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Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare  

Per Wimarsson(S) 
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Tomas Trossing (SD) 
 

Tjänstepersoner Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör  
Camilla Håkansson, basenhetschef företags- och projektstöd   
Sofia Seifarth, basenhetschef näringsliv och kultur  
Martina Adiels Balk, basenhetschef hållbar samhällsplanering 
Antje Schreyer, EU-samordnare, § 65  
Kristina Mikuljan, analytiker och trainee, § 66 
Detlef Barkanowitz, basenhetschef, § 69 
Zhi Wang, samordnare näringsliv, § 68 (deltar digitalt) 
Lina Broby, samordnare infrastruktur, § 72  
Carolina Gunnarsson, miljösamordnare, § 74 (deltar digitalt) 
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§ 62   

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner föredragningslistan.  
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§ 63   

Val av justerare 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden utser Janita Kirchberg (SD) att tillsammans 
med ordförande justera protokollet.  
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§ 64  Ärendenummer RUN 2022/489 

Hållbar utveckling i hela länet 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Med anledning av Trafikverkets inriktningsbeslut för projektet Ostlänken, att 
Stångådals- och Tjustbanan inte får en direktanslutning till nya stationsläget i 
Linköping, bedriver nu Region Kalmar län ett påverkansarbete. Följande 
aktiviteter har genomförts/pågår: 
• Brev har skickats till infrastrukturministern med begäran om möte 
• Brev har skickats till Trafikutskottet med begäran om möte 
• Brev har skickats till generaldirektör och andra ledande tjänstepersoner 

på Trafikverket - Möte är nu inbokat.  
• Brev från näringslivet kommer att skickas till infrastrukturministern samt 

generaldirektören på Trafikverket. 
• Möte med Länsbänken. 
• Möte med projektledning för Ostlänken. 
• Dialog med projektledning för uppdraget med bristanalysen.  

 
Utöver påverkansarbetet gällande Stångådals- och Tjustbanan ges även 
information om  

• stöd till näringslivets innovation och förnyelse,  

• Robusta strukturer – Verksamhetsstöd till att bygga strukturer till stöd 
förnäringslivets utveckling,  

• Regional inkubator, 

• eHealth Arena. 
--- 

Föredragning av  
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör  
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§ 65   

Internationellt arbete och samarbete - Euroregion Baltic 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Av Regionplan 2022-2024 framgår att i arbetet med regional utveckling är 
internationalisering ett perspektiv som ska genomsyra alla insatser. Som ett 
led i detta ska Region Kalmar län vara fortsatt aktiv i internationella 
samarbeten, med fokus på Östersjöregionen och EU. I Östersjöregionen är 
samarbetet inom Euroregion Baltic (ERB) fortsatt prioriterat. Även i den 
regionala utvecklingsstrategin framgår att internationellt arbete, inom EU 
och i ett större globalt perspektiv, är en förutsättning för att möta de 
samhällsutmaningar som Kalmar län står inför. 
ERB:s medlemsorganisationer 2023 är Region Kalmar län, Region Blekinge, 
Region Kronoberg, Bornholms regionkommun, Region Pommern, Region 
Warmia-Mazurien, Kommunförbundet för polska kommuner i ERB-
regionen samt Klaipedaregionen. 
Av ERB:s stadgar framgår följande mål: 
- att förbättra levnadsförhållanden av befolkningen inom ERB-geografin,  
- att främja kontakt mellan samhällen,  
- att eliminera historiska fördomar,  
- samt att främja samarbetsprojekt för ökad tillväxt i regionerna. 
Ambitionen framåt är att ombilda ERB och etablera en Europeisk 
Gruppering för Territoriellt Samarbete (EGTS). Det gör att ERB:s samarbete 
blir en juridisk person som kan anställa personal och ansöka om 
projektfinansiering i EU-finansierade program. 
--- 

Föredragning av  
Antje Schreyer, EU-samordnare  
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§ 66   

Uppföljning av Handelskammarens traineeprogram - 
Smart Start 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Det regionala traineeprogrammet Smart Start har som mål att locka till sig 
och behålla kompetens i Region Sydost. Bakgrunden till programmet är att 
Kalmar, Kronoberg och Blekinge historiskt har haft det svårt att både locka 
till sig och behålla högre kompetens. Studenter som examineras i regionen 
flyttar i hög utsträckning till framför allt storstäderna. Programmet är således 
en satsning för att få unga nyexaminerade talanger att stanna eller återvända 
och etablera sig i regionen. Programmet drivs av Handelskammaren, 
Linnéuniversitetet, Blekinge tekniska högskola, Region Kronoberg, Region 
Kalmar län och Region Blekinge.  
På traineeprogrammet Smart Start matchas företag och unga talanger, vilket 
ger nyexaminerade chansen att etablera sig och få en bra start på sina 
karriärer. Samtidigt får företagen möjlighet att stärka sin 
kompetensförsörjning. Programmet erbjuder flera traineeplatser inom olika 
kompetensområden på företag och organisationer runtom i Region Sydost. 
Traineen får under tolv månader en heltidsanställning med marknadsmässig 
lön på ett företag och går samtidigt en utbildning i Handelskammarens regi. 
Företagen utser handledare som guidar och hjälper traineer att utvecklas.  
Statistik över antal arbetsgivare och tjänster redovisas: 

• Våren 2021 – 6 bolag (6 tjänster) 

• Hösten 2021 – 10 bolag (12 tjänster) 

• Våren 2022 – 9 bolag (13 tjänster)  

• Hösten 2022 – 5 bolag (9 tjänster) 

• Hösten 2023 – 9 bolag (26 tjänster) 
--- 

Föredragning av  
Anders Borgehed, regionchef, Handelskammaren  
Kristina Mikuljan, analytiker och Smart Start trainee, Region Kalmar län 
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§ 67   

Rapport från Forum för hållbar regional utveckling  

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Karin Helmersson (C) och Carl-Wiktor Svensson (KD) representerade 
Region Kalmar län vid mandatperiodens första möte med Forum för hållbar 
regional utveckling.  
På mötet hölls bland annat en övergripande information om själva forumet, 
en presentation från Tillväxtverket och information om strukturfonderna. 
Det är statssekreteraren Dan Ericsson som kommer att hålla i mötena. 
 

 
 

7Comfact Signature Referensnummer: 1581877



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-03-15 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 68  Ärendenummer RUN 2023/33 

Investeringssamverkan Kalmar län - lägesrapport 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Projektet investeringssamverkan Kalmar län har som målbeskrivning att det 
ska leda till en struktur för att förstärka det regionala arbetet med 
etableringsfrågor – genom nya arbetssätt, rollfördelning och processer.  
Följande insatser har genomförts i projektet: 
Hösten 2022 

- Inventering av behov utmaningar och förväntningar  
- Förankringsarbete  
- Lärandeinsatser  
- Analys- och utbildningsinsatser  
- Intresseinventering  

Vinter/vår 2022/2023 
- Förslag på processtruktur  
- Förankring  
- Kommunikation och marknadsföring  
- Avslutningsarbete  

Framledes ska förutsättningar för Region Kalmar län att ingå ett 
samverkansavtal med Business Sweden inom etablerings- och 
investeringsfrämjande arbete undersökas.  
--- 

Föredragning av  
Marcus Andersson, VD, Future Place Leadership  
Zhi Wang, samordnare näringsliv, Region Kalmar län 
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§ 69   

Återrapportering av insatser 2022 - Regional 
biblioteksplan 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Enligt Bibliotekslag (2013:108) ska varje region bedriva regional 
biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling 
och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Av 
lagen framgår även att regionerna ska anta biblioteksplaner för sin 
verksamhet på biblioteksområdet.  
Nuvarande regional biblioteksplan för Kalmar län antogs av 
regionfullmäktige i mars 2021 och gäller för åren 2021 – 2024. Det är ett 
strategiskt styrdokument som har sin utgångspunkt i den regionala 
utvecklingsstrategin och regionplanen. Biblioteksplanen beskriver vilka 
insatser regionen planerar att genomföra för att stödja bland annat 
folkbiblioteken i länet. Insatserna ska återrapporteras årligen till den 
regionala utvecklingsnämnden.  
Under 2022 har bland annat följande insatser och aktiviteter genomförts: 

• Digitala språkcaféer  

• Kompismatchningar 

• Temadag med fokus på nationella minoriteter  

• Projektet Digital coach 

• Pressreader – En tjänst som erbjuder 7000 dagstidningar och tidskrifter 
på ett 60-tal språk. Tjänsten bidrar till en mer likvärdig biblioteksservice 
för alla i Kalmar län.  

• Tagit fram ett inspirationsmaterial om barnrättsarbete på folkbibliotek.  
--- 

Föredragning av  
Detlef Barkanowitz, basenhetschef  
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§ 70  Ärendenummer RUN 2022/370 

Återrapportering villkorsbeslut 2022 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen om återrapportering 
av villkorsbeslut 2022 till protokollet.  

Bakgrund 
Regeringen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden 
om ekonomiska åtaganden gällande utgiftsområde 19 Regional tillväxt. I 
beslutet ingår att berörda aktörer ska lämna en redovisning till 
Regeringskansliet (Landsbygds och infrastrukturdepartementet) senast den 
21 februari 2023. Redovisningen ska göras enligt en särskild mall och ske 
enligt uppsatta återrapporteringskrav. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 8 mars 2023 
2. Återrapportering villkorsbeslut 2022 
3. Villkor för budgetåret 2022 för regionerna och Gotlands kommun inom 

utgiftsområdena 19 Regional utveckling och 22 Kommunikationer, 
Näringsdepartementet 
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§ 71  Ärendenummer RUN 2023/66 

Verksamhetsberättelse och bokslut 2022, Småland 
Blekinge Halland South Sweden 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden lägger verksamhetsberättelse och bokslut för 
Småland Blekinge Halland South Sweden till handlingarna och överlämnar 
dem till regionstyrelsen för kännedom.   

Bakgrund 
Region Kalmar län har tagit fram verksamhetsberättelse och bokslut för 
Småland Blekinge Halland South Sweden för 2022. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 8 mars 2023 
2. Verksamhetsberättelse 2022, Småland Blekinge Halland South Sweden  
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen  
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§ 72  Ärendenummer RUN 2023/15 

Yttrande över Rumslig strategi för Östergötland, 
underlag till fördjupad dialog, Region Östergötland 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen beslutar:  
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på Region 
Östergötlands remiss av Rumslig strategi för Östergötland, underlag till 
fördjupad dialog.  
Yttrandet överlämnas till Region Östergötland. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har av Region Östergötland fått möjlighet att inkomma 
med synpunkter på Rumslig strategi för Östergötland, underlag till fördjupad 
dialog. 
Den rumsliga strategin tar avstamp i det regional utvecklingsuppdraget och 
är en del av utvecklingsstrategin för Östergötland. Genom den rumsliga 
strategin och fördjupad samverkan vill Region Östergötland verka för en god 
samhällsplanering i Östergötland.  

Yttrande 
Region Kalmar län följer med intresse Region Östergötlands arbete med 
rumslig regional planering som sträcker sig snart tio år tillbaka i tiden. Ett 
viktigt syfte med den rumsliga strategin är att den ska överbrygga gapet 
mellan den regionala utvecklingsstrategin och lokala översiktsplaner i 
Östergötland. Region Kalmar län ser att den även kan komma att utgöra en 
viktig brygga för samverkan dels oss regioner emellan för regionala 
utvecklingsfrågor som tar ett rumsligt uttryck, dels för mellankommunal 
samverkan mellan de södra kommunerna i Östergötland, de norra 
kommunerna i Kalmar län och Eksjö kommun i Jönköpings län. 
Den rumsliga strategin är framåtblickande till 2040 och har en tydlig 
ortstruktur och geografisk indelning i en storregional, regional och 
närgeografisk nivå, vilket enligt Region Kalmar län skapar goda 
förutsättningar för att lyfta fram olika starka funktionella samband.  
Gällande de storregionala funktionella sambanden som redovisas ser Region 
Kalmar län att kopplingen mellan tillväxtmotorerna Linköping och Kalmar 
saknas i såväl nulägesbeskrivningen som i framåtblicken till 2040. Särskilt 
till 2040 ser Region Kalmar län ett behov av en gemensam ambition om att 
koppla dessa tillväxtmotorer närmare varandra. I det arbete som bedrivs 
inom Regionsamverkan Sydsverige (de sex sydregionerna) är en grundbult 
just att bättre knyta samman de sydsvenska tillväxtmotorerna med varandra 
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för mer integrerade arbets-, bostads- och studiemarknader, exempelvis 
Kalmar med Linköping och Jönköping med Linköping. Att Region Kalmar 
län och Region Jönköpings län tillsammans med Region Östergötland utgör 
en och samma sjukvårdsregion innebär också ett behov av snabbare och 
robustare transporter oss emellan än vad som idag är fallet. För att 
åstadkomma mer hållbara transporter i ett 2040-perspektiv utgör 
Stångådalsbanan en viktig resurs varför dess anslutning till den nya 
stambanan och den lokala busstrafiken på nya Linköpings C är avgörande. 
I den gränsbygd/ närgeografi som Kalmar län delar med Östergötland och 
Jönköpings län finns ett utbyte som har betydelse för bland annat 
sysselsättning, kompetensförsörjning och serviceutbud. Region Kalmar län 
ser därför positivt på att flera prioriterade geografier i denna gränsbygd 
redovisas, exempelvis Horn och Falerum. I den rumsliga strategins 
framåtblickande anda bör emellertid funktionella samband och dess potential 
till 2040 tydligare redovisas. Den lokala kärnan Vimmerby med sitt 
diversifierade näringsliv och starka besöksnäring och gröna näringar utgör 
exempelvis en styrka redan idag och det i en geografi som sträcker sig in i 
södra Östergötland, men än mer i ett 2040-perspektiv. En ofta svag eller 
rentav avsaknad av kollektivtrafik över länsgräns är ytterligare en faktor som 
bör ges mer utrymme än vad som i dag är fallet, exempelvis avsaknad av 
kollektivtrafik mellan den delregionala noden Valdemarsvik och Gamleby/ 
den regionala kärna Västervik. Region Kalmar län ser gärna att vi genom 
gemensamma ansträngningar kan studera denna gränsbygd vidare. 
--- 

Föredragning av  
Lina Broby, samordnare infrastruktur  

Överläggning  
Efter avslutad överläggning beslutar regionala utvecklingsnämnden enligt 
redovisat förslag till beslut.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 8 mars 2023 
2. Rumslig strategi för Östergötland, underlag till fördjupad dialog  
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen 
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§ 73  Ärendenummer RUN 2023/16 

Framtida organisation av Euroregion Baltic - Europeisk 
gruppering för territoriellt samarbete, EGTS 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen beslutar: 
Regionstyrelsen beslutar att Region Kalmar län ska fortsätta sitt engagemang 
inom Euroregion Baltic. 
Regionstyrelsen godkänner att Region Kalmar län ingår i en gemensam 
ansökan om att bilda en Europeisk Gruppering för Territoriellt Samarbete: 
Euroregion Baltic EGTS. 
De ekonomiska konsekvenserna hanteras inom det ordinarie plan- och 
budgetarbetet.   

Bakgrund 
Euroregion Baltic (ERB) är en plattform för regionalt politiskt samarbete i 
sydöstra Östersjöområdet. Organisationen bildades 1998 för att främja 
samarbete mellan regionerna. 
Ett internationellt permanent sekretariat har sedan 2004 samordnat ERBs 
operativa arbete. Organisationsformen där sekretariatet var placerad hos en 
av ERB:s partners har dock inte varit optimal ur styrnings- och 
samarbetsperspektivet.  
Ambitionen är att ombilda ERB och etablera en Europeisk Gruppering för 
Territoriellt Samarbete (EGTS). Det gör att ERB:s samarbete blir en juridisk 
person som kan anställa personal och ansöka om projektfinansiering i EU-
finansierade program. Euroregion Baltic EGTS kommer styras av en 
generalförsamling. Alla medlemmar ska utse två politiska representanter och 
en ersättare till generalförsamlingen. En representant mellan 16-30 år ska 
också väljas till EGTS:s ungdomsstyrelse. Ordförandeskapet i 
generalförsamlingen roterar mellan medlemsorganisationerna och varar i ett 
år.  
ERB:s styrelse har tagit fram en tidplan med ambitionen att lämna in en 
gemensam ansökan till nationell nivå i Polen om att ombilda organisationen 
till EGTS under våren 2023. Varje medlemsorganisation uppmanas ta 
ställning till att ingå i den gemensamma ansökan om att bilda ett Euroregion 
Baltic EGTS.  
Bildandet av EGTS ska ge möjligheten för medlemsorganisationerna att 
fortsätta samarbetet kring de gemensamma utmaningar som har varit fokus 
för ERB, det gäller särskilt följande punkter:  

• föra en politisk dialog med andra regioner i södra östersjöområdet,  
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• skapa bättre förutsättningar på hemmaplan för att stärka delaktighet, 
kunskap och engagemang kring EU-frågor, 

• samverka för att öka ungdomars delaktighet i demokratiska 
processer, bland annat genom ERBs ungdomsstyrelse, 

• driva och stödja kapacitetsbyggande insatser med fokus på 
energiomställning, cirkulär ekonomi samt demokrati och rättsstatens 
principer,  

• fortsätta gemensamt arbete kring hållbar vattenförvaltning genom 
ERBs gemensamma arbetsgrupp för vattenfrågor (Water Core 
Group). 

EGTS:s aktiviteter ska finansieras genom en årlig medlemsavgift, EU-
finansierade projekt och program och annan finansiering från offentlig och 
privat sektor. Medlemsavgiften bestäms av generalförsamlingen under deras 
första sammanträde.   
Ansökningsprocessen omfattar följande fyra steg och målet är att Euroregion 
Baltic EGTS ska kunna ta upp sitt operativa arbete under hösten 2023: 

1. Regionerna fattar beslut om att vara med i den planerade Euroregion 
Baltic EGTS. 

2. Region Warmia-Mazuria lämnar in gemensam ansökan för 
Euroregion Baltic EGTS till nationell nivå i Polen där EGTS kommer 
att registreras. 

3. Euroregion Baltic EGTS:s avtal och stadgar granskas utifrån 
överrensstämmelse mot samtliga berörda länders nationella 
lagstiftning (tidsfrist 6 månader). 

4. När Euroregion Baltic EGTS är registrerad i Polen samt alla 
nationella ansvariga departement har godkänt Euroregion Baltic 
EGTS:s avtal och stadgar kan den nya organisationen börjar verka. 

Överläggning  
Det noteras till protokollet att det inför vidare behandling av ärendet 
förtydligas hur kostnaderna för ERB har sett ut och kommer att se ut 
framöver.  
--- 
Efter avslutad överläggning beslutar regionala utvecklingsnämnden enligt 
redovisat förslag till beslut.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 8 mars 2023 
2. Convention on the establishment of European Grouping of Territorial 

Cooperation Limited Euroregion Baltic 
3. Statutes of European Grouping of Territorial Cooperation Limited 

Euroregion Baltic 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen  
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§ 74  Ärendenummer RUN 2023/34 

Fossilbränslefri region 2030 - Strategier, mål och 
handlingsprogram 2023–2025 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen att besluta: 
Regionstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen för Fossilbränslefri region 
2030 - Strategier, mål och handlingsprogram 2023–2025. 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta: 
Regionfullmäktige antar uppdaterad Fossilbränslefri region 2030 - Strategier, 
mål och handlingsprogram 2023–2025. 

Reservation  
Samtliga ledamöter från M, KD och SD reserverar sig mot beslutet till 
förmån för egna förslag.  

Bakgrund 
Kalmar län har sedan år 2006 ett handlingsprogram med det övergripande 
målet att år 2030 vara en fossilbränslefri region. Ett förslag till aktualiserad 
version är framtaget i samverkan mellan regionen och länsstyrelsen. Den 19 
september 2022 beslutade regionstyrelsen att sända den aktualiserade 
versionen på remiss till medlemmarna i Klimatsamverkan Kalmar län. 
Inkomna synpunkter, med huvudmännens kommentar och förslag till ändringar, 
redovisas i en samrådsredogörelse.  

Fossilbränslefri region 2030 - Strategier, mål och handlingsprogram 2023–
2025 antas av regionfullmäktige och länsstyrelse under våren 2023. När så 
skett är tanken att klimatsamverkans övriga medlemmar ställer sig bakom 
dokumentet, antar motsvarande mål, samt tar fram egna handlingsplaner för 
det fortsatta arbetet.  
--- 

Föredragning av 
Carolina Gunnarsson, miljösamordnare  

Överläggning 
1. Samtliga ledamöter från M och KD föreslår, med instämmande av 

samtliga ledamöter från SD, att Fossilbränslefri region 2030 – Strategier, 
mål och handlingsprogram 2023–2025 återremitteras och omarbetas med 
syftet att i strategier, mål och handlingsprogram samt övrigt innehåll 
inkludera kärnkraften och andra i strategin utelämnade planerbara och 
fossilfria energikällor som viktiga för att uppnå en fossilbränslefri region.  
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2. Om förslaget att återremittera Fossilbränslefri region 2030 – Strategier, 
mål och handlingsprogram 2023–2025 faller föreslår samtliga ledamöter 
från M och KD att följande ändringar görs: 
- Sidan 6: Våra strategier är att: 

Punkt 3, ”Konvertera från fossilfri energi till fossilfri sådan”  
Punkt 4, ”Producera förnybar energi men också verka för ökad 
produktion av fossilfri och planerbar el såsom kärnkraftsel, 
kraftvärme och vattenkraftsel, men också…” 

- Sidan 8: 1.1 Produktion av förnybara drivmedel, sista stycket ändras: 
”Det pågår en mycket kraftig elektrifiering av transportsektorn. Det 
ställer krav på ökad elproduktion. I denna handlingsplan förutsätter vi 
att detta sker med hjälp av el från alla fossilfria energikällor, 
inklusive kärnkraftsel och vattenkraft där den senare dessutom är en 
både planerbar och förnybar energikälla. Ett allt för ensidigt fokus på 
utbyggnad av förnybar och icke planerbar el för att möta förväntad 
efterfrågeökning leder till ett instabilt och sårbart elsystem med ökat 
beroende av fossilel vid effektbrist. Därför ska regionen också verka 
för utbyggnad och bevarande av fossilfri och planerbar elproduktion 
såsom kärnkraft, kraftvärme och vattenkraft.” 

- Sidan 9: Delmålet om att Kalmar läns produktion av förnybar el år 
2030 är lika stor som länets användning utgår från dokumentet.  

- Sidan 9: Prioriterade aktiveter – elförsörjning gör följande ändring 
”Genom att exempelvis förbättra förutsättningarna för fjärrvärme och 
vattenkraft värnas den lokala kraftvärme- och 
vattenkraftsproduktionen. Därtill ska regionen verka för fortsatt 
produktion av kärnkraftsel i länet samt förbättrade förutsättningar för 
nyetableringar av densamma.” 

- Sidan 10: Mål för fossilbränslefri energianvändning, nuvarande 
målformulering utesluter att offentlig sektor använder kärnkraftsel 
efter 2024. Därför görs följande ändring i texten, ”Andelen använd 
fossilbränslefri energi ska öka kontinuerligt. År 2025 använder 
offentlig sektor endast sådan energi, köpt eller egenproducerad…” 

- Sidan 10: Energieffektiva och fossilbränslefria fordon, sista stycket 
görs ändring ”I länssamarbetet för en fossilbränslefri region förutsätts 
att detta sker med hjälp av el från alla fossilfria energikällor, 
inklusive kärnkraft och vattenkraft, där den senare dessutom är en 
både planerbar och förnybar energikälla…”  

- Sidan 11: Delmål för flyg, följande ändring görs: ”År 2030 använder 
de flygbolag som trafikerar Kalmar läns flygplats och vars flygplan 
inte är elektrifierade 100 procent biobränsle.” 

- Sidan 11: Ny rubrik föreslås. 2.2.2 Förstudie elflyg byts ut till 2.2.2 
Delmål elflyg. Även ett nytt mål föreslås, ”År 2030 startas den första 
kortare elflygslinjen från Kalmar Öland Airport.”  

- Sidan 12: 2.4 Delmål för elanvändning från förnybara källor, rubrik 
och all underliggande text, med målet att Kalmar län 2020 ska 
använda endast el från förnybara källor och utfall, utgår från 
dokumentet. 
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- Sidan 12: Målet om att år 2030 har användning av icke förnybar 
energi i Kalmar läns industrier och företag minskat med 95 procent 
jämfört med 2005 års nivåer (företag med betydande 
energianvändning) utgår från dokumentet. Ersätts med målet ”År 
2030 använder Kalmar läns industrier och företag 100 procent 
fossilfri energi”. Målet behöver även ändras i Klimat- och 
energistrategin. 

- Sidan 18: Definition av målet om att offentlig sektor endast använder 
förnybar energi - Rubriken och underliggande text som definiera 
målet utgår från dokumentet, eftersom det utesluter användande av 
kärnkraftsel. 

- Sidan 18: Definition av målet om klimatneutrala resor - Ordet ”grön” 
stryks eftersom grön el med nuvarande definition utesluter att 
fordonen laddas med kärnkraftsel. Strider också mot definition av 
fossilbränslefria samhällsbetalda transporter enligt Fossilfritt 
Sveriges transportutmaning, omnämnd på samma sida, som inte 
ställer kravet ”grön” el. 

- Bilaga 2: Delmål för produktion av förnybar el - Ändras i enighet 
med tredje punkten ovan. 

- Bilaga 2: 2 Mål för fossilbränslefri region - Ändras i enlighet med 
femte punkten ovan. 

- Bilaga 2: 2.2 Delmål för flyg - Ändras i enlighet med sjunde punkten 
ovan. 

- Bilaga 2: 2.4 Delmål för elanvändning från förnybara källor - Ändras 
i enlighet med nionde punkten ovan.  

- Bilaga 2: Mål från ”Klimat och energistrategi för Kalmar län 2019–
2023 - Ändras i enlighet med tionde punkten ovan.  
 

3. Om förslaget att återremittera Fossilbränslefri region 2030 – Strategier, 
mål och handlingsprogram 2023–2025 faller föreslår samtliga ledamöter 
från SD att Fossilbränslefri region 2030 - Strategier, mål och 
handlingsprogram 2023–2025 ska avslås. 

4. Malin Anell (S) föreslår att regionala utvecklingsnämnden ska besluta 
enligt redovisat förslag.  

5. Sara Kånåhols föreslår att regionala utvecklingsnämnden ska besluta 
enligt redovisat förslag och att M och KDs förslag ska avslås.  

--- 
Efter avslutad överläggning frågar ordförande först om regionala 
utvecklingsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 
enligt M, KD och SDs förslag. Hon finner att det ska avgöras idag.  
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:  

- Ledamot som röstar för att ärendet ska avgöras idag röstar ja. 
- Ledamot som röstar för att ärendet ska återremitteras enlig M, KD 

och SDs förslag röstar nej. 
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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  

Maria Ixcot Nilsson (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   

Karin Helmersson (C) X   

Resultat 8 7 0 

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag med 
resultatet 8 ja och 7 nej.  
--- 
Därefter frågar ordförande i tur och ordning om regionala 
utvecklingsnämnden beslutar enligt Malin Anell (S) och Sara Kånåhols (V) 
förslag, M och KDs ändringsförslag eller SDs förslag om avslag. Hon finner 
att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt Malin Anell (S) och Sara 
Kånåhols (V) förslag.  

Reservation  
Samtliga ledamöter från M, KD och SD reserverar sig mot beslutet till 
förmån för egna förslag.  

Protokollsanteckning  
Samtliga ledamöter från SD lämnar följande protokollsanteckning:  
”Sverigedemokraterna anser att handlingsprogrammet förvisso innehåller en 
del intressanta tankar men att det också har stora brister och bygger på 
felaktiga antaganden. 
De föreslagna åtgärderna skapar stora negativa konsekvenser men kommer 
att ha en helt försumbar påverkan på det de är tänkta att åstadkomma. Om 
motsvarande resurser i stället lades på andra angelägna miljöåtgärder skulle 
de göra en betydligt större nytta. 
Att forcera fram omställningen på detta artificiella sätt med politiska 
styrmedel kommer att bli oerhört kostsamt och ineffektivt jämfört med att i 
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stället, i en mer naturlig takt, gå hand i hand med marknadskrafterna i form 
av företagarnas och medborgarnas egna drivkrafter.” 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 8 mars 2023 
2. Fossilbränslefri region 2030 – Strategier, mål och handlingsprogram 

2023-2025.  
3. Samrådsredogörelse Fossilbränslefri region 2030 - Strategier, mål och 

handlingsprogram 2023–2025 
 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen  
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§ 75   

Delegationsbeslut 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar följande delegationsbeslut till 
protokollet: 

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

 

RUN 2022/105 
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§ 76   

Anmälningsärenden 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar följande anmälningsärenden till 
protokollet: 

• Protokoll – Regionala utvecklingsnämndens 
presidium 7 februari 2023 
  

RUN 2023/8 

• Protokoll – Beredningen för forskning, utveckling 
och e-hälsa 7 februari 2023 

 

RUN 2023/4 

• Protokoll – Länsberedningen för regionala 
utvecklingsfrågor med mera 9-10 februari 2023 

 

RUN 2025/5 

• Protokoll – Folkhögskolestyrelsen 15 februari 2023 RUN 2023/7 
  

• Cirkulär 23:08 från Sveriges Kommuner och 
Regioner, SKR - Avtal om kopiering av noter och 
sångtexter inom de kommunala musikkulturskolorna 
för kalenderåret 2023 

RUN 2023/95 
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