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§1
Mötets öppnande
Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet
öppnat.

§2
Val av justerare och tid för justering av protokoll
Utser Pär-Gustav Johansson (M) att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.

§3
Godkännande av dagordning
Regionala utvecklingsnämnden godkänner upprättad dagordning, med
ändring att beslut om öppet möte tidigareläggs på dagordningen.

§4
Beslut om öppet möte
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att nämndes möten är öppna.
Bakgrund
Enligt 6 kap 25 § kommunallagen (2017:725) ska en nämnds sammanträden
hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att dess
sammanträden ska vara offentliga, om fullmäktige har medgett det.
Landstingsfullmäktige fastställde den 3 oktober 2018, § 80, reglementena för
kollektivtrafiknämnden och regionala utvecklingsnämnden.
Regionfullmäktige medgav att kollektivtrafiknämnden och regionala
utvecklingsnämnden får besluta om att nämndernas sammanträden ska vara
offentliga den 28-29 november 2018 § 111.
Yrkanden
Michael Erlandsson (SD) yrkar bifall till föreslaget beslut.
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§5
Genomgång av reglemente för Regional
utvecklingsnämnd
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör går igenom organisationen för
Region Kalmar län samt reglementet för Regional utvecklingsnämnd. Det
innebär bland annat att regionala utvecklingsnämnden bereder och beslutar i
vissa ärenden enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
(2010:630) och Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete samt i
andra övergripande regionala utvecklingsfrågor. Regionala
utvecklingsnämnden bereder och beslutar i vissa ärenden inom den regionala
kulturverksamheten. Regionala utvecklingsnämnden är tillika
folkhögskolestyrelse.

§6
Verksamhetsplan och budget för regionala
utvecklingsförvaltningen 2019
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Protokollsanteckning
Pär-Gustav Johansson (M), Åke Nilsson (KD), och Åke Berg (M) lämnar
följande protokollsanteckning: Protokollsanteckningen är även undertecknad
av ersättaren Anders Andersson (KD).
”Verksamhetsplan och budget för Regional utvecklingsnämnd för 2019
Under Regionfullmäktiges budgetbeslut i november 2018 redovisade
M&KD-Alliansen ett stort antal yrkanden som hade givit oss möjlighet att
nu behandla en verksamhetsplan med ännu högre ambitionsnivå och större
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 vid höstens budgetfullmäktige.”
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Bakgrund
Samtliga förvaltningar har i uppdrag att ta fram verksamhetsplan för
kommande år. Helena Nilsson redogör för verksamhetsplanen för Regional
utvecklingsförvaltning utgår från den Regionala utvecklingsstrategin (RUS)
och dess prioriterade utvecklingsområden samt Regionplan och budget 20192021.
Målen för förvaltningen är de samma som de prioriterade
utvecklingsområdena i RUS och planen fokuserar på de delar i RUS där
förvaltningen har ett särskilt ansvar.
I verksamhetsplanen återfinns också de aktiviteter och uppdrag som framgår
i Regionplan 2019 och som är kopplade till förvaltningens ansvar.
Tina Erlandsson, ekonomichef, redogör för budget för den regionala
utvecklingsförvaltningen. Ramen är uppdelad i tre delar från Regionplanen;
Bildning, Kultur och Regional utveckling.
Handlingar
Verksamhetsplan 2019 Regional utvecklingsförvaltning
Budget

§7
Information om handlingsprogram från
Regionförbundet i Kalmar län
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Helena Nilsson informerar om de handlingsprogram som regionförbundet
sedan tidigare arbetar med. De har beslutat att via ett antal handlingsprogram
konkretisera genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin (RUS).
För de planer som benämns ”handlingsprogram” ansvarar Regionen för
samordning av framtagandet, genomförande och uppföljning av planerna.
Detta till skillnad från andra regionala program som t ex Länsstyrelsen
ansvarar för men som berör Regionens arbete, t ex Regional
Jämställdhetsstrategi.
Handlingsprogrammen ska enligt tidigare beslut i regionförbundet:
-

Vara tydligt kopplade till regional utvecklingsstrategi
Kräva samhandling i genomförandet
Innehålla aktiviteter och tydliga mål
Vara tidsatt
Ange tydlig rollfördelning

Justering sker digitalt
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Aktuella handlingsprogram är; Regional Digital Agenda – antagen RS 201812-05, Bredbandsstrategin – antagen RS 2018-12-05, Kulturplan,
Folkhälsopolitisk plan, Fossilbränslefri region – på remiss,
Tillgänglighet/infrastruktur – under framtagande, Kompetensförsörjning –
under framtagande samt Smart Specialisering – framtagande påbörjas under
2019.

§8
Information om verksamhetsplan och budget för
Brysselkontoret
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Syftet med kontoret är att öka samverkan mellan parterna samt agera
gemensamt i strategiska frågor. Ägarna är Smålandslänen, Blekinge och
Halland.
Brysselkontoret tar varje år fram en verksamhetsplan och budget för
kommande år. Sedan 2015 har det även också funnit ett särskilt dokument
med en 4-årig verksamhetsinriktning. Styrgruppen har inför kommande år
fattat beslut om att Verksamhetsplanen inleds med den långsiktiga
inriktningen som gäller kommande 4 år och inget annat dokument tas fram.
Helena Nilsson informerar om att årets Europaforum är den 16 maj i
Karlskrona.

§9
Företagsstöd och projektstöd 2019
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Camilla Håkansson, basenhetschef företags- och projektstöd informerar om
de regionala tillväxtmedel som Region Kalmar län har att fördela. Dessa
medel fördelas i projektstöd och företagsstöd.
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Thomas Tiger, handläggare företagsstöd, informerar om det företagsstöd
som kan ges. Detta är uppdelat i Konsultcheckar, Innovationsstöd,
Skärgårdsstöd, Stöd till kommersiell service, Affärsutvecklingscheck samt
Mikrostöd.
Camilla Håkansson beskriver även hur kraven på återrapporteringen till
nationell nivå ser ut.
Se vidare § 16 för beslut i ärendet.

§ 10
Information om Infrastruktur
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Beslut
Helena Nilsson informerar om det pågående arbetet med att ta fram ett
handlingsprogram för infrastruktur. Detta kopplas till ett antal strategier i
regionala utvecklingsstrategin så som åstadkomma kortare restider med hög
punktlighet, minska klimatpåverkan och öka samverkan i den fysiska
samhällsplaneringen.
När det gäller handlingsprogrammet för infrastruktur ska det tydliggöra
infrastrukturens roll i den regionala utvecklingen. Utgångspunkten är de mål
och strategier som redan finns. Tanken är också bland annat att skapa en
enighet i länet om prioriteringar. En skillnad från andra handlingsprogram är
att Region Kalmar län är ansvariga för genomförandet.
Mats Gunnarsson, ansvarig handläggare för infrastruktur, informerar om den
regionala transportplanen som Region Kalmar län har i uppdrag att upprätta.
Beslut om denna fattades av regionförbundets styrelse under hösten 2018.
Han beskriver även hur den regionala transportplanen hänger ihop med den
nationella transportplanen.

§ 11
Handlingsprogram – Regional digital agenda
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Magnus Garp, digital strateg, informerar om Regional digital agenda.
Agendan innehåller fem temaområden: Kompetens, Näringsliv, E-hälsa,
Infrastruktur och Kommunal e-utveckling.
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Förslaget till handlingsprogram har varit ute på remiss till bland annat
kommunerna i länet. Vissa synpunkter har föranlett redigeringar.
Se vidare § 39 för beslut i ärendet.

§ 12
Handlingsprogram – Regional bredbandsstrategi
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Magnus Hammarstedt, regional bredbandskoordinator, informerar om
handlingsprogram för Regional bredbandsstrategi. Utgångspunkten är att
möjliggöra digital kommunikation i hela Kalmar län för alla, allt och alltid
där bredbandsinfrastrukturen motsvarar användarens behov av digital
kommunikation som stödjer digital omställning.
Se vidare § 40 för beslut i ärendet.

§ 13
Regional livsmedelsstrategi
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet
Bakgrund
Carolina Gunnarsson, miljösamordnare, informerar om Regional
livsmedelsstrategi som antogs för tre år sedan. Bakom den står
Länsstyrelsen, LRF och Region Kalmar län. Visionen är: En välkänd
livsmedelsregion av högsta klass. Målet är att fler människor ska välja mat
från Kalmar läm. Länets livsmedelsbransch ska långsiktigt och hållbart, öka
sin konkurrenskraft, produktivitet och innovationsförmåga. Till detta finns
sex konkreta åtgärder kopplade så som kompetensförsörjning, lokal och
regional matidentitet, forskning, innovation och utveckling.
Livsmedelsutveckling Sydost 2.0 är i planeringsfas och projektet siktar på att
drivas under åren 2020-2022.
Under året planeras handlingsprogrammet att uppdateras med de prioriterade
uppgifterna. Visionen och målet kommer vara det samma.
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§ 14
RUN 2019/3
Delegationsordning för regionala utvecklingsnämnden
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden antar delegationsordning för regionala
utvecklingsnämnden.
Bakgrund
Nämnders beslutsfattande regleras i kommunallagen. Där framgår att man
får uppdra någon att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en
viss grupp av ärenden, så kallad delegation.
Regionala utvecklingsnämnden kan fatta beslut om delegation utifrån sitt
reglemente.
Handling
Förslag till delegationsordning för regionala utvecklingsnämnden

§ 15
RUN 2019/16
Beslut om mötesdagar 2019
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden fastställer mötesdatum 2019 till 18 januari, 8
mars, 23 maj, 13 september samt 6 november.
Bakgrund
Enligt reglemente för regionala utvecklingsnämnden ska nämnden ha
sammanträde fem gånger per år. Regionstyrelsen har tagit fram förslag på
mötesdatum.

§ 16
RUN 2019/4
Budget och fördelning av 1:1 medel 2019 inklusive
återrapportering
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att inom en beslutsram på 60
miljoner kr indikativt avsätta 48,6 miljoner kr till projektbidrag och 10
miljoner kr till företagsstöd, samt 1,4 miljoner kr till uppföljning och
utvärdering.
Bakgrund
Regeringsbeslutet med regleringsbrev för budgetåret 2019 fattades vid årets
sista regeringssammanträde den 21 december 2018. Anslagsramen, som
anger möjliga utbetalningar under året, uppgår till 41,054 miljoner kr plus en
kredit på 4,105 miljoner kr, totalt 45,159 miljoner kr.

Justering sker digitalt
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Bemyndiganderamen är för 2019 höjd till 85 mkr (65 mkr för 2018) vilket
möjliggör för fleråriga beslut för samtliga projekttyper. Bemyndigandet
innebär möjlighet att ha en större utestående skuld för kommande år än
tidigare vilket är positivt då fleråriga projekt kan finansieras på ett säkrare
sätt.
Fördelningen mellan projekt och företagsstöd utgör inget fast takbelopp utan
ska bara ses som en fingervisning där en förskjutning mellan posterna är
möjlig under året.
Utöver detta anslag har Region Kalmar län ansökt om ytterligare medel för
särskilda affärsutvecklingscheckar för internationalisering och digitalisering
i näringslivet, vardera på 1 500 00 kr. Om dessa medel beviljas läggs medlen
utanför ovan beslutsram på 50 mkr, liksom den extra EU-medfinansiering av
företagsstödet som återstår att återsöka under 2019, ca 5-9 mkr.
Projektbidrag avser båda regionala projekt och EU-medfinansiering och
regleras inbördes under året beroende på inflöde och efterfrågan.
Grundprincipen är dock som tidigare att samtliga medel i möjligaste mån ska
växlas upp med EU medel eller andra nationella medel.
Handlingar
Regleringsbrev för budgetåret 2019
Villkor mm för budgetåret 2019

§ 17
RUN 2019/18
Ändring av innovationsstödet till ett bidrag
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att det tidigare royaltybaserade
innovationsstödet ändras till ett rent bidrag. Bidraget skall då det är möjligt
kombineras med ett lika stort villkorslån från Almi Företagspartner AB.
Bakgrund
Nuvarande stöd till innovation är ett bidrag mot royalty, vilket betyder att
sökanden betalar tillbaka stödet med en procentsats beräknad på faktisk
försäljning. Stödet är i praktiken ett villkorslån enligt följande:
1 ggr/år ske en redovisning (intyg från revisor) av företagets försäljning.
Royalty betalas på denna försäljning enligt procentsats i beslutet, vanligtvis
2-5 %. Procenten är uträknad utifrån en uppskattad försäljningsprognos där
bidraget förväntas återbetalas på ca 3-5 år. När bidraget är helt återbetalat
sänks royaltyn till 0,1 % och löper återstående tid av de 7 åren.
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Den långa tid (ofta upp mot 10 år) som bidragstagaren och Regionen måste
ha en administrativ relation och uppföljning är i många stycken opraktisk.
Det är därför önskvärt med ett stöd som avslutas på kortare tid. Det finns
även fördelar med att bättre samordna Regionens stöd med den stödarsenal
som Almi har.
Även hos Tillväxtverket förordar man konstruktioner som avslutas tidigare
och man skriver t.ex. i handboken för stöd ”Att bevilja lån är mer
resurskrävande och därför är det bara ett fåtal regioner som arbetar med
det. Återbetalningen på lån är mycket begränsad. Av detta skäl är bidrag i
många fall mer effektivt.”
Mot bakgrund av ovan föreslås att innovationsstödet görs om till ett bidrag
och kombineras med ett till beloppet lika stort innovationslån från Almi.
I övrigt samma formaliakrav som idag.
Handling
Innovationsfinansiering från Region Kalmar län

§ 18
RUN 2019/5
Arbetsordning för Länsberedning för regionala
utvecklingsfrågor
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden fastställer arbetsordning för länsberedning
för regionala utvecklingsfrågor.
Bakgrund
Enligt reglemente för regionala utvecklingsnämnden ska nämnden fastställa
en arbetsordning för länsberedning för regionala utvecklingsfrågor.
Regionala utvecklingsnämnden ansvarar tillsammans med
kollektivtrafiknämnden för beredning, förankring och samverkan av
strategier och planer med länets tolv kommuner, i länsberedning för
regionala utvecklingsfrågor.
Handling
Förslag till arbetsordning för Länsberedning för regional utvecklingsfrågor.
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§ 19
RUN 2019/19
Dokumenthanteringsplan för regionala
utvecklingsförvaltningen
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden fastställer dokumenthanteringsplan för
regionala utvecklingsnämnden.
Bakgrund
Regionala utvecklingsnämnden har att fatta beslut om
dokumenthanteringsplan för regionala utvecklingsnämnden. I denna regleras
bland annat möjligheterna att gallra vissa handlingar.
Handling
Förslag på dokumenthanteringsplan för regionala utvecklingsnämnden

§ 20
RUN 2019/20
Dataskyddsombud för regionala
utvecklingsförvaltningen
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden utser Anders Falck till dataskyddsombud.
Bakgrund
Regionala utvecklingsnämnden är ansvarig för behandling av
personuppgifter (personuppgiftsansvarig) som sker inom verksamheter
underställda nämnden.
Enligt artikel 37 i dataskyddsförordningen ska alla offentliga myndigheter
så som kommuner och regioner utse ett dataskyddsombud.
Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den
personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller
enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska även bevaka att reglerna följs
samt fungera som kontaktperson för Datainspektionen.
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§ 21
RUN 2019/21
Samverkansavtal Brysselkontoret
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden antar förslag till samverkansavtal för Småland
Blekinge Hallands Brysselkontor.
Protokollsanteckning
Michael Erlandsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning.
Protokollsanteckningen är även undertecknad av ersättaren Janita Kirchberg
(SD).
”Sverigedemokraterna värnar om Sverige som nationalstat och vi anser att
landets regioner vore bättre betjänta av att representeras gemensamt. Detta
då Sverige som samlad kraft är starkare än Småland, Blekinge, Hallands
Brysselkontor. Med anledning av detta betraktar vi inte det föreslagna
Brysselkontoret som optimalt.”
Bakgrund
Följande organisationer har sedan ett antal år tillbaka ett samarbete kring ett
gemensamt representationskontor i Bryssel under namnet Småland Blekinge
Halland South Sweden. De organisationer som är parter i samarbetet är
Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings Län, Region Kalmar
län, Region Kronoberg, Jönköping University, Linnéuniversitetet
EU är en viktig del av Småland-Blekinge-Halland och Småland-BlekingeHalland är en aktiv part i Bryssel. Genom att vara på plats i Bryssel och i olika
sammanhang lyfta fram Småland-Blekinge-Hallands ståndpunkter och
förutsättningar kan beslutsfattare få en ökad förståelse för regionen och
därmed ökar möjligheten till påverkan och att politiska beslut samt
finansieringsmöjligheter utformas på ett sådant sätt att detta gynnar regionens
utveckling.
Syftet med ägarnas samarbete är att verka för en hållbar utveckling och tillväxt
i regionen Småland-Blekinge-Halland. Med en tydlig och stark närvaro i
Bryssel vill vi öka vår konkurrenskraft på en internationell arena. Samarbetets
övergripande mål är att främja medlemmarnas verksamhet och ekonomiska
intresse i Europeiska unionen och underlätta samverkan mellan parterna.
Handling
Samarbetsavtal Brysselkontoret
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§ 22
RUN 2019/22
Antagning av Avsiktsförklaring – Sydostkultur
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden antar Avsiktsförklaring och
överenskommelse Sydostkultur.
Protokollsanteckning
Michael Erlandsson (SD) deltar inte i beslutet och lämnar följande
protokollsanteckning. Protokollsanteckningen är även undertecknad av
ersättaren Janita Kirchberg (SD).
”Sverigedemokraterna har i vårt budgetförslag framhållit att institutioner
som i sin policy och verksamhet arbetar för mångkultur eller
genuspedagogik eller som har mycket låg egenfinansiering, inte ska erhålla
skattefinansierat stöd. Vi har därför yrkat på att det regionala stödet till bland
annat Byteatern, Filmregion Sydost och Dans i Sydost ska dras in.
Sverigedemokraterna ser kulturen som central för vår identitet som en del av
en större gemenskap. Det är viktigt att offentligstödd kultur till sitt innehåll
inte blir tummelplats för aktiviteter som i själva verket är uttryck för diverse
politiska ideologier. Sverigedemokraterna har under flera år yrkat på att en
ny kulturplan ska tas fram för regionen, där fokus ligger på det svenska
kulturarvet.
I konsekvenserna med detta deltar inte Sverigedemokraterna i beslutet om
avsiktsförklaring och överenskommelse – Sydostkultur. ”
Bakgrund
Landstinget i Kalmar län/ Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region
Blekinge samarbetar inom kultur genom Sydostkultur. Sedan 2003 har
regionerna ett gemensamt filmresurscentrum Filmregion sydost, tidigare
Reaktor sydost, och sedan 2007 dansfrämjande verksamhet i Dans i Sydost.
Sydostkultur har gett tjänstepersonerna i uppdrag att se över organisering
och ansvar för dansuppdraget och att lägga det på Byteatern Kalmar
Länsteater och i Regionteatern Blekinge Kronoberg. Detta sker genom att
Överenskommelse Dans i Sydost sägs upp, en ny reviderad
Avsiktsförklaring och överenskommelse Sydostkultur antas och att
överenskommelsen med Byteatern Kalmar länsteater inkluderar ett uppdrag
om dansfrämjande verksamhet.
Yrkanden
Peter Wretlund (S), Saad Benatallah (S), Malin Anell (S),
Karin Helmersson (C), Roger Gustavsson (C), Ingegerd Petersson (C) samt
Johanna Wyckman (L) yrkar bifall till förslaget till beslut.
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Handling
Avsiktsförklaring och överenskommelse – Sydostkultur

§ 23
RUN 2019/263
Val av två representanter till Sydostkultur för perioden
januari 2019 – december 2022
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden utser Karin Helmersson (C) och Pär-Gustav
Johansson (M).

§ 24
RUN 2019/263
Val av två ledamöter samt två ersättare i styrelsen för
Filmregion Sydost (tidigare Reaktor Sydost) för
perioden januari 2019 – december 2022
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden utser
Ledamot: Saad Benatallah (S)
Ledamot: Pär-Gustav Johansson (M)
Ersättare: Ingegerd Petersson (C)
Ersättare: Åke Nilsson (KD)

§ 25
RUN 2019/263
Val av en representant i Kalmarsundskommission för
perioden januari 2019 – december 2022
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden utser Roger Gustavsson (C).

§ 26
RUN 2019/263
Val av två representanter i Klimatkommissionen varav
en ordförande för perioden januari 2019 – december
2022
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden utser
Ledamot: (även ordförande): Ilko Corkocic (S)
Ledamot: Åke Bergh (M)
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§ 27
RUN 2019/263
Val av två representanter i Water Forum – arbetsgrupp
för vattenfrågor inom Euroregion Baltic för perioden
januari 2019 – december 2022
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden utser
Ledamot: Roger Gustavsson (C)
Ledamot: Christoffer Dywik (KD)

§ 28
RUN 2019/263
Val av en representant samt en ersättare i Baltic-Link
Association för perioden januari 2019 – december 2022
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden utser
Ledamot: Peter Wretlund (S)
Ersättare: Pär-Gustav Johansson (M)

§ 29
RUN 2019/263
Val av två representanter i Stambanan.com för
perioden januari 2019 – december 2022
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden utser
Ledamot: Peter Wretlund (S)
Ledamot: Anders Andersson (KD)

§ 30
RUN 2019/263
Val av en ledamot och en ersättare i styrelsen för E22
AB för perioden januari 2019 – december 2022
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden utser
Ledamot: Peter Wretlund (S)
Ersättare: Pär-Gustav Johansson (M)
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§ 31
RUN 2019/263
Val av två representanter i Regionalt nätverk för
besöksnäring för perioden januari 2019 – december
2022
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden utser
Ledamot: Karin Helmersson (C)
Ledamot: Anders Andersson (KD)

§ 32
RUN 2019/263
Val av en representant i Styrelsen för IT-plattform
Småland & Öland för perioden januari 2019 – december
2022
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden utser Karin Helmersson (C).

§ 33
RUN 2019/263
Val av en representant i Skärgårdsrådet för perioden
januari 2019 – december 2022
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden utser Saad Benatallah (S).

§ 34
RUN 2019/263
Val av en ledamot i Kumulus styrelse för perioden
januari 2019 – december 2022
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden utser Johanna Wyckman (L).

§ 35
RUN 2019/263
Val av två ledamöter i styrgruppen för Sydsveriges
Europakontor Småland-Öland-Blekinge för perioden
januari 2019 – december 2022
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden utser
Ledamot: Karin Helmersson (C)
Ledamot: Pär-Gustav Johansson (M)
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§ 36
RUN 2019/263
Val av två ledamöter till Forum för hållbar regional
tillväxt och attraktionskraft för perioden januari 2019 –
december 2022
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden utser
Ledamot: Karin Helmersson (C)
Ledamot: Pär-Gustav Johansson (M)

§ 37
Anmälningsärenden till regionala utvecklingsnämnden
-

-

Regeringsbeslut – Uppdrag respektive erbjudande att redovisa
prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet, inklusive
sammanhållningspolitiken
Verksamhetsberättelse från Kulturnämnden
Fördelning av regionala medel 2019 till kulturverksamheter,
studieförbund, ungdomsorganisationer och idrotten
Kulturöverenskommelser
Uppdrag från Regionplan 2019-2021 med koppling till
Regionala utvecklingsnämnden
Skrivelse till Trafikverket

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar anmälningarna till protokollet.

§ 38
RS 2019/30
Yttrande – Jönköpings län regionala
utvecklingsstrategi 2019-2035
Beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över Jönköpings läns
regionala utvecklingsstrategi 2019-2035.
Protokollsanteckning
Michael Erlandsson (SD) deltar inte i beslutet och lämnar följande
protokollsanteckning. Protokollsanteckningen är även undertecknad av
ersättaren Janita Kirchberg (SD).
”Sverigedemokraterna anser att viktiga prioriteringar såsom en ansvarsfull
invandring, framhållande av svensk kultur och det svenska språket, samt
nationell och regional trygghet och sammanhållning saknas i Jönköpings
läns regionala utvecklingsstrategi 2019-2035. Avsaknaden av dessa
prioriteringar påtalas inte i förslaget till yttrande om utvecklingsstrategin och
som en konsekvens av detta deltar inte Sverigedemokraterna i beslutet.”
Justering sker digitalt
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Bakgrund
Region Kalmar län delar i stort sett synen på Jönköpings läns regionala
utvecklingsstrategi 2019-2035. Den lyfter insatsområden som vi idag kan se
är relevanta för att regioner ska utvecklas på ett positivt sätt och kunna möta
både framtidens möjligheter och utmaningar.
Region Kalmar län skulle gärna vilja se förtydligande om vad man vill
genomföra inom respektive prioritering, utifrån Jönköpings läns specifika
situation och styrkeområden. Vi skulle även vilja se fler kopplingar till de
näraliggande regionerna vad gäller samarbete för ökad tillväxt och för att
bemöta gemensamma utmaningar, inom besöksnäringen liksom inom skogoch träsektorerna har vi gemensamma starka tillväxtområden. Med
utvecklingen inom Europa finns också mycket att vinna på att samarbeta
med de näraliggande regionerna för att gemensamt bli starkare inom ett
flertal områden såsom näringsliv och innovation, infrastruktur och
kompetensförsörjning.
Handlingar
Försättsblad, Remissutgåva
Jönköpings läns regionala utvecklingsstrategi 2019-2035

§ 39
RUN 2019/6
Handlingsprogram – Regional digital agenda
Beslut
Regionfullmäktige antar ”Uppdaterat digital agenda för Kalmar län 20192020”.
Bakgrund
Kalmar län antog i december 2014 en regional digital agenda. Denna
arbetades fram på regeringens uppdrag och i bred samverkan mellan länets
aktörer. Agendan är ett strategiskt långtidsdokument som presenterar hur
Kalmar län på bästa sätt ska dra nytta av de möjligheter digitaliseringen
erbjuder. Utöver att teckna målbilder pekar den på behovet av ett stort antal
prioriterade insatser under perioden 2015 – 2020. Detta dokument är en
uppdatering av den digitala agendan för Kalmar län. Arbetet fram till 2017
har utvärderats och redovisas i rapporten Rapport ReDigA 2017, etapp 1.
Den digitala agendan för Kalmar län är ett av flera handlingsprogram under
länets regionala utvecklingsstrategi. Handlingsprogrammen ska förtydliga
och konkretisera RUS:ens övergripande strategier och innehålla mål och
delstrategier, samt prioriterade aktiviteter för regional samhandling. Den
regionala digitala agendan definierar de digitala utmaningar och möjligheter
som vi bedömer kommer att ha störst betydelse för länet fram till 2020.
Länets digitala agenda avgränsas därmed till områden av strategisk betydelse
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och till insatser som kräver samhandling mellan olika aktörer och över
gränser. Det innebär att den inte omfattar allt utvecklingsarbete för digital
omställning. Förhoppningen är att också andra organisationer kommer att
ställa sig bakom det slutliga dokumentet.
Handlingar
Uppdaterad digital agenda för Kalmar län 2019-2020.
Samrådsredogörelse - Uppdaterad digital agenda för Kalmar län 2019-202
Rapport ReDigA 2017 etapp I (utfall/utvärdering)

§ 40
RUN 2019/7
Handlingsprogram – Regional bredbandsstrategi
Beslut
Regionfullmäktige antar regional bredbandsstrategi för Kalmar län
2019 - 2025.
Bakgrund
Kalmar län antog 2012 en regional bredbandsstrategi. Senare har nationella
strategier antagits som vägleder och till de delar som omfattar digital
infrastruktur arbetats in en ny regional bredbandsstrategi. De nationella
strategierna är Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi
(N2016/08008/D, 2016), För ett hållbart digitaliserat Sverige – en
digitaliseringsstrategi, (N2017/03643/D, 2017) och en nationell strategi för
samhällets informations- och cybersäkerhet (Skr. 2016/17:213, 2017).
Den regionala bredbandsstrategi är ett strategiskt långtidsdokument som
presenterar hur Kalmar län bör hantera de möjligheter och strategiska val
som den snabba utvecklingen inom digital infrastruktur driver för att dra
nytta av de möjligheter digitalisering och digital omställning erbjuder. Den
regionala bredbandsstrategin beskriver strategiska val på vägen för att
möjliggöra digital kommunikation i hela Kalmar län.
Den regionala bredbandsstrategin för Kalmar län är ett av flera
handlingsprogram under länets regionala utvecklingsstrategi.
Handlingsprogrammen ska förtydliga och konkretisera RUSens övergripande
strategier och innehålla mål och delstrategier, samt prioriterade aktiviteter
för regional samhandling.
Den regionala bredbandsstrategin definierar de utmaningar och möjligheter
som vi bedömer kommer att ha störst betydelse för länet utveckling inom
digital infrastruktur fram till 2025. Länets regionala bredbandsstrategi
avgränsas därmed till områden av strategisk betydelse och till insatser som
kräver samverkan mellan aktörer. Det innebär att den inte omfattar allt
utvecklingsarbete för digital omställning eller digitalisering. Den regionala
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bredbandsstrategins handlingsplan ingår även i delen infrastruktur i den
uppdaterade regionala agendan.
Handlingar
Regional bredbandsstrategi för Kalmar län 2019-2025.
Samrådsredogörelse - Regional bredbandsstrategi för Kalmar län 2019-2025
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