till justerare för § 15.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-01-18 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 3    

Klimatkommissionens solrospristagare 2022 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
För 2022 delade tre företag på Solrospriset, Nöbble gård, ETC solcellspark i 
Hultsfred och Wikegårds semesterby och ställplats. 
Solrospriset är ett uppmuntringspris som delas ut årligen av 
Klimatkommissionen Kalmar län. Det delas ut till företag, organisationer, 
personer eller föreningar som bidragit till ett klimatsmartare Kalmar län. 
Under mötet berättar pristagarna om sin verksamhet som de fått solrospriset 
för.  
ETC Sol bygger en stor solcellspark i Hultsfred. Den färdiga parken är tänkt 
att producera 10 megawatt på en markyta på omkring tolv hektar. Fullt 
utbyggd ska parken ge lika mycket el som används i 20 000 hushåll. Parken 
finansieras genom så kallad crowdfunding. Det innebär att en stor grupp 
individer med små summor hjälper till att finansiera verksamheten, i stället 
för att en eller ett fåtal investerare bidrar med en större summa. ETC Sol är 
också ett bolag som kommunicerar klimatfrågan aktivt. 
Nöbble gård visar med sitt ekologiska jordbruk och förnybara 
energiproduktion hur lantbrukare på ett modernt sätt kan vara med och bidra 
till en hållbar framtid. Gården bedriver ekologisk mjölkproduktion och all 
mark är kravgodkänd. Kvigor och tackor med lamm betar på naturbeten. 
Gödseln rötas vid More Biogas och går sedan tillbaka till gården. Raps 
förädlas till rapsolja på den egna gården. På ladugårdstaket finns Nöbble 
Solpark, som ägs av privatpersoner och företag tillsammans i en solförening 
där var och en får sin egen el från sin del av taket. Ett vindkraftverk förser 
gården med el som bland annat går till en eldriven foderanläggning och en 
eldriven minilastare, innan överskottet säljs ut på nätet. 
Wikegårds på norra Öland har ett brett hållbarhetstänk och arbetar aktivt 
med vatten, avfall och energifrågor. De har dessutom en tydlig HBTQ-profil. 
Målet är att bli Sveriges första klimatneutrala besöksdestination. Havsvatten 
i toaletter och två avsaltningsverk som ombesörjer att företaget är 
självförsörjande från Östersjön. Eget vattenverk är företagets sätt att hantera 
problemen med torka och tillgången på dricksvatten – utan att belasta 
grundvattnet. Smarta lösningar sänker energianvändningen, solceller bidrar 
till elproduktion och det finns planer på vindkraft. 
--- 
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Region Kalmar län 
Datum 
2023-01-18 

 
 

 

 

Föredragning av  
Johan Ehrenberg, ETC sol 
Veronica Svenzén, Nöbble gård  
Fredrik Wikegårds, Wikegårds semesterby och ställplats 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-01-18 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 4    

Uppföljning 2022 - Internationell marknadsföring, 
besöksnäring 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
I samverkansavtalet för internationell marknadsföring har Region Kalmar 
läns följande uppgifter: 

• Strategisk samordning.  

• Kontakt och samordning gentemot Visit Sweden och andra 
samarbetspartners.  

• Samordna kampanjer, PR och synlighet på utvalda marknader. 

• Lyfta destinationer, anläggningar och besöksmål på våra utvalda 
marknader och valda teman för fastställd budget. 

• Upprätta en marknadsplan, handlingsplan samt en verksamhetsberättelse.  

• Varje kvartal skicka ut en lägesrapport.  

• Bistå med statistik, analys, kompetensutveckling inom området samt 
omvärldsbevakning. 

Övriga partners har som åtagande att  

• Leverera material (bilder, video och text) och underlag från respektive 
kommun/destination för de teman som valts att marknadsföra. 

• De stora destinationerna (Kalmar, Vimmerby, Västervik, Glasriket och 
Öland) medverkar med en person vardera i marknadsrådet. 

• De mindre kommunerna (Mönsterås, Hultsfred, Högsby, Oskarshamn 
och Torsås) väljer en representant som företräder dem i marknadsrådet. 

Målgrupperna inom arbetet med internationell marknadsföring är bland 
annat globala resenärer, nyfikna upptäckare och aktiva naturälskare. De 
prioriterade marknaderna är Tyskland, Danmark och Nederländerna.  
--- 

Föredragning av  
Per Johansson, utvecklare besöksnäring  
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Datum 
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§ 5  Ärendenummer RUN 2022/489 

Hållbar utveckling i hela länet 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
I Verksamhetsplanen för regionala utvecklingsförvaltningen 2023 är ett mål 
hållbar utveckling i hela länet, vilket även är ett övergripande mål för hela 
Region Kalmar läns verksamhet.   
Utifrån målet om hållbar utveckling i hela länet är regionala 
utvecklingsförvaltningens verksamhetsidé och uppdrag är att vara en 
samlande och drivande kraft för regional utveckling. Förvaltningens 
verksamhet ska stimulera och bidra till hållbar tillväxt och 
samhällsplanering, god miljö, hälsa, bildning, samt tillgång till kultur i hela 
länet.  
Några av utgångspunkterna i verksamhetsplanen för 2023 är följande: 

• Region Kalmar läns ansvar i genomförandet av den regionala 
utvecklingsstrategin (RUS) 

• Gemensamma aktiviteter, över basenhetsgränser med flera  

• Översyn av mål och mått 

• Tydligare koppling mellan mått och aktiviteter   
Vidare redogörs för mål, delmål och nya mått i verksamhetsplanen för 2023 
samt vilka aktiviteter som planeras.  
Det redogörs också för vilka uppdrag i Regionplan 2023-2025 som berör den 
regionala utvecklingsförvaltningen.  
--- 

Föredragning av  
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör 
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§ 6  Ärendenummer RUN 2022/490 

En av Sveriges bästa arbetsplatser 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
I verksamhetsplanen för 2023 är ett mål för regionala 
utvecklingsförvaltningen att vara en attraktiv, utvecklande och 
hälsofrämjande arbetsplats med rätt kompetens för verksamheternas behov 
och uppdrag.  
Några av måtten i verksamhetsplanen kopplade till avsnittet medarbetare 
redovisas:  
• Sjukfrånvaro (att upprätthålla och stäva efter fortsatt låg sjukfrånvaro)  
• Andel medarbetare som i medarbetarenkäten uttrycker stolthet över att 

arbeta i Region Kalmar län 
• Hållbart medarbetarengagemang (HME) – Motivation, ledarskap och 

styrning 
• Nyttjandegrad av friskvårdsbidrag 
• Ökat antal inrapporterade tillbud med 20 procent jämfört med föregående 

år 
Vidare redogörs för vilka aktiviteter som enligt verksamhetsplanen planeras 
under 2023: 
• Genomföra aktiviteter som utvecklar och stärker en god arbetsmiljö 
• Bedriva en systematisk kompetensutveckling baserad på identifierade 

kompetensbehov 
• Bedriva ett systematiskt förbättringsarbete (varje-dag-lite-bättre).  
• Stärka och utveckla chef- och ledarskapet 
--- 

Föredragning av  
Helena Fristorp, administrativ chef och HR  
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§ 7  Ärendenummer RUN 2022/491 

God ekonomisk hushållning 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Budgeten för regionala utvecklingsförvaltningen för 2023 redovisas, 
budgeten för 2022 visas även som jämförelse. För 2023 är den totala ramen 
(exklusive kapitaltjänstkostnader och interna kostnader) 181 599 tkr, jämfört 
med 176 688 tkr år 2022.    
Vidare redovisas budgetram per verksamhet - bildning, kultur- och 
organisationsbidrag samt regional utveckling.  
--- 

Föredragning av  
Tina Erlandsson, ekonomichef  
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§ 8  Ärendenummer RUN 2022/499 

Almi Kalmar läns verksamhet 2022 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Under 2022 har Almi Kalmar län konstaterat en ökad aktivitet på flera 
fronter.  

• Fler än 600 bolag eller individer har genomgått en behovsanalys,  

• 260 bolag har fått en leverans av antingen lån eller rådgivning från Almi 
Kalmar län,  

• en ökning av antal lånepropåer men lägre belopp och högre 
avslagsfrekvens.  

• Almi Kalmar läns leveranser inom hållbarhet har uppskattats - ungefär en 
tredjedel av affärsutvecklingsleveranserna sker inom hållbarhet.  

• Vidare konstateras också att mer än 40 procent av Almi Kalmar läns 
kunder är kvinnor.  

Målsättning för 2023 är fler unika kunder, hållbarhet, fokusgrupper samt 
intern effektivitet. En utmaning blir även att öka antalet lånepropåer.  
--- 

Föredragning av  
David Lengström, VD, Almi Kalmar län 
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§ 9  Ärendenummer RUN 2022/498 

Industriellt utvecklingscentrum – uppföljning 
överenskommelse 2022 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Industriellt utvecklingscentrum Kalmar län (IUC) har sedan 2020 uppdraget 
att verka som regionens förlängda arm i hela länet och ska tillsammans med 
kommunerna och andra aktörer verkar för att stödja industriell omställning 
enligt förslag i strategin för Smart Specialisering. IUC Kalmar län har 
perioden 2020-2022 fått verksamhetsbidrag från Region Kalmar län på 
750 000 kr per år, vilket har bidragit till en stabilitet i verksamheten samt att 
IUC Kalmar län har kunnat bygga upp en långsiktig kompetens.  
IUC Kalmar län verkar som en regional resurs för ökad konkurrenskraft och 
kompetensutveckling för industriföretag i Kalmar län. IUC Kalmar län 
arbetar för att stärka samverkan mellan industri, forskningsinstitut och 
universitet, samt regionala och lokala organisationer. IUC Kalmar län har 
också som uppdrag att sprida statliga satsningar kopplade till industrins 
omställning vilket innebär att bland annat stimulera företagen till en ökad 
automatisering och digitalisering av verksamheten. Det genomförs även 
insatser kopplat till länets kompetensförsörjning, exempelvis YH-
utbildningar.  
Vidare redogörs för projekt, utvecklingsaktiviteter och verksamheten under 
perioden 2020-2022.  
Målen framöver är att öka förädlingsvärdet, höja kompetensnivån samt stärkt 
hållbarhet. Ett antal delmål har också tagits fram:  
• Minst 100 medlemsföretag i hela länet samt tolv kommuner som stödjer 

IUC. 
• Etablerat utvecklingsarbete för livsmedelsindustrin. 
• Etablerat utvecklingsarbete för byggindustrin. 
• 200 webbutbildningar distribueras till våra egna medlemmar samt övriga 

av IUC Sveriges bolag 
• Tre företagsefterfrågade YH-utbildningar. 
• 100 företag tillsammans med IUC stödjer UN Global compact. 
--- 
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Föredragning av  
Håkan Muhr, VD Industriellt Utvecklingscentrum Kalmar län 
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§ 10  Ärendenummer RUN 2022/503 

Ung Företagsamhet Kalmar län - uppföljning 
överenskommelse 2022 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Ung Företagsamhet (UF) ger barn och ungdomar möjlighet att träna och 
utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap genom 
processutbildningen UF-företagande. Sedan 1994 finns verksamheten i 
Kalmar läns samtliga tolv kommuner och samverkar med ett brett 
partnerskap av lokala och regionala partners. UF Kalmar län har under 
perioden 2020-2022 fått verksamhetsbidrag från Region Kalmar län på 
500 000 kr per år. 
Statistik över UF-företagande i Kalmar län redovisas, bland annat visas 
siffror över totalt antal UF-företagande i Kalmar län (åren 1999-2022), UF-
företagare per skola (2022/2023) och UF-företagare per hemkommun (2016-
2023). UF Kalmar län visar från 2018 på en positiv utveckling vad gäller 
antal UF-företagande i Kalmar län. 
--- 

Föredragning av  
Anna Hofvergård, regionchef, Ung Företagsamhet Kalmar län 
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§ 11  Ärendenummer RUN 2022/504 

Coompanion Kalmar län – uppföljning 
överenskommelse 2022 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Coompanion Kalmar län har som huvudsaklig uppgift att ge råd och 
information inför, under och efter start av kooperativa och andra liknande 
företag. Vidare ska de stimulera lokalt och regionalt utvecklingsarbete med 
inriktning på företagande samt utveckla nya verksamheter och metoder inom 
detta arbete. Coompanion Kalmar län får statsbidrag för uppdraget och ett 
verksamhetsstöd från Region Kalmar län som syftar till att säkerställa 
basfinansiering av verksamheten.  
Under 2022 har Coompanion Kalmar län arbetat med bland annat: 

• Nystartsrådgivning och affärsutveckling 

• Ägarskiften och lokalt entrepenörsskap i ny regi 

• Idéburna företag i arbetsmarknadspolitiken  

• Energigemenskaper 

• Laddinfrastruktur 

• Lokalservice i form av ServiceLyftet, lokal serviceutveckling samt 
lanthandel och gårdsbutiker för framtidens landsbygdsservice.  

• Vinnovas innovationscheckar 2021 – 2024 
--- 

Föredragning av  
Ewa Engdahl, verksamhetsledare och rådgivare, Coompanion Kalmar län 
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§ 12  Ärendenummer RUN 2022/452 

Verksamhetsplan för regional utvecklingsförvaltning 
2023 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner verksamhetsplan 2023 för 
regionala utvecklingsförvaltningen.  
 
Verksamhetsplanen överlämnas till regionstyrelsen för kännedom. 

Bakgrund 
Samtliga förvaltningar har i uppdrag att ta fram verksamhetsplan för 
kommande år.  
Verksamhetsplanen för regional utvecklingsförvaltning utgår från den 
regionala utvecklingsstrategin (RUS) och dess prioriterade 
utvecklingsområden samt regionplan och budget 2023-2025. Målen för 
förvaltningen relaterar till rubriker under målen i regionplanen. 
Verksamhetsplanen fokuserar på de delar i RUS där förvaltningen har ett 
särskilt ansvar. I verksamhetsplanen återfinns också de aktiviteter och 
uppdrag som framgår i Regionplan 2023-2025 och som är kopplade till 
förvaltningens ansvar. 

Protokollsanteckning 
Pär-Gustav Johansson (M), Carl Dahlin (M), Carl-Wiktor Svensson (KD) 
och Anders Andersson (KD) lämnar följande protokollsanteckning: 
”Under Regionfullmäktiges budgetbeslut i november 2022 redovisade 
M&KD-Alliansen ett stort antal yrkanden som hade givit oss möjlighet att 
nu behandla en verksamhetsplan med annan inriktning och ökad tydlighet på 
flera områden.  
Vi har respekt för majoritetsbesluten som fullmäktige fastställde och väljer 
därför att inte upprepa våra förslag nu. Däremot kommer vi att återkomma 
med yrkanden under året liksom under höstens budgetprocess.” 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 13 januari 2023 
2. Verksamhetsplan 2023 – Regional utvecklingsnämnd/förvaltning 
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§ 13  Ärendenummer RUN 2022/461 

Budget och fördelning av regionala tillväxtmedel 1:1 
medel 2023 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att inom en ram på 60 miljoner kr 
indikativt avsätta 40 miljoner kr till projektbidrag inklusive medfinansiering 
EU och 20 miljoner kr till företagsstöd. 

Bakgrund 
Regeringsbeslutet med regleringsbrev för budgetåret 2023 fattades vid årets 
sista regeringssammanträde den 21 december 2022. Anslagsramen, som 
anger möjliga utbetalningar under året, har ökat lite och uppgår till 43 306 
mkr plus en kredit 2 165 mkr, totalt 45 471 mkr.  
Bemyndiganderamen (som är att likställa med total skuld) för 2023 ligger på 
80 mkr vilket möjliggör fleråriga beslut för samtliga projekttyper, där verklig 
utbetalning ligger under flera år framåt.  
Fördelningen mellan projekt och företagsstöd utgör inget fast belopp utan 
ska bara ses som en fingervisning, där en förskjutning mellan posterna är 
möjlig under året.  
Projektbidrag avser båda regionala projekt och EU-medfinansiering och 
regleras inbördes under året beroende på inflöde och efterfrågan. Under 2023 
inleds en ny programperiod vilket sannolikt kommer innebära ett ökat 
inflöde av projektförfrågningar.   
År 2022 blev ett år präglat av kriget i Ukraina och ökad osäkerhet i 
ekonomin som ledde till lågt inflöde av nya projektidéer och ansökningar om 
företagsstöd under inledningen av året. Först under senare delen av hösten 
tog det fart med både projektansökningar i samband med starten på den nya 
programperioden och även ett ökat tryck på företagsstöd.  
Vårt mål, att växla upp beviljade projektmedel minst tre gånger genom att 
medfinansiera projekt med till stor andel annan finansiering, uppnåddes dock 
även i år. Totalt generade 36 miljoner av regionens beviljade projektmedel 
annan finansiering upp till dryga 123 miljoner kr.   
Anslaget 1.1 
Statens bemyndiganderam (skuld) 80 000 000 kr 
Statligt anslag 2023  43 306 000 kr 
 
Föreslagen budget 2023 
Regionala projektmedel, inklusive uppföljning 20 000 000 kr 
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Region Kalmar län 
Datum 
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EU medfinansiering     20 000 000 kr 
Företagsstöd    20 000 000 kr 
    ----------------- 
Budgetram    60 000 000 kr 
--- 

Föredragning av  
Camilla Håkansson, basenhetschef företags och projektstöd.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 11 januari 2023 
2. Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende anslag 1:1 Regionala 

utvecklingsåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling, 
Näringsdepartementet 

 
Protokollsutdrag till:  
Regional utvecklingsdirektör  
Basenhetschef företags- och projektstöd 
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§ 14  Ärendenummer RUN 2022/444 

Överenskommelser mellan Region Kalmar län och 
regionala kulturverksamheter 2023-2024 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner överenskommelser mellan 
Region Kalmar län och följande kulturverksamheter: 
Byteatern Kalmar Länsteater, Kalmar läns museum, Kalmar konstmuseum, 
Kalmar läns Musikstiftelse, Virserums Konsthall, The Glass Factory, 
Litteraturnod Vimmerby, Riksteatern Kalmar län, Kalmar läns 
Arkivförbund, Kalmar läns Hemslöjdsförening, Svenskt Rockarkiv, 
Stiftelsen Capellagården och Filmregion Sydost (överenskommelse 
upprättad via Sydostkultur 2021). 
Regionala utvecklingsnämndens ordförande får i uppdrag att underteckna 
överenskommelserna. 
Överenskommelsen med Kalmar läns Hembygdsförbund kommer att 
hanteras på ett senare möte med regionala utvecklingsnämnden. 

Bakgrund 
Regionfullmäktige beslutade den 23-24 november 2022 om en aktualiserad 
regional kulturplan, Kultur att växa i – Kulturplan Kalmar län 2023-2024.  
En regional kulturplan är en beskrivning av det regionala kulturlivet och 
prioriteringar avseende regionala kulturverksamheter 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, vilka är baserade på de prioriterade 
utvecklingsområdena i den regionala utvecklingsstrategin.  
Den regionala kulturplanen ligger som grund för fördelning av statsbidrag 
enligt förordningen (2010:2012) kultursamverkansmodellen som ska bidra 
till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås.   
För att genomföra kulturplanen tecknar Region Kalmar län 
överenskommelser med regionala kulturorganisationer. 
Överenskommelserna är till för att tydliggöra organisationernas ansvar i 
genomförandet av Region Kalmar läns kulturplan och tydliggöra de 
ekonomiska villkoren och struktur för årlig redovisning.  
En prövning av barnets bästa har genomförts. 
Kulturorganisationer med överenskommelse med Region Kalmar län 2023-
2024: 

1. Byteatern Kalmar Länsteater 
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2. Kalmar läns museum 
3. Kalmar konstmuseum 
4. Kalmar läns Musikstiftelse 
5. Virserums Konsthall 
6. The Glass Factory 
7. Litteraturnod Vimmerby 
8. Riksteatern Kalmar län 
9. Kalmar läns Arkivförbund 
10. Kalmar läns Hemslöjdsförening 
11. Svenskt Rockarkiv 
12. Kalmar läns Hembygdsförbund 
13. Stiftelsen Capellagården 
14. Filmregion Sydost – överenskommelse upprättad via Sydostkultur 

2021 
--- 

Föredragning av  
Mia Carlsson, kultursamordnare 

Överläggning  
Det noteras till protokollet att överenskommelsen med Kalmar läns 
Hembygdsförbund inte är klar för beslut och kommer därför hanteras på ett 
senare möte med regionala utvecklingsnämnden.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 11 januari 2023.  
2. Överenskommelse mellan Region Kalmar län och Byteatern Kalmar 

Länsteater 
3. Överenskommelse mellan Region Kalmar län och Kalmar läns museum 
4. Överenskommelse mellan Region Kalmar län och Kalmar konstmuseum 
5. Överenskommelse mellan Region Kalmar län och Kalmar läns 

Musikstiftelse 
6. Överenskommelse mellan Region Kalmar län och Virserums Konsthall 
7. Överenskommelse mellan Region Kalmar län och The Glass Factory 
8. Överenskommelse mellan Region Kalmar län och Litteraturnod 

Vimmerby 
9. Överenskommelse mellan Region Kalmar län och Riksteatern Kalmar 

län 
10. Överenskommelse mellan Region Kalmar län och Kalmar läns 

Arkivförbund 
11. Överenskommelse mellan Region Kalmar län och Kalmar läns 

Hemslöjdsförening 
12. Överenskommelse mellan Region Kalmar län och Svenskt Rockarkiv 
13. Överenskommelse mellan Region Kalmar län och Kalmar läns 

Hembygdsförbund 
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14. Överenskommelse mellan Region Kalmar län och Stiftelsen 
Capellagården 

15. Överenskommelse mellan Region Blekinge, Region Kalmar län och 
Region Kronoberg och Filmregion Sydost 

 
Protokollsutdrag till: 
Kulturverksamheterna  
Regional utvecklingsdirektör  
Basenhetschef näringsliv och kultur 
 
 

20Comfact Signature Referensnummer: 1541235



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-01-18 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 15  Ärendenummer RUN 2022/441 

Verksamhetsstöd till Coompanion Kalmar län 2023-
2025 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att bevilja verksamhetsstöd till 
Coompanion Kalmar län om 500 000 kr årligen för perioden 2023-2025 i 
enlighet med redovisad överenskommelse.  
Regionala utvecklingsdirektören får i uppdrag att underteckna 
överenskommelsen. 
Medel tas från anslag Robusta strukturer.  

Jäv  
Pär-Gustav Johansson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Robin Hanzl (M) träder in som ersättare för Pär-Gustav Johansson 
(M).  

Bakgrund 
I det regionala utvecklingsuppdraget som Region Kalmar län har, ingår att 
skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt. För genomförandet av konkreta 
insatser som bidrar till innovation och förnyelse behövs aktörer i länet som 
har genomförandekapacitet i form av stabil ekonomi med rätt kompetens 
som kan verka som regionens förlängda arm. Enligt Riktlinjer för 
verksamhetsstöd till organisationer som främjar hållbar tillväxt finns 
möjlighet att utge verksamhetsstöd. 
Stödet är ett verksamhetsstöd i form av basfinansiering till organisationer 
som uppfyller följande kriterier: 

- Verksamheten som bedrivs i organisationen ska utgå från 
prioriteringar i Region Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi 
(RUS) och tillhörande handlingsplan.  

- Organisationen ska verka i hela Kalmar län 
- Organisationen ska ha en grundläggande god genomförandekapacitet 
- Verksamheten ska vara etablerad, bedrivas långsiktigt och ha 

bedrivits under ett antal år. 
Coompanion Kalmar län har som huvudsaklig uppgift att ge råd och 
information inför, under och efter start av kooperativa och andra liknande 
företag. Vidare ska Coompanion Kalmar län stimulera lokalt och regionalt 
utvecklingsarbete med inriktning på företagande samt utveckla nya 
verksamheter och metoder inom detta arbete.  
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Coompanion Kalmar län får statsbidrag för uppdraget och ett 
verksamhetsstöd från Region Kalmar län syftar till att säkerställa 
basfinansiering av verksamheten. Stöd har utgått sedan 2020 och föreslås nu 
förlängas med ytterligare en treårsperiod. 
Utifrån Riktlinjer för verksamhetsstöd till organisationer som främjar hållbar 
tillväxt föreslås regionala utvecklingsnämnden besluta om ett årligt 
verksamhetsstöd om 500 000 kr under perioden 2023-2025 till Coompanion 
Kalmar län.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 11 januari 2023 
2. Överenskommelse om verksamhetsstöd för 2023-2025 mellan 

Region Kalmar län och Coompanion Kalmar län   
 
Protokollsutdrag till:  
Coompanion Kalmar län 
Regional utvecklingsdirektör  
Basenhetschef företags- och projektstöd  
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§ 16  Ärendenummer RUN 2022/442 

Verksamhetsstöd till Ung Företagsamhet Kalmar län 
2023-2025 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att bevilja verksamhetsstöd till Ung 
Företagsamhet Kalmar län om 600 000 kr årligen för perioden 2023-2025 i 
enlighet med redovisad överenskommelse.  
Regionala utvecklingsdirektören får i uppdrag att underteckna 
överenskommelsen. 
Medel tas från anslag Robusta strukturer.  

Bakgrund 
I det regionala utvecklingsuppdraget som Region Kalmar län har, ingår att 
skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt. För genomförandet av konkreta 
insatser som bidrar till innovation och förnyelse behövs aktörer i länet som 
har genomförandekapacitet i form av stabil ekonomi med rätt kompetens 
som kan verka som regionens förlängda arm. Enligt Riktlinjer för 
verksamhetsstöd till organisationer som främjar hållbar tillväxt finns 
möjlighet att utge verksamhetsstöd. 
Stödet är ett verksamhetsstöd i form av basfinansiering till organisationer 
som uppfyller följande kriterier: 

- Verksamheten som bedrivs i organisationen ska utgå från 
prioriteringar i Region Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi 
(RUS) och tillhörande handlingsplan.  

- Organisationen ska verka i hela Kalmar län 
- Organisationen ska ha en grundläggande god genomförandekapacitet 
- Verksamheten ska vara etablerad, bedrivas långsiktigt och ha 

bedrivits under ett antal år. 
Ung Företagsamhet (UF) ger barn och ungdomar möjlighet att träna och 
utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap genom 
processutbildningen UF-företagande. Sedan 1994 finns verksamheten i 
Kalmar län och har verksamhet i samtliga tolv kommuner och samverkar 
med ett brett partnerskap av lokala och regionala partners. UF finns numera 
inom de flesta program på gymnasiet men är fortfarande något 
underrepresenterade på yrkesprogrammen.  
Verksamhetsstödet säkerställer Ung Företagsamhets verksamhet i hela 
Kalmar län och ger en bra grund för ett ökat nyföretagande i ett senare skede 
i livet och ett mer entreprenöriellt tänkande.  
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Utifrån Riktlinjer för verksamhetsstöd till organisationer som främjar hållbar 
tillväxt föreslås regionala utvecklingsnämnden besluta om ett årligt 
verksamhetsstöd om 600 000 kr under perioden 2023-2025 till Ung 
Företagsamhet Kalmar län.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 11 januari 2023  
2. Överenskommelse om verksamhetsstöd för 2023-2025 mellan 

Region Kalmar län och Ung Företagsamhet Kalmar län 
 
Protokollsutdrag till: 
Ung Företagsamhet Kalmar län 
Regional utvecklingsdirektör  
Basenhetschef företags- och projektstöd  
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§ 17  Ärendenummer RUN 2022/443 

Verksamhetsstöd till Industriellt utvecklingscentrum 
Kalmar län 2023-2025 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att bevilja verksamhetsstöd till 
Industriellt utvecklingscentrum Kalmar län om 2 000 000 kronor årligen för 
perioden 2023-2025 i enlighet med redovisad överenskommelse.  
Regionala utvecklingsdirektören får i uppdrag att underteckna 
överenskommelsen. 
Medel tas från anslag Robusta strukturer.  

Bakgrund 
I det regionala utvecklingsuppdraget som Region Kalmar län har, ingår att 
skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt. För genomförandet av konkreta 
insatser som bidrar till innovation och förnyelse behövs aktörer i länet som 
har genomförandekapacitet i form av stabil ekonomi med rätt kompetens 
som kan verka som regionens förlängda arm. Enligt Riktlinjer för 
verksamhetsstöd till organisationer som främjar hållbar tillväxt finns 
möjlighet att utge verksamhetsstöd. 
Stödet är ett verksamhetsstöd i form av basfinansiering till organisationer 
som uppfyller följande kriterier: 

- Verksamheten som bedrivs i organisationen ska utgå från 
prioriteringar i Region Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi 
(RUS) och tillhörande handlingsplan.  

- Organisationen ska verka i hela Kalmar län 
- Organisationen ska ha en grundläggande god genomförandekapacitet 
- Verksamheten ska vara etablerad, bedrivas långsiktigt och ha 

bedrivits under ett antal år. 
Teknik- och industriföretagen i länet står inför stora utmaningar och är hårt 
konkurrensutsatta på den internationella marknaden. Industriellt 
utvecklingscentrum Kalmar län (IUC) erbjuder industri/teknikföretag i hela 
länet att delta i aktiviteter som ofta delfinanserias av kommunala, regionala, 
nationella och EU medel. IUC Kalmar län har också uppdrag att sprida 
statliga satsningar kopplade till industrins omställning vilket innebär att 
bland annat stimulera företagen till en ökad automatisering och digitalisering 
av verksamheten. IUC Kalmar län genomför dessutom insatser kopplat till 
länets kompetensförsörjning, exempelvis YH utbildningar. För att kunna ta 
del av nationella medel behöver verksamheten ha en grundbemanning som ej 
är upplåst i projekt och finansierade av projektmedel.  

25Comfact Signature Referensnummer: 1541235



Region Kalmar län 
Datum 
2023-01-18 

 
 

 

 

IUC Kalmar län har sedan 2020 uppdraget att verka som regionens förlängda 
arm i hela länet och ska tillsammans med kommunerna och andra aktörer 
verkar för att stödja industriell omställning enligt förslag i strategin för 
Smart Specialisering. 
Livsmedelsutveckling Sydost avslutas som projekt under inledningen av 
2023 och därmed ingår också ett fortsatt uppdrag, i den nu föreslagna 
överenskommelsen, att ta ansvar för att projektets insatser implementeras i 
ordinarie verksamhet inom IUC Kalmar län. Förslaget innebär också ett 
utökat ansvar att aktivt delta i det fortsatta arbetet med koppling till Smart 
Specialisering inom regionen Småland och öarna. Uppdraget inom arbetet 
med Livsmedelsutveckling Sydost omfattar följande delar: 

- Fokus på företagande, innovation och förnyelse  
- Tydlig koppling till forskning och utveckling 
- Agera som regional nod, nationellt och regionalt. 

 
En utvärdering ska göras i slutet av avtalsperioden för att erfarenheter och 
resultat ska kunna ligga till grund för fortsatt hantering. Fokus i regionens 
uppföljning för 2023-2025 är följande områden: 

- Etablerad kontaktnod i samtliga kommuner för att säkerställa 
regional samverkan 

- Öka antalet medlemsförslag  
- Antal företag som deltar i aktiviteter  
- Medverkat i arbetet med att bygga upp strukturer för 

livsmedelsnäringen inom ramen för Smart Specialisering inom 
Småland och Öarna 

 
Utifrån Riktlinjer för verksamhetsstöd till organisationer som främjar hållbar 
tillväxt föreslås regionala utvecklingsnämnden besluta om ett årligt 
verksamhetsstöd om 2 000 000 kr under perioden 2023-2025, till Industriellt 
utvecklingscentrum Kalmar län. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 11 januari 2023 
2. Överenskommelse om verksamhetsstöd för 2023-2025 mellan 

Region Kalmar län och Industriellt utvecklingscentrum Kalmar län 
 
Protokollsutdrag till: 
Industriellt utvecklingscentrum Kalmar län 
Regional utvecklingsdirektör 
Basenhetschef företags- och projektstöd  
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§ 18  Ärendenummer RUN 2022/414 

Överenskommelse med länets kvinnojourer – bidrag 
2023-2025 

Beslut 
1. Regionala utvecklingsnämnden beslutar att under 2023-2025 utge ett 

årligt bidrag om sammanlagt 1 250 000 kr till länets kvinnojourer 
enligt följande fördelning.   

• Kvinnojouren Vändela  112 500 kr 

• Hultsfred Vimmerby kvinnojour  112 500 kr 

• Kalmar kvinnojour,  1 025 000 
varav 800 000 kr avser gemensamma länsövergripande insatser 
De ekonomiska konsekvenserna hanteras inom ram för 
organisationsbidrag.     

2. Regionala utvecklingsnämnden godkänner Överenskommelse mellan 
Region Kalmar län och Kalmar Kvinnojour, Kvinnojouren Vändela, 
Hultsfred Vimmerby Kvinnojour.  
Regionala utvecklingsdirektören får i uppdrag att underteckna 
överenskommelserna.  

Bakgrund 
Regionala utvecklingsnämnden gav den 16 november 2022, § 158, regionala 
utvecklingsdirektören i uppdrag att ta fram en överenskommelse med länets 
samlade kvinnojourer för samverkan kring det våldsförebyggande arbete i 
Kalmar län.  
I det regionala utvecklingsuppdraget 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. 
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Förslag till överenskommelse 
Överenskommelse tecknas mellan Region Kalmar län och de tre 
kvinnojourer som gemensamt täcker hela Kalmar län. Det övergripande 
ansvaret för samordning av insatserna ligger hos Kalmar Kvinnojour. Syftet 
med överenskommelsen är att stärka och utveckla länsövergripande insatser 
för länets invånare ska få likvärdiga möjligheter till stöd och våldspreventiva 
åtgärder. För att främja en strukturerad samverkan ska Region Kalmar län 
bjuda in till dialog två gånger per år för att diskutera och följa upp det 
våldsförebyggande och länsövergripande insatserna. I de länsövergripande 
insatserna ingår främst följande delar: 

- Utåtriktat våldspreventivt och opinionsbildade arbete 
- Stödtelefon och stödchatt 

För att möjliggöra genomförandet av de gemensamma och länsövergripande 
insatserna och stärka likvärdig tillgång till stöd i hela Kalmar län föreslås ett 
årligt bidrag till de tre kvinnojourerna i Kalmar län.  
Bidraget föreslås uppgå till sammanlagt 1 250 000 kr årligen under 2023-
2025 enligt följande fördelning: 
Kvinnojouren Vändela      112 500 kr 
Hultsfred Vimmerby kvinnojour  112 500 kr 
Kalmar kvinnojour,   225 000 kr 
Kalmar kvinnojour, för gemensamma insatser 800 000 kr 
    ------------- 
    1 250 000 kr 
Överenskommelsen och bidraget finansieras inom ramen för 
organisationsbidrag. Uppföljning och utvärdering av överenskommelsen ska 
genomförs efter halvårsskiftet 2025. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 11 januari 2023  
2. Överenskommelse mellan Region Kalmar län och Kalmar Kvinnojour, 

Kvinnojouren Vändela, Hultsfred Vimmerby Kvinnojour 
3. Kostnadsbeskrivning för länsövergripande insatser 
 
Protokollsutdrag till: 
Hultsfred Vimmerby Kvinnojour 
Kalmar Kvinnojour 
Kvinnojouren Vändela 
Regional utvecklingsdirektör 
Basenhetschef företags- och projektstöd  
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§ 19  Ärendenummer RUN 2022/328 

Val av två representanter till Sydostkultur för perioden 
1 januari 2023 - 31 december 2026 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden utser Karin Helmersson (C) och Carl Dahlin 
(M) som representanter till Sydostkultur för perioden 1 januari 2023 - 31 
december 2026. 
 
Protokollsutdrag till:  
Regionstab kansli 
Sydostkultur 
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§ 20  Ärendenummer RUN 2022/329 

Val av två ledamöter samt två ersättare i styrelsen för 
Filmregion Sydost för perioden 1 januari 2023 - 31 
december 2026 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden utser följande ledamöter och ersättare till 
styrelsen i Filmregion Sydost för perioden 1 januari 2023 - 31 december 
2026:  
Ledamöter  Ersättare 
Sara Kånåhols (V) Maria Ixcot Nilsson (S) 
Carl Dahlin (M) Carl-Wiktor Svensson (KD) 

 
 
Protokollsutdrag till: 
Regionstab kansli 
Filmregion Sydost   
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§ 21  Ärendenummer RUN 2022/330 

Val av ett ombud till Filmregion Sydost 
föreningsstämma för perioden 1 januari 2023 - 31 
december 2026 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden utser Malin Anell (S) till ombud i 
Filmregion Sydost föreningsstämma för perioden 1 januari 2023 - 31 
december 2026. 
 
Protokollsutdrag till:  
Regionstab kansli 
Filmregion Sydost  
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§ 22  Ärendenummer RUN 2022/331 

Val av en representant och en ersättare i 
Kalmarsundskommission för perioden 1 januari 2023 - 
31 december 2026 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden utser Malin Anell (S) till representant och 
Janita Kirchberg (SD) till ersättare i Kalmarsundskommissionen för perioden 
1 januari 2023 – 31 december 2026. 
 
Protokollsutdrag till:  
Regionstab kansli 
Kalmarsundskommissionen  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
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Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 23  Ärendenummer RUN 2022/332 

Val av två representanter i Klimatkommissionen för 
perioden 1 januari 2023 - 31 december 2026 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden utser Karin Helmersson (C) och Robin Hanzl 
(M) till representanter i Klimatkommissionen för perioden 1 januari 2023 - 
31 december 2026. 
 
Protokollsutdrag till:  
Regionstab kansli 
Klimatkommissionen  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-01-18 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 24  Ärendenummer RUN 2022/333 

Val av två representanter i arbetsgrupp för vattenfrågor 
inom Euroregion Baltic (Water Core Group) för 
perioden 1 januari 2023 - 31 december 2026 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden utser Maria Ixcot Nilsson (S) och Carl-
Wiktor Svensson (KD) till representanter i arbetsgruppen för vattenfrågor 
inom Euroregion Baltic (Water Core Group) för perioden 1 januari 2023 – 
31 december 2026 
 
Protokollsutdrag till: 
Regionstab kansli 
Euroregion Baltic  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-01-18 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 25  Ärendenummer RUN 2022/334 

Val av en representant till Baltic-Link Association för 
perioden 1 januari 2023 - 31 december 2026 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden utser Maria Ixcot Nilsson (S) till 
representant i Baltic-Link Association för perioden 1 januari 2023 - 31 
december 2026. 
 
Protokollsutdrag till:  
Regionstab kansli 
Baltic-Link Association  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-01-18 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 26  Ärendenummer RUN 2022/335 

Val av två representanter i Stambanan.com för 
perioden 1 januari 2023 - 31 december 2026 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden utser Peter Wretlund (S) och Carl-Wiktor 
Svensson (KD) till representanter i Stambanan.com för perioden 1 januari 
2023 - 31 december 2026. 
 
Protokollsutdrag till:  
Regionstab kansli 
Sambanan.com  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-01-18 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 27  Ärendenummer RUN 2022/336 

Val av en ledamot och en ersättare i styrelsen för E22 
AB för perioden 1 januari 2023 - 31 december 2026 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden utser Peter Wretlund (S) till ledamot och 
Magnus Hultman (M) till ersättare i styrelsen för E22 AB för perioden 1 
januari 2023 - 31 december 2026. 
 
Protokollsutdrag till:  
Regionstab kansli 
E22 AB 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-01-18 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 28  Ärendenummer RUN 2022/337 

Val av två representanter i Regionalt nätverk för 
besöksnäring för perioden 1 januari 2026 – 31 
december 2026 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden utser Malin Anell (S) och Anders Andersson 
(KD) till representanter i Regionalt nätverk för besöksnäring för perioden 1 
januari 2026 – 31 december 2026. 
 
Protokollsutdrag till:  
Regionstab kansli 
Regionalt nätverk för besöksnäring  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
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Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 29  Ärendenummer RUN 2022/338 

Val av en representant i Skärgårdsrådet för perioden 1 
januari 2023 - 31 december 2026 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden utser Peter Wretlund (S) till representant i 
Skärgårdsrådet för perioden 1 januari 2023 - 31 december 2026. 
 
Protokollsutdrag till:  
Regionstab kansli 
Skärgårdsrådet  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
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Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 30  Ärendenummer RUN 2022/339 

Val av tre ledamöter till styrgruppen för Småland 
Blekinge Halland South Sweden (brysselkontoret) för 
perioden 1 januari 2023 - 31 december 2026 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden utser följande ledamöter till styrgruppen för 
Småland Blekinge Halland South Sweden (brysselkontoret) för perioden 1 
januari 2023 - 31 december 2026: 
Ledamöter: 
Angelica Katsanidou (S) 
Karin Helmersson (C) 
Pär-Gustav Johansson (M) 
 
Protokollsutdrag till:  
Regionstab kansli  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-01-18 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 31  Ärendenummer RUN 2022/340 

Val av två ledamöter och två ersättare till Forum för 
hållbar regional utveckling perioden 1 januari 2023 - 31 
december 2026 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden utser Karin Helmersson (C) och Pär-Gustav 
Johansson (M) till ledamöter samt Malin Anell (S) och Carl-Wiktor 
Svensson (KD) till ersättare i Forum för hållbar regional utveckling för 
perioden 1 januari 2023 - 31 december 2026. 
 
Protokollsutdrag till:  
Regionstab kansli 
Forum för hållbar regional utveckling  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
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Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 32  Ärendenummer RUN 2022/341 

Val av ett ombud och en ersättare till Energikontor 
Sydost för perioden 1 januari 2023 - 31 december 2026 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden utser Mahmoud Al-Mokdad (C) till ombud 
och Erik Arvidsson (SD) till ersättare i Energikontor Sydost för perioden 1 
januari 2023 - 31 december 2026. 
 
Protokollsutdrag till:  
Regionstab kansli 
Energikontor Sydost  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
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Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 33  Ärendenummer RUN 2022/342 

Val av ett ombud och en ersättare till Coompanion 
Kalmar län, föreningsstämma, för perioden 1 januari 
2023 - 31 december 2026 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden utser Karin Helmersson (C) till ombud och 
Robin Hanzl (M) till ersättare i Coompanion Kalmar län, föreningsstämma, 
för perioden 1 januari 2023 - 31 december 2026. 
 
Protokollsutdrag till:  
Regionstab kansli 
Coompanion Kalmar län  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 34  Ärendenummer RUN 2022/481 

Val av en representant till Regionnätverket Hållbart och 
lokalt förankrat yrkesfiske med framtidstro perioden 
2023-2026 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden utser Karin Helmersson (C) till representant i 
Regionnätverket Hållbart och lokalt förankrat yrkesfiske med framtidstro för 
perioden 1 januari 2023 – 31 december 2026.  
 
Protokollsutdrag till:  
Regionstab kansli  
Region Stockholm 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
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Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 35  Ärendenummer RUN 2022/404 

Yttrande över planprogram för Snurrom, Kalmar 
kommun 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott 
antar redovisat yttrande över Kalmar kommuns förslag till planprogram för 
Snurrom. 
Yttrandet överlämnas till Kalmar kommun.  

Bakgrund 
Region Kalmar län har av Kalmar kommun fått möjlighet att inkomma med 
synpunkter på förslag till planprogram för Snurrom. Syftet med 
planprogrammet är att utreda förutsättningar och fastställa en övergripande 
struktur för utvecklingen av programområdet Snurrom. 

Yttrande 
Region Kalmar län ser att Kalmar kommun genom förslaget till planprogram 
för Snurrom har tagit ett stort steg för att bättre kunna hålla ihop den 
bebyggelseutveckling som sedan ett antal år tillbaka sker i tillväxtmotorn 
Kalmars norra delar. Därmed skapas bättre förutsättningar för att de nya 
stadsdelarna som växer fram blir omsorgsfullt gestaltade och kan integreras 
med övriga staden, vilket är nödvändigt för att kunna nå en hållbar 
samhällsplanering enligt den regionala utvecklingsstrategin (RUS).  
Snurrom har sedan ett antal år tillbaka en bebyggelseutveckling som inte 
bara består av bostäder utan också av flera större verksamhetsetableringar 
som är beroende av inpendling från grannkommuner för sin 
kompetensförsörjning. Vidare kan antas att den kommande bad- och 
friskvårdsanläggningen kan bli ett besöksmål för hela södra Kalmar län. 
Norra vägen som går genom programområdet är även ett av de starkaste 
stråken för kollektivtrafiken i Kalmar län. Snurrom är därför en mål- och 
bytespunkt inte bara för Kalmar kommun utan också för en större geografi. 
Precis som Kalmar kommun nu föreslår ser Region Kalmar län att föreslagna 
infrastruktursatsningar är nödvändiga för att Snurrom ska kunna utvecklas 
långsiktigt hållbart med bland annat en snabbare och förbättrad 
kollektivtrafik. Region Kalmar län ser särskilt positivt på de prioriterade 
ombyggnationerna av Trafikplats Kalmar norra utmed E22 med en regional 
bytespunkt för kollektivtrafiken, ett nytt huvudstråk med en ny stadsbusslinje 
samt en omgestaltning av Norra vägen för en lokal snabbusslinje. 
Satsningarna gör att kollektivtrafiken tillåts få vara den strukturbildande 
kraft den bör vara för en mer hållbar samhällsplanering. En fortsatt stark 
bebyggelseutveckling kan emellertid antas bidra till en stark ökning av 

45Comfact Signature Referensnummer: 1541235



Region Kalmar län 
Datum 
2023-01-18 

 
 

 

 

biltrafiken med bland annat fortsatta parkeringsproblem som följd. Hur 
infrastrukturen för gång, cykel och kollektivtrafik utformas i och till 
programområdet är därför av stor vikt för hållbara resval. En fortsatt tydlig 
prioritering av gång, cykel och kollektivtrafik gör att Region Kalmar län 
enklarare kan svara upp med en tät och robust kollektivtrafik som finns nära 
där människor bor och verkar. Region Kalmar län önskar därför att få delta 
tidigt i den fortsatta planeringsprocessen, då infrastrukturen planeras mer i 
detalj och såväl kollektivtrafikens förutsättningar samt utsatta gruppers 
(barn, äldre och personer med funktionsnedsättning) förutsättningar att röra 
sig i trafikmiljön avgörs. 
Region Kalmar län med ansvar för hälso- och sjukvården i Kalmar län ser 
positivt på att planprogrammet möjliggör hälso- och sjukvårdsfunktioner 
utmed huvudstråket för den nya stadsbusslinjen. Placeringen av dessa 
funktioner uppmuntrar besökare att ta sig dit genom gång, cykel eller 
kollektivtrafik vilket i sin tur bidrar till ökad fysisk aktivitet. De 
parkeringsbehov som ändå kvarstår för Region Kalmar läns hälso- och 
sjukvårdsfunktioner kan med fördel samutnyttjas med parkeringsbehov för 
annan viktig samhällsservice. 
 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 11 januari 2023  
2. Planprogram för Snurrom, Kalmar 
3. Samrådshandling för planprogram Snurrom  
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsens arbetsutskott  
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§ 36  Ärendenummer RUN 2022/439 

Verksamhetsplan och budget 2023, Småland Blekinge 
Halland South Sweden – Brysselkontor 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen beslutar: 
- Regionstyrelsen godkänner verksamhetsplan och budget för Småland 

Blekinge Halland South Sweden 2023.  
- Det länsspecifika dokumentet läggs till handlingarna. 

Reservation  
Carl-Wiktor Svensson (KD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Bakgrund 
Brysselkontoret tar varje år fram en verksamhetsplan och budget för 
kommande år. Verksamhetsplanen omfattar långsiktig verksamhetsinriktning 
som gäller fyra år och planen för det kommande året. Verksamhetsplanen för 
2023 bygger på strategiska dokument så som tidigare genomförda OECD-
studier i regionerna, regionala utvecklingsstrategier och regionplaner, 
Brysselkontorets omvärldsbevakning och länsspecifika dokument där varje 
region tydliggör uppdraget till Brysselkontoret utifrån regionernas 
strategiska dokument. 
Därutöver ges även utrymme i verksamhetsplanen för att kunna hantera 
frågor som styrgruppen beslutat om samt oförutsedda ärenden med aktualitet 
på EU-arenan, vilka matchas av intressen hos huvudmännen. 
--- 

Föredragning av  
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör 

Överläggning  
1. Carl-Wiktor Svensson (KD), med instämmande av Pär-Gustav Johansson 

(M) och Janita Kirchberg (SD), föreslår tillägget att regionala 
utvecklingsnämnden i dialog med brysselkontoret uppmanar fullmäktiges 
presidium att bjuda in ansvarig tjänsteman för skogsfrågorna, till ett 
fullmäktigemöte under 2023, för att i ett bredare forum redogöra, 
informera och konsekvensbeskriva EUs skogspolitik utifrån ett regionalt 
perspektiv. 

2. Malin Anell (S) föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt 
redovisat förslag, och att Carl-Wiktor Svenssons (KD) med fleras 
tilläggsförslag avslås.  
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--- 
Ordförande frågar först om regionala utvecklingsnämnden kan besluta enligt 
redovisat förslag, och finner att så är fallet. 
Därefter frågar ordförande om regionala utvecklingsnämnden vill besluta 
enligt Carl-Wiktor Svenssons (KD) med fleras tilläggsförslag eller avslå 
detsamma enligt Malin Anells (S) förslag. Hon finner att det avslås.   
--- 
Det antecknas till protokollet att skogsfrågorna med fördel kan lyftas i 
samband med brysselkontorets information på kommande sammanträde med 
regionala utvecklingsnämnden. 

Reservation  
Carl-Wiktor Svensson (KD) reserverar sig till förmån för eget förslag.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 11 januari 2023  
2. Småland Blekinge Halland South Sweden - Verksamhetsplan 2023 
3. Småland Blekinge Halland South Sweden - Budget 2023 
4. Länsspecifikt dokument för Kalmar län 2023 
 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 37  Ärendenummer RUN 2022/405 

Yttrande över Regional vattenförsörjningsplan för 
Kalmar län, Länsstyrelsen Kalmar län 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat 
yttrande som sitt svar på Regional vattenförsörjningsplan för Kalmar län.  
Yttrandet överlämnas till Länsstyrelsen Kalmar län. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har av Länsstyrelsen Kalmar län fått möjlighet att lämna 
synpunkter på Regional vattenförsörjningsplan för Kalmar län. 
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det är därför mycket angeläget 
att säkra dess kvantitet och kvalitet för att trygga människors hälsa nu och i 
framtiden. En säker dricksvattenförsörjning kräver en långsiktig planering 
som ser till att de vattenresurser som finns kan förse invånarna med 
dricksvatten av god kvalitet i ett flergenerationsperspektiv. 
Den första regionala vattenförsörjningsplanen för Kalmar län togs fram 
mellan åren 2010 och 2013. Den nu uppdaterade regionala 
vattenförsörjningsplanen lägger en grund för länets nuvarande och framtida 
arbete för att trygga vattenförsörjningen i ett förändrat klimat. 
Vattenförsörjningsplanen lyfter viktiga aspekter om vattenkvalitet, 
beredskapsarbete och möjligheterna till en smartare vattenanvändning 
genom innovation. 

Sammanfattning av yttrande  
Region Kalmar läns yttrande har sin utgångspunkt i det regionala 
utvecklingsuppdraget och den regionala utvecklingsförvaltningens arbete 
med vattenfrågor som till stor del genomförs i samarbete med länets 
kommuner, näringsliv, andra myndigheter och akademi.  
Region Kalmar län anser att vattenförsörjningsplanen överlag är väl 
genomarbetad och kan med fördel användas som planeringsunderlag vid 
översiktsplanering och annan ärendehandläggning. I övrigt har Region 
Kalmar län följande synpunkter; 

• Innovation inom vattenförsörjning borde lyftas fram på ett tydligare 
sätt i planen 

• Det är möjligt att förtydliga näringslivets roll som viktig aktör inom 
vattenförsörjningsproblematiken 

• Kunskap och erfarenheter från aktörer utanför länet kan inkluderas  
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• Dialogen och samverkan kring utmaningar och möjligheter inom 
vattenförsörjningsproblematiken kan breddas 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 11 januari 2023  
2. Yttrande över Regional vattenförsörjningsplan för Kalmar län 
3. Regional vattenförsörjningsplan Kalmar län 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen  
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§ 38  Ärendenummer RUN 2022/457 

Handlingsprogram för kompetensförsörjning 2024-2027 
– Remiss 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen godkänner 
Handlingsprogram för kompetensförsörjning 2024 - 2027 och beslutar att 
detsamma ska skickas på remiss enligt sändlista.  
Yttranden över förslaget ska inkomma senast den 30 juni 2023. 

Bakgrund 
Handlingsprogrammet för kompetensförsörjning 2024 - 2027 har sin grund i 
den regionala utvecklingsstrategin som pekar ut viktiga områden inom länets 
arbete med regional utveckling.  
För att de gemensamma målen i strategin ska förverkligas krävs ett 
strategiskt samarbete mellan flera olika aktörer i länet. En ökad 
utbildningsnivå och ett livslångt lärande bidrar till en regional hållbar 
tillväxt. Därför har Region Kalmar län tillsammans med olika aktörer tagit 
fram ett handlingsprogram för kompetensförsörjning i syfte att nå målen för 
en välfungerande arbetsmarknad. 
Syftet med handlingsprogrammet är att förtydliga innehållet i den regionala 
utvecklingsstrategin vad gäller kompetensförsörjning, prioritera länets 
insatser fram till och med 2027, samt få ett länsgemensamt underlag för 
prioriteringarna av insatser.  

Handlingsprogram för kompetensförsörjning 2024 - 2027 ska definiera 
viktiga områden där insatser behöver genomföras för att förbättra 
kompetensförsörjningen i länet. Handlingsprogrammet ska ge stöd för att 
nödvändiga insatser löpande lyfts fram, tas om hand, genomförs och följs 
upp. Ett kontinuerligt lärande och nya analyser ger nya nulägen och 
målbilder som kan leda till nya insatser. 
Handlingsprogrammet tydliggör roller, ansvar och åtaganden för 
utbildningsanordnare, arbetsgivare, kommuner och regionen i syfte att skapa 
bättre förutsättningar för arbetsgivares och individers kompetensförsörjning. 
Det anger också vilka insatser som behöver genomföras för att ge bättre 
förutsättningar för en bättre matchning på arbetsmarknaden och en 
välfungerande kompetensförsörjning.  
Som bakgrund redovisas dokumentet kompetensförsörjning nuläge Kalmar 
län. 

51Comfact Signature Referensnummer: 1541235



Region Kalmar län 
Datum 
2023-01-18 

 
 

 

 

Tidplan 
Efter att regionstyrelsen godkänt förslaget skickas det på remiss enligt 
sändlista.  
Yttranden över förslaget ska inkomma senast den 30 juni 2023. 
--- 

Föredragning av  
Katarina Johansson, samordnare kompetensförsörjning  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 13 januari 2023  
2. Handlingsprogram för kompetensförsörjning 2024 - 2027 
3. Bilaga till handlingsprogram - Kompetensförsörjning nuläge Kalmar län  
4. Sändlista 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen  
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§ 39  Ärendenummer RUN 2021/517 

Uppdrag 22/05 - Redovisa en sammanhållen modell för 
ungas hälsa mellan regionen och länets kommuner, 
med målsättningen att skapa jämlika uppväxtvillkor 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen beslutar: 
- Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av uppdrag 22/05 Redovisa en 
sammanhållen modell för ungas hälsa mellan regionen och länets kommuner, 
med målsättningen att skapa jämlika uppväxtvillkor. 

Bakgrund 
Av regionplan 2022 - 2024 följer ett uppdrag att regiondirektören ska 
redovisa en sammanhållen modell för ungas hälsa mellan regionen och länets 
kommuner, med målsättningen att skapa jämlika uppväxtvillkor.  
Uppdraget omfattar att lämna en redogörelse för regionens arbete relaterat 
till samverkan med länets kommuner och ungas uppväxtvillkor 0–25 år. 
Vidare ska förslag läggas om hur arbetet kopplat till fortsatt samverkan kan 
se ut och vilka insatser regionen kan verka i.  
I Kalmar län, likt övriga riket, är hälsan ojämlikt fördelad. Generellt är barn 
och ungas hälsa god, dock minskar den fysiska aktivitetsnivån och 
stillasittandet ökar, psykosomatiska besvär ökar, flera är utsatta för 
trakasserier och misshandel, även bruk av vissa tobaksprodukter ökar. För 
samtliga hälsoutfall drabbas individer med lägre socioekonomisk position 
mer än övriga.  
Det finns idag flera upparbetade samverkansformer. Gällande barn- och unga 
sker detta företrädesvis genom Länsgemensam ledning i samverkan. En 
fortsatt samverkan genom Länsgemensam ledning i samverkan bör fortlöpa. 
Fokus för arbetet med framtagande av en gemensam modell för att främja 
barn- och ungas uppväxtvillkor bör fokusera på de glapp där samverkan idag 
saknas eller inte är optimal.  
Det pågår idag ett lokalt projekt i Mörbylånga kommun med inriktning mot 
samma mål om en modell för jämlika uppväxt villkor där Region Kalmar län 
redan ingår i styrgruppen för projektet. Vidare ingår det i projektet att föra 
vidare lärdomar och utfall. Bedömningen är att detta projekt lämpar sig väl 
som pilotstudie för en bredare, länsgemensam, modell där möjligheten att 
följa upp och utvärdera projektets insatser ligger nära i tid.  
Utöver projektet i Mörbylånga kommun bör även kommande förslag från 
SOU 2021:34, Börja med barnen, samt andra regioners, kommuners och 
nationella pågående arbeten tas i beaktande. 
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Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 3 januari 2023 
2. Slutredovisning av uppdrag 22/05 – Redovisa en sammanhållen modell 

för ungas hälsa mellan regionen och länets kommuner, med 
målsättningen att skapa jämlika uppväxtvillkor 

 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen 
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§ 40  Ärendenummer RUN 2021/122 

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

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

Reservation  
Pär-Gustav Johansson (M), Carl Dahlin (M), Carl-Wiktor Svensson (KD), 
Anders Andersson (KD), Janita Kirchberg (SD), Erik Arvidsson (SD) och 
Anne-Marie Norman (SD) reserverar sig till förmån för egna förslag.  

Bakgrund 
Den 23-24 november 2022, § 215, återremitterade regionfullmäktige Klimat 
att växa i - Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030 genom en 
minoritetsåterremiss. Syftet med återremissen var att ändra skrivningar om 
förnybar energiproduktion till fossilfri energiproduktion samt i strategin lyfta 
betydelsen av länets kärnkraft för en grön omställning och tryggad 
elförsörjning. 
Den regionala utvecklingsstrategin har kompletterats och justerats i följande 
delar: 
Sidan 32 
Två tredjedelar av den energi som används i länet kommer från förnybara 
energikällor,  

därtill kommer ungefär fyra procent fossilfri kärnkraftsel.  
 
Sidan 35 
…men även åtskilliga framgångsrika tillverkande företag liksom företag med 
verksamhet inom hållbarhetsteknik och  

fossilfri energi. 
 
Sidan 36 
Tillägg vid de områdesspecifika indikatorerna: 

▪ Energianvändning/BRP 
▪ Andel förnybar energi 
▪ Andel fossilfri energi 

 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås regionfullmäktige anta det reviderade 
förslaget.  
--- 
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Föredragning av  
Sofia Seifarth, basenhetschef näringsliv och kultur  

Överläggning 
1. Malin Anell (S) och Jan Martinsson (V) föreslår att regionala 

utvecklingsnämnden beslutar enligt redovisat förslag.  
2. Pär-Gustav Johansson (M), Carl Dahlin (M), Carl-Wiktor Svensson 

(KD), Anders Andersson (KD), Janita Kirchberg (SD), Erik Arvidsson 
(SD) och Anne-Marie Norman (SD) föreslår att det i regionala 
utvecklingsstrategin tydligt skrivs in att länets produktion av kärnkraftsel 
är av stor betydelse för grön omställning, tryggad elförsörjning, tillväxt 
och hållbar utveckling.    

3. Malin Anell (S) föreslår att Pär-Gustav Johanssons (M) med fleras 
ändringsförslag avslås.  

--- 
Efter avslutad överläggning frågar ordförande om regionala 
utvecklingsnämnden beslutar enligt Malin Anells (S) och Jan Martinssons 
(V) förslag eller Pär-Gustav Johanssons (M) med fleras ändringsförslag. Hon 
finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt Malin Anells (S) och 
Jan Martinssons (V) förslag att bifalla redovisat förslag. 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

- Ledamot som röstar för Malin Anells (S) och Jan Martinssons (V) 
förslag röstar ja  

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

Ledamot  Ja Nej Avstår 

Pär-Gustav Johansson (M)  X  

Malin Anell (S) X   

Carl Dahlin (M)  X  

Jan Martinsson (V) X   

Janita Kirchberg (SD)   X  

Ilko Corkovic (S) X   

Anne-Marie Norman (SD)  X  

Mahmoud Al-Mokdad (C) X   

Erik Arvidsson (SD)  X  

Jonny Andersson (V) X   

Carl-Wiktor Svensson (KD)   X  

Rosie Folkesson (S)  X   

Anders Andersson (KD)  X  

Peter Wretlund (S) X   
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Karin Helmersson (C) X   

Resultat  8 7 0 

 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt Malin Anells (S) och Jan 
Martinssons (V) förslag med resultatet 8 ja och 7 nej.  

Reservation  
Pär-Gustav Johansson (M), Carl Dahlin (M), Carl-Wiktor Svensson (KD), 
Anders Andersson (KD), Janita Kirchberg (SD), Erik Arvidsson (SD) och 
Anne-Marie Norman (SD) reserverar sig till förmån för egna förslag.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 13 januari 2023 
2. Reviderad Klimat att växa i - Regional utvecklingsstrategi för 

Kalmar län 2030 
 
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige   
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§ 41   

Delegationsbeslut 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar följande delegationsbeslut till 
protokollet: 

Beslutade projekt för året 2022 

Projektägare Projektnamn 
Beviljat 
belopp 

Almi Företagspartner 
Kronoberg  Smart utveckling 5 733 399 
Atrinova Affärsutveckling 
AB 

Stärkt nyföretagarstöd - norra 
Kalmar län 175 000 

Attraktiva Oskarshamn 
AB 

Nationell marknadsföring 
Oskarshamn 2022/2023 319 000 

Destination Glasriket AB 
Glasriket - ett besöksmål hela året 
2022-2023 187 500 

Destination Kalmar 
Aktiebolag 

Nationella marknadsinsatser 
2022/2023 500 000 

Emmaboda kommun 
Landsbygdskontor - CoWorking 
Boda 385 011 

Energikontor Sydost AB Förnybar vätgas i Kalmar län 399 584 

Energikontor Sydost AB 

BEST ACE Biogas- Established 
Sustainable Technology in a 
Circular Economy 223 062 

Hultsfreds kommun Musikvarumärke - Hultsfred 150 000 

Högsby kommun 
Nationell marknadsföring Högsby 
Kommun 61 000 

Industriellt 
UtvecklingsCentrum i 
Kalmar Län AB 

Grön digital omställning i Kalmar 
län 479 610 

Industriellt 
UtvecklingsCentrum i 
Kalmar Län AB 

Kompetensförsörjning 
livsmedelsindustrin 187 179 

Kalmar Science Park AB Förstudie - talangfacilitering 281 250 
Kalmarsund Promotion 
ekonomisk förening Stärkt Nyföretagrådgivning 240 000 
Linköpings universitet Biogas Solutions Research Center 500 000 

Linnéuniversitetet 
Kaskadanvändning av 
skogsbränslen och biprodukter 300 000 
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Linnéuniversitetet IoT lab för SMF 2.0 3 231 775 

Linnéuniversitetet 
High Performance Computing för 
SMF 3 307 161 

Möjligheternas Hus AB Remake2.0 276 000 

Oskarshamns kommun 
Landsbygdskontor Oskarshamns 
kommun 246 136 

Oskarshamns kommun 
Teknikcollege Östra Småland 
Yrkes-SM 2022 48 548 

Region Kalmar Län 
Internationell marknadsföring i 
Kalmar län 2021-2022 3 520 000 

Region Kalmar Län 
Investerings- och exportsamverkan 
Kalmar län 438 000 

Region Kalmar Län Regional inkubator Kalmar län 6 000 000 

Region Kalmar Län 
Internationell marknadsföring 
Kalmar län 2023 1 760 000 

Region Kalmar Län Fler till Kalmar län 490 892 
Region Kalmar Län Uppföljning 2022 1 400 000 

Region Örebro Län 
Växthus för klimatledande 
upphandling 50 000 

Torsås kommun Hållbarhetsvecka NET 91 951 

Torsås kommun 
Marknadsföring året runt i Torsås 
2022-2023 85 646 

Totalförsvar Öland Totalförsvar Öland 2022 40 215 

Vimmerby kommun 

Minskad belastning på 
dricksvattenresursen genom 
industriell-urban vattensymbios 200 000 

Vimmerby Turistbyrå  
Nationell marknadsföring 
Vimmerby 2022/2023 400 000 

Västervik Framåt 
Aktiebolag 

Förstärkt marknadsföring Västervik 
2022/23 500 000 

Västervik Framåt 
Aktiebolag Nyföretagarrådgivning 2.0 311 550 
Västerviks kommun Transportstöd i skärgården år 2020 125 599 
Västerviks kommun Transportstöd Tjust skärgård 2021 154 837 

Västerviks kommun 
Utvecklingsprojekt hållbar 
livsmedelsmedelsproduktion 2 552 000 

Ölands 
Kommunalförbund Ölands Turismorganisation 500 000 

 Summa totalt beslutat 35 851 905 
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Företagsstöd inklusive kommersiell service 
 

Organisation namn Insats 
Beviljat 
belopp 

AB Kronobäck Hotell 
& Konferens 

Hotellverksamheten har vuxit sig allt 
större och befintligt bokningssystem 
behöver växla upp för att kunna möta 
framtidens behov. 37 600 

AB Svensk 
Vitaminindustri 

Konsulttjänst avseende design och 
utveckling av produktställ 30 000 

Adam Persson Inventarier för att utveckla verksamhet 16 421 

ADJOY AB Marknadsutveckling 24 187 
Aktiebolaget 
Västerviks 
Industriverktyg 

Digital omställning av Produktionssystem 
med fokus på hållbarhet 35 000 

Alemtek AB Konsulttjänster för ISO 14001 certifiering 94 000 
Allégården Kastlösa 
AB 

Digitalisering för att skapa och sälja 
paket, kurser och upplevelser  14 000 

AM Efficiency Nordic 
AB TCT mässa UK, samt Patent utvidgning 80 354 
Ankarsrum Electric 
Motors AB Investeringsstöd 99 035 
Ankarsrum Electric 
Motors AB Investeringsstöd 100 000 
Ankarsrum Electric 
Motors AB Investeringsstöd 100 000 
Apx Core Solutions 
AB grafisk profilering 40 000 
Balzar Beskow 
Aktiebolag Införande av ISO 9001 12 242 

Blombruket AB Marknadsutveckling 16 100 
Borgens Konserver 
Aktiebolag Konsulttjänt utveckling av Webbhandel 37 500 

Borgholms kommun Hemsändningsbidrag 83 160 

By Jalma AB Coaching marknadsföring/utveckling 24 500 
Calmarsunds Pool & 
Spa AB 

Utveckling av Webbshop och 
affärssystem 90 000 

Camilla Polteg Dental 
Keramik AB Maskininvestering 21 620 
CARLEN & 
CARLÉN AB 

Inköp av båt nödvändig för verksamhetens 
drift 40 000 

Casimirsborgs gård 
Brandskyddsutredning av Casimirsborgs 
Magasin 17 050 

CNC-Plåt i Västervik 
Aktiebolag Konsultcheck 20 000 
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Cobotech Kalmar AB 
Investering i en robot för placering i vårt 
robotlab. 70 000 

Dogmatters 
International AB Medel för marknadsutveckling 57 000 

EBV Plåt Aktiebolag 
Utökning och anpassning av 
verksamhetens lokaler 297 500 

Emmaboda kommun Hemsändningsbidrag 850 500 
Enzo Group 
International AB Nystartsstöd 24 000 

Essemce Aktiebolag Hållbar omställning 200 000 

Essemce Aktiebolag Investeringsstöd 300 000 
EvolWin Consulting 
AB Stöd till kompetensutveckling 6 400 
FarmAC 
semesterbostäder AB Grafisk profil 15 000 
Good Growth by 
Helena Tinnert AB Hållbar omställning 21 871 
Grassroots Biochar 
AB Startup-investering 25 000 

Hanchen Nordic AB Kommesiell service 225 658 

HelpMeUp AB 
Produktutveckling plattform - anpassning 
admin för organisationer / företag 60 000 

Hjort & Hjelm AB Formex mässan 2022 20 994 
HORISAKI DESIGN 
AB 

Ansökan om konsultcheck för 
marknadsutveckling 100 000 

Hultsfreds kommun Hemsändningsbidrag 792 325 

INEOLivs Kommersiell service 150 000 

INEOLivs Kommersiell service 150 000 

JN Svensk Sten AB 

Investering i en ehandelsplattform för 
försäljning av svensk natursten i Sverige 
och Danmark 100 000 

Johrun AB Stöd till konsulttjänster 75 000 

Jojo Sweden AB Kommersiell service 300 000 

Joyland AB Internationalisering Norge 46 000 

Järnkiosken AB Kommersiell service 90 000 

Kai Lin Di AB Kommersiell service 200 000 

Kai Lin Di AB Kommersiell service 100 000 
Kalm Taste of Öland 
AB 

Konsultcheck för uppbyggnad av 
webbshop 32 500 

Kalmar Chokladfabrik 
AB 

Stöd till vår första nationella mässa för att 
presentera våra ekologiska och 
handgjorda chokladprodukter. 21 000 
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Kalmar kommun Hemsädningsbidrag 386 600 
Kalmar Kuvert 
Sweden AB Maskininvestering 300 000 
Kalmar 
Produktutveckling AB Vagga för båt 49 000 
Katharina Lindquist 
Förändringskraft AB Kompetensutveckling 11 900 

KCR fastigheter AB Marknadsintroduktion - unik möbel 64 000 
Kihlberg på Bygatan 
AB 

Utvecklande av 
fönsterrenoveringsverkstad 23 464 

KMP Pellet Heating 
AB Konsultkostnad för ny marknad 75 000 

Levimimo AB Kommersiell service 281 343 

Lieungh Lab AB Kompetensutveckling  25 000 
Ljusstöperiet i 
Kastlösa AB Investeringsstöd 22 719 
Lundins Skor 
Efterträdare 
Aktiebolag Start av e-handel 85 000 

Långasjö Lanthandel Kommersiell service 275 276 
Långholmens 
Glassbod AB Nyinvesteringar företagsutveckling 33 250 

M. Åbergs AB Digitaliserings konsult 90 000 

Mapew AB 

Marknadsföring, för att nå nya marknader 
och för att lyfta verksamheten till en ny 
nivå.  28 500 

MattisBorg AB Kommersiell service 230 576 

MattisBorg AB Kommersiell sevice 63 000 

Mizetto AB Möbelmässa USA 100 000 

Mizetto AB Digitalisering och översättning 100 000 

Mjölkteknik Öst AB Konsultstöd vid rekrytering Styrelse 26 500 

Mobergarna AB Omställningscheck - Hållbar omställning 51 525 

Moustafa Barho 
3 Specialsymaskiner (en overlock, en 
overlock för mattor, en för skinn) 27 000 

MTL Powersport AB Utveckling samt expandering e-handel 25 000 

MyQR AB Produktutveckling 100 000 

Myrstack AB Branding och identitet 45 000 
Målerås Glasbruk 
Aktiebolag 

Stöd för att delta på Mässa/utställning i 
Singapore 85 000 

Mönsterås kommun Hemsändningsbidrag 195 934 

Mönsterås kommun Hemsändningsbidrag 93 787 
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Mörbylånga kommun Hemsändningsbidrag 82 240 
New Generation 
Sverige AB Konsultcheck mässa 65 000 

Nordgear AB Stöd för byggnad av e-handelsplattform  24 988 

Novacore AB Investeringsstöd i ny maskin 172 000 

Numbers Kalmar AB Programmering unikt CRM 100 000 
Nya Butiken i Södra 
Möckleby AB (svb) Kommersiell service 300 000 

Nybro kommun Hemsändningsbidrag 110 217 
Odensvi Lanthandel & 
Catering AB Kommersiell service 168 492 

Peter Lidberg Konsulttjänster vid uppstart Gårdsråd 30 000 

Pure Bio Synergy 
Sweden AB 

Initial utveckling av offgrid 
energiförsörjningskit samt IoT breakout 
box, del 1 150 000 

Q-Strip Aktiebolag 
Utveckling av vårt digitala 
produktionssystem. 70 875 

Sakligheter i Sverige 
AB Utveckling - personifierade produkter 32 000 
Sarah leffers 
försäljning Kommersiell service 75 032 
Sweden Energy 
Technology AB 

Identifiering av nya marknader för 
Rematec:s RPM serie. 100 000 

Sweden Energy 
Technology AB 

Utreda och utveckla en funktion där 
Rematec: kvarn i RPM-serien kan ingå i 
en anläggning för eldning med träpulver 100 000 

Sweden Energy 
Technology AB Riskbedömning kvarnmodul 50 000 
SwedenGym by 
Kaupang AB Produktutveckling 10 000 

Södra Vi Svets AB Tid, offert och ordersystem 94 000 

TEMCO WL AB Kommersiell service 190 769 
Tjust Mekaniska 
Verkstad AB Elmia-mässan 100 000 

Torsås Kommun Hemsändningsbidrag 320 100 
Tube Tec Torsås 
Aktiebolag Elmia Subcontractor 2022 100 000 
Tvärskogs Bil & 
Mekaniska AB Kommersiell service 56 959 

Tyred i Oskarshamn 
AB 

Nyproduktion av logistik byggnad med 
verkstad och kontor för etablerad e-handel 
inom däck, fälgar och tillbehör. 300 000 

Ukna Diversehandel 
AB Kommersiell service 267 395 
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Ukna Diversehandel 
AB Kommersiell service 116 365 
Ukna Diversehandel 
Aktiebolag 

Stöd till korrosionsskydd för 
drivmedelsstationer 213 717 

Ulrika Edman & 
Partner AB Ansökan om stöd för konsulttjänst 31 000 

Vimmerby kommun Hemsändningsbidrag 493 400 

Västerviks kommun Hemsändningsbidrag 262 600 

Åsa Halin Natur och Kulturguidningar 11 500 

 Summa beviljade medel 12 456 540 
 

Kulturprojekt  
Utgående saldo 2021: 2 118 068 
Budget 2022: 972 000 

Projektägare Projektnamn 
Beslutat 
belopp 

Kulturprojektmedel   
Ölands Museum 
Himmelsberga Hembygd hjärta EPA 50 000 
OliviA Oskarshamns internat 
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 

  570 744 

Delaktighet 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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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 

  459 220 

 Total summa  1 029 964 

 Utgående saldo 2022 1 587 817 
 
  

• Yttrande över förslag till beslut och 
skötselplan för naturreservatet Slagdala, 
Länsstyrelsen Kalmar län 

 

RUN 2022/402 

• Yttrande över ny detaljplan för del av 
Skogsby 2:13 

 

RUN 2022/445 

• Handlingsprogram 2023-2025 – Växande 
värde, Livsmedelsstrategi för Kalmar län, 
sändlista för remiss 

 

RUN 2022/353 
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§ 42    

Anmälningsärenden 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar följande anmälningsärenden till 
protokollet: 

• Protokoll - Regionala utvecklingsnämndens 
presidium 29 november 2022 

RUN 2022/9 

• Regional infrastrukturplan Halland 2022-2033, 
Region Halland 

RUN 2022/451 

• Beslut revisorerna 5 december 2022 - Svar på 
basgranskning 2021 

RUN 2022/205 

• Protokoll - Styrgrupp för SBHSS 1 december 2022 RUN 2022/11 

• Rapport från Trafikverket - Redovisning av 
regeringsuppdrag om steg 1- och steg 2-åtgärder som 
kan påverka efterfrågan på transporter 

RUN 2022/500 

• Regeringsbeslut - Ändring av regleringsbrev för 
budgetåret 2022 avseende anslag 1:1 Regionala 
utvecklingsåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional 
utveckling, Näringsdepartementet 

RUN 2022/164 

• Regeringsbeslut - Ändring av regleringsbrev för 
budgetåret 2022 avseende anslag 1:3 Europeiska 
regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020 
inom utgiftsområde 19 Regional utveckling 

RUN 2021/530 

• Protokoll – Beredningen för forskning, utveckling 
och e-hälsa 6 december 2022 

RUN 2022/159 

• Regeringsbeslut för Regleringsbrev för budgetår 
2023 avseende Nämnden för hemslöjdsfrågor 

RUN 2022/505 

• Regeringsbeslut för budgetåret 2023 avseende 
Riksteatern 

RUN 2022/505 

• Regeringsbeslut - Regleringsbrev för budgetåret 
2023 avseende Riksantikvarieämbetet, 
Kulturdepartementet 

RUN 2022/505 

• Brev från Trafikverket - Stångådals- och 
Tjustbanornas funktion för regional utveckling 

RUN 2022/486 
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• Beslut om samfinansiering av cykel- och 
trafiksäkerhetsåtgärder i länsplaner 2022-2033, 
Trafikverket 

RUN 2022/507 

• Regeringsbeslut - Regleringsbrev för budgetåret 
2023 avseende anslag 1:3 Europeiska regionala 
utvecklingsfonden perioden 2014–2020 inom 
utgiftsområde 19 Regional utveckling, 
Näringsdepartementet 

RUN 2022/505 

• Regeringsbeslut - Uppdrag till Tillväxtverket att 
fördela medel till kommersiell service i gles- och 
landsbygder 2023–2027, Näringsdepartementet 

RUN 2022/510 

• Regeringsbeslut - Regleringsbrev för budgetåret 
2023 avseende Statens kulturråd 

RUN 2022/505 

• Revision av Region Kalmar läns användning av 
medel ur kärnavfallsfonden 2021 samt beslut att 
avsluta revision, Riksgälden 

RUN 2019/82 

• Regeringsbeslut - Regleringsbrev för budgetåret 
2023 avseende anslag 1:4 Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis 
omställning perioden 2021–2027 inom utgiftsområde 
19 Regional utveckling, Näringsdepartementet 

RUN 2022/505 

• Regeringsbeslut - Villkor för budgetåret 2023 för 
regionerna och Gotlands kommun inom 
utgiftsområde 19 Regional utveckling, 
Näringsdepartementet 

RUN 2022/509 
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