
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-08-21

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 141 Ärendenummer RS 2018/392

Handlingsprogram - Fossilbränslefri region

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionfullmäktige antar Handlingsprogram för en fossilbränslefri region.

Bakgrund
Handlingsprogrammet för en fossilbränslefri region är ett av flera 
handlingsprogram under länets regionala utvecklingsstrategi. Förslaget till 
handlingsprogram har, efter beslut i regionförbundets och landstingets 
styrelser, varit ute på remiss under perioden december 2018 till mars 2019.
Handlingsprogrammet förtydligar och konkretiserar RUS:ens övergripande 
strategier. Det innehåller också mål och delstrategier, samt prioriterade 
aktiviteter för regional samhandling. Handlingsprogrammet avgränsas 
därmed till områden av strategisk betydelse och till insatser som kräver 
samhandling mellan olika aktörer och över gränser. Det innebär att 
dokumentet inte omfattar allt utvecklingsarbete för en fossilbränslefri region.
Samrådsredogörelsen sammanfattar och kommenterar de synpunkter som 
kommit in under remisstiden.
Det slutliga handlingsprogrammet för en fossilbränslefri region har ändrats, 
enligt vad som redovisas i samrådsredogörelsen. Delmål 2.2 (Flyg) och 
delmål 3.3 (Offentliga bostäder och lokaler) har ändrats. En aktivitet har 
tagits bort (Plattform för bioekonomi) och två har tillkommit 
(Fossilbränslefria arbetsmaskiner respektive Koldioxidbudget för länets 
kommuner). Dessutom har några fakta- och språkfel rättats. 
Handlingsprogrammet för en fossilbränslefri region antas av Länsstyrelsen 
Kalmar län samt av Region Kalmar län. Handlingsprogrammet har också 
stämts av med länsstyrelsen.

Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 117/2019.
2. Handlingsprogram för en fossilbränslefri region.
3. Samrådsredogörelse.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-05-23

Regionala utvecklingsnämnden

§ 117 Ärendenummer RUN 2019/75

Fossilbränslefri region - mål, strategier och 
handlingsprogram

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionfullmäktige antar 
Handlingsprogram för en fossilbränslefri region, daterad april 2019. 

Bakgrund
Handlingsprogrammet för en fossilbränslefri region är ett av flera 
handlingsprogram under länets regionala utvecklingsstrategi. Förslaget till 
handlingsprogram har, efter beslut i regionförbundets och landstingets 
styrelser, varit ute på remiss under perioden december 2018 till mars 2019.
Handlingsprogrammet förtydligar och konkretiserar RUSens övergripande 
strategier. Det innehåller också mål och delstrategier, samt prioriterade 
aktiviteter för regional samhandling. Handlingsprogrammet avgränsas 
därmed till områden av strategisk betydelse och till insatser som kräver 
samhandling mellan olika aktörer och över gränser. Det innebär att 
dokumentet inte omfattar allt utvecklingsarbete för en fossilbränslefri region.   
Samrådsredogörelsen sammanfattar och kommenterar de synpunkter som 
kommit in under remisstiden. 
Det slutliga handlingsprogrammet för en fossilbränslefri region har ändrats, 
enligt vad som redovisas i samrådsredogörelsen. Delmål 2.2 (Flyg) och 
delmål 3.3 (Offentliga bostäder och lokaler) har ändrats. En aktivitet har 
tagits bort (Plattform för bioekonomi) och två har tillkommit 
(Fossilbränslefria arbetsmaskiner respektive Koldioxidbudget för länets 
kommuner). Dessutom har några fakta- och språkfel rättats. 
Handlingsprogrammet för en fossilbränslefri region antas av Länsstyrelsen 
Kalmar län samt av Region Kalmar län. Handlingsprogrammet har också 
stämts av med länsstyrelsen. 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse Handlingsprogram för en fossilbränslefri region 

1904  uppdaterad, daterad 190410
2. Handlingsprogram för en fossilbränslefri region. April 2019. 
3. Samrådsredogörelse. 2019-04-10. 
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Region Kalmar län
Datum
2019-05-23

Protokollsanteckning
Michael Eriksson (SD) redovisar följande protokollsanteckning från 
Sverigedemokraterna: 
En del av de mål som är uppsatta i planen verkar inte helt realistiska, 
framförallt då vi inte tydligt kan se att hänsyn tagits till kostnader och 
volymer. Vår uppfattning är att även om ny teknik, effektiviseringar, ändrade 
res- och transportmönster och likande kan minska behovet av bränsle så det 
är ändå väldigt stora volymer av fossila bränslen som kommer att behöva 
ersättas av förnybara. Därför handlar en omställning inte bara om tekniska 
lösningar utan minst lika mycket om kostnader och volymer. När det gäller 
volymer är det både i form av tillgång till råvara och i tillgänglig 
produktionskapacitet. Vi är också oroade att det kommer att föreslås åtgärder 
som låter bra genom att de minskar fossilbränsleförbrukningen inom länet 
men som sedan orsakar en större ökning utanför länet än vad minskningen är 
inom. Ett systemtänkande behöver också användas för förnybara bränslen, så 
att det inte går åt mer energi för att producera de förnybara bränslena, än vad 
energiinnehållet är i det färdigproducerade bränslet. 

Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen
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Förord 
Arbetet för att minska klimatutsläppen är en global fråga av största vikt. Utvecklingen styrs till stora 

delar av internationella och nationella beslut, men åtgärderna måste genomföras lokalt.  

Styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län satte år 2006 som mål att länet år 2030 ska vara en 

fossilbränslefri region. Sedan dess har energi- och klimatarbetet varit en viktig del i det regionala 

utvecklingsarbetet. 

Utgångspunkten är att arbetet ska leda till minskade utsläpp av fossil koldioxid, en effektivare 

energianvändning och ett växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling. Här ska offentlig 

sektor gå före och visa att det är möjligt att kombinera ambitiösa klimatmål med hållbar tillväxt.  

Den största utmaningen finns inom transportsektorn. Länets aktörer – enskilda, företag, organisationer 

och myndigheter – kan göra mycket, men framtiden avgörs till stora delar av frågor som ligger utanför 

vad dessa aktörer själva kan besluta om. Här krävs teknikutveckling, samt nationella och 

internationella beslut och styrmedel för en hållbar transportsektor. 

Handlingsprogrammet vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän i offentlig sektor i Kalmar län, 

men också till företrädare för näringsliv, myndigheter och föreningsliv. Utifrån våra olika uppdrag har 

vi alla olika roller och ansvar i genomförandet. Handlingsprogrammet rör Kalmar län som geografisk 

yta och avgränsas till områden av strategisk betydelse och till insatser som kräver samhandling mellan 

olika aktörer och över gränser. Det innebär att handlingsprogrammet inte omfattar allt 

utvecklingsarbete för en fossilbränslefri region.  

Målen är satta till 2025 respektive 2030 medan de prioriterade aktiviteterna har tidsperspektivet 2019 - 

2022. Listan över aktiviteter kommer därefter att behöva uppdateras. Dokumentet kommer att arbetas 

in i länets energi och klimatstrategi, vilken ska vara färdigställd och antagen hösten 2019. 

Dokumentet har antagits av Region Kalmar län och länsstyrelsen, som ett underlag för länets 

utvecklingsarbete. Vi hoppas att också kommunerna ställer sig bakom dokumentet, antar motsvarande 

mål för respektive kommun, samt tar fram egna handlingsplaner.  

 
 

 

 

 

Thomas Carlzon  Anders Henriksson  

Landshövding   Ordförande    

Länsstyrelsen Kalmar län  Region Kalmar län 
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Inledning 
Styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län satte 2006 som mål att länet år 2030 ska vara en 

fossilbränslefri region. Sedan dess har energi- och klimatarbetet varit en viktig del i det regionala 

utvecklingsarbetet. Arbetet, som samordnas av länets klimatkommission, drivs gemensamt och baseras 

på ett handlingsprogram med gemensamma mål, strategier och prioriterade aktiviteter.   

Regionförbundets styrelse uppdrog åt länets klimatkommission att ta fram förslag till reviderat 

handlingsprogram för fossilbränslefri region. Klimatkommission Kalmar län lämnade ett sådant 

förslag i början av år 2018, ett förslag som sedan bearbetats vidare.  Landstinget och regionförbundet 

bildade vid årsskiftet 2018/2019 en ny regionkommun – Region Kalmar län. I och med detta upphörde 

Regionförbundet i Kalmar län. De regionala utvecklingsfrågorna hanteras istället av en regional 

utvecklingsnämnd inom Region Kalmar län. 

Handlingsprogrammet för en fossilbränslefri region omfattar i första hand energi- och klimatpåverkan 

från energiförsörjning (inklusive el), transporter och arbetsmaskiner i Kalmar län. Programmet föreslår 

också några aktiviteter för att minska länets indirekta klimatpåverkan. Övriga klimatgaser ingår inte.  

Den som pekas ut som ansvarig har uppdraget att se till att arbetet med respektive aktivitet fortsätter, 

d.v.s. att initiera och samordna fortsatt samarbete. Det betyder inte att denna organisation ansvarar för 

att aktiviteten verkligen genomförs. Detta eftersom flera av de prioriterade insatserna kräver samarbete 

och gemensamma överenskommelser och ofta också separata formella beslut. 

Klimat att växa i – regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 
Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi (RUS) är en övergripande strategi för länets utveckling och 

anger en långsiktig riktning för utvecklingsarbetet i Kalmar län. RUS:en är en vägvisare som pekar ut i 

vilken riktning vi vill att länet ska utvecklas. Genom att arbeta mot en gemensam målbild skapar vi 

tillsammans förutsättningar för att Kalmar län ska bli en plats att växa på. 
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Länets regionala utvecklingsstrategi innehåller bland annat följande delstrategi:  

 

”Minska klimatpåverkan och anpassa samhället till ett förändrat klimat. 

Utsläppen av klimatpåverkande gaser från Kalmar län ska minska, totalt sett och inom alla 

sektorer. I dag kommer de största utsläppen från jordbruk, transporter och energiförsörjning 

vilket gör dessa sektorer till prioriterade områden. Vi ska också arbeta för att länet ska vara 

fossilbränslefritt år 2030. Redan idag kommer två tredjedelar av den energi som används i länet 

från förnybara energikällor. Utgångspunkten är att arbetet ska leda till minskade utsläpp av 

fossil koldioxid, en effektivare energianvändning och ett växande näringsliv som bidrar till 

hållbar utveckling. Här ska offentlig sektor gå före och visa att det är möjligt att kombinera 

ambitiösa klimatmål med hållbar tillväxt.  

Samtidigt måste vi också börja anpassa samhället till ett framtida klimat med högre 

temperaturer, förändrade nederbördsmängder, förhöjda vattennivåer och mer frekventa extrema 

vädersituationer.” 

 

Hur arbetet ska genomföras beskrivs vidare i fördjupade handlingsprogram och planer. Detta 

handlingsprogram för en fossilbränslefri region är en sådan fördjupning. Handlingsprogrammet vänder 

sig till förtroendevalda och tjänstemän i offentlig sektor i Kalmar län, men också till företrädare för 

näringsliv, myndigheter och föreningsliv. Utifrån våra olika uppdrag har vi alla olika roller och ansvar 

i genomförandet. Ett exempel är länets energibolag, som med egna resurser kan fungera som viktiga 

motorer för omställning.  

Handlingsprogrammet definierar de utmaningar och möjligheter kopplade till regional utveckling som 

bedöms ha störst betydelse för länet de närmaste åren. Dokumentet innehåller mål och strategier, samt 

ett antal prioriterade aktiviteter. Dessa avgränsas till områden av strategisk betydelse och till 

aktiviteter som kräver samhandling mellan olika aktörer och över gränser. Det innebär att 

handlingsprogrammet inte omfattar allt utvecklingsarbete för en fossilbränslefri region. Målen är satta 

till 2025 respektive 2030 medan de prioriterade aktiviteterna har tidsperspektivet 2019 - 2022. Listan 

över aktiviteter kommer därefter att behöva uppdateras. 

Handlingsprogrammet för en fossilbränslefri region är en del i ett större länsgemensamt arbete för 

minskad klimatpåverkan och god regional utveckling. Exempel på andra viktiga regionala 

måldokument är Kalmar läns energi- och klimatstrategi, länstransportplanen, kollektivtrafikstrategin, 

den regionala digitala agendan, samt åtgärdsprogrammet för länets miljömål. 

Det klimatpolitiska ramverket 
EU antog år 2014 ett klimatpolitiskt ramverk 2030 samt en så kallad ”roadmap” för 2050. Lagförslag 

kring energipaket och utsläppsrätter ska lägga grunden för att uppnå följande:  

 Minst 40 procents minskning i utsläpp av växthusgaser (jämfört med 1990) 

 Minst 27 procents andel förnybart  

 Minst 27 procent högre energieffektiviteten jämfört med ”business as usual”  

År 2018-2019 händer det mycket inom EU när det gäller minskade koldioxidutsläpp. EU-

kommissionen arbetar till exempel med ett stort energipaket, nya förslag inom transportsektorn och 

bindande utsläppsmål för olika sektorer och på nationell nivå. Detta kommer att få en stor påverkan 

också på det regionala energi- och klimatarbetet och är något som vi måste förhålla oss till framåt. 

Dock vet vi inte utfallet när detta handlingsprogram skrivs. Därför finns det anledning att ha ett 

relativt kort perspektiv på handlingsprogrammets aktiviteter.  
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Riksdagen har antagit ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige som innehåller nya klimatmål, en 

klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Klimatlagen trädde i kraft den 1 januari 2018 och innebär att 

varje regering har en skyldighet att föra en klimatpolitik som utgår från de klimatmål som riksdagen 

har antagit. Varje regering ska också tydligt redovisa hur arbetet med att nå målen fortskrider.  

Sveriges klimatmål gäller samtliga klimatgaser, det vill säga inte bara koldioxid från transporter, 

arbetsmaskiner och energiförsörjning, vilket ju är avgränsningen i handlingsprogrammet för 

fossilbränslefri region. Klimatmålen beskriv så här på regeringens hemsida:  

”Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att 

därefter uppnå negativa utsläpp. Negativa utsläpp innebär att utsläppen av växthusgaser från 

verksamheter i Sverige är mindre än till exempel den mängd koldioxid som tas upp av naturen 

som en del av kretsloppet, eller mindre än de utsläpp Sverige bidrar till att minska utomlands 

genom att investera i olika klimatprojekt. De kvarvarande utsläppen från verksamheter inom 

svenskt territorium ska dock vara minst 85 procent lägre än utsläppen år 1990. 

Utsläppen i Sverige i de sektorer som kommer att omfattas av EU:s ansvarsfördelnings-

förordning, bör senast år 2030 vara minst 63 procent lägre än utsläppen 1990, och minst 75 

procent lägre år 2040. Utsläppen som omfattas är främst från transporter, arbetsmaskiner, 

mindre industri- och energianläggningar, bostäder och jordbruk. Dessa utsläpp ingår inte i EU:s 

system för handel med utsläppsrätter, som omfattar det mesta av utsläppen från industrin, el- 

och fjärrvärmeproduktion samt flygningar med start och landning inom det europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet EES. På motsvarande sätt som för det långsiktiga målet finns 

även möjlighet att nå delar av målen till år 2030 och 2040 genom kompletterande åtgärder, 

såsom ökad upptag av koldioxid i skog eller genom att investera i olika klimatprojekt 

utomlands. Sådana åtgärder får användas för att klara högst 8 respektive 2 procentenheter av 

utsläppsminskningsmålen år 2030 och 2040. 

Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 

2030 jämfört med 2010. Anledningen till att inrikes flyg inte ingår i målet är att inrikes flyg 

ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter.” 
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Agenda 2030 
Under 2015 beslutade FN:s medlemsländer att förbinda sig till 17 globala hållbarhetsmål som ersätter 

Milleniemålen. Dessa mål ska vara uppfyllda till år 2030, varför vi i Sverige ibland refererar till dem 

som Agenda 2030. Målen handlar om att avskaffa extrem hunger, minska ojämlikheter, främja fred 

och rättvisa, och lösa klimatkrisen.  

 
Arbetet för en fossilbränslefri region ska inte bara leda till minskad klimatpåverkan, fler jobb och mer 

export. Även hållbarhetsbegreppets övriga dimensioner måste uppmärksammas. Här utgör Agenda 

2030 och FN:s globala hållbarhetsmål ramen. Genom att sätta in handlingsprogrammet i detta större 

perspektiv är det lättare för företag och organisationer att koppla på sitt eget hållbarhetsarbete och på 

så sätt hitta samverkansytor. Detta bäddar för möjligheter till gemensamma projekt och till att få fler 

engagerade i arbetet för en fossilbränslefri region.  

 

 

Detta handlingsprogram har tydligast koppling till följande Agenda 2030-mål:  

3. God hälsa och välbefinnande 

7. Hållbar energi för alla 

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

11. Hållbara städer och samhällen 

12. Hållbar konsumtion och produktion 

13. Bekämpa klimatförändringarna 

15. Ekosystem och biologisk mångfald 

17. Genomförande och globalt partnerskap 
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Strategier för ett fossilbränslefritt  
Kalmar län  
I Kalmar län ska vi tillämpa en helhetssyn på klimat- och energifrågorna. Det innebär att vi ska utgå 

från Agenda 2030 och genomföra val och åtgärder med hänsyn till miljömässig, social och ekonomisk 

hållbarhet, men också med hänsyn till regional nytta och livscykelperspektivet. Genom att vara 

medvetna energianvändare och bygga vårt agerande på kunskap och erfarenheter kan vi använda rätt 

energi till rätt saker.  

Våra strategier är att:   

 Minimera och effektivisera användningen av energi och råvaror. 

 Cirkulera resurser, genom att se avfall som en tillgång. 

 Konvertera från fossil energi till förnybar sådan. 

 Producera förnybar energi, men också tjänster och produkter som underlättar övergången 

till ett fossilbränslefritt samhälle.  

 Kompensera de klimatutsläpp vi inte kan undvika.  

Strategierna hjälper oss att nå uppsatta mål. Det finns också andra delar som är viktiga för att lyckas 

och som handlar om hur vi arbetar tillsammans.  

Vi ska  

 i allt arbete inkludera länets regionala utvecklingsstrategis tre horisontella perspektiv – 

kompetensförsörjning, digital omställning och internationellt samarbete 

 profilera regionen som en föregångare när det gäller klimatfrågor och hållbar tillväxt och 

aktivt nyttja möjligheten till pilot- och demonstrationsprojekt 

 samarbeta över administrativa och geografiska gränser och aktivt söka ny kunskap och nya 

samarbeten såväl inom som utom landet 

 tänka nytt, ifrågasätta gamla mönster och prova nya lösningar  

 underlätta för företag, organisationer och enskilda att öka sin kunskap och medvetenhet och 

att kunna agera på ett klimatriktigt sätt 

 vara aktiva i påverkansarbete när det gäller frågor som är strategiska för regionen 

Fossilbränslefria transporter - den största utmaningen 
Målet om att Kalmar län ska bli en fossilbränslefri region, och definitionen av detta mål, antogs 2006. 

För att nå dit behöver samtliga mål 1-3 förverkligas (fossilbränslefri energiproduktion, fossilbränslefri 

energianvändning, effektiv energianvändning). Dessutom är mål 4, om att bidra till ett växande 

näringsliv, viktigt ur perspektivet regional utveckling.  

Transportmålen är svårast att nå, och därmed kanske viktigast att prioritera i det länsgemensamma 

arbetet. Mål och aktiviteter för fossilbränslefria transporter beskrivs i avsnitt 1.1, 2.1 och 3.1.  
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Klimatsamverkan Kalmar län 
Klimatsamverkan Kalmar län är ett gemensamt initiativ av länsstyrelsen och regionförbundet (numera 

Region Kalmar län). Klimatsamverkan Kalmar län ska öka takten i genomförandet av länets energi- 

och klimatmål, bidra till att anpassa samhället till ett förändrat klimat och finna nya metoder och 

lösningar för att nå uppsatta mål. I uppdraget ingår att vara ett forum för informations- och 

erfarenhetsutbyte samt ökad kunskap, synliggöra det pågående energi- och klimatarbetet, föreslå 

åtgärder, aktiviteter och prioriteringar till respektive berörd huvudman, följa upp och utvärdera 

utvecklingen inom berörda samverkansområden samt bidra till ökat samarbete med andra regioner.  

Samverkansområden:  

 Minskade klimatutsläpp från fossila bränslen (fossilbränslefri region) 

 Minskade klimatutsläpp, övriga klimatgaser  

 Klimatanpassning  

Arbetet samordnas i klimatkommissionen, som består av personer med bred erfarenhet från offentlig, 

privat och akademisk sektor.  

Detta handlingsprogram berör fossilbränslefri region. Det länsgemensamma arbetet för 

klimatanpassning samlas i klimatanpassningsplan och vattenförsörjningsplan. Övriga klimatgaser 

ingår i länets energi- och klimatstrategi. Handlingsprogrammet för fossilbränslefri region kan ses som 

en delmängd av länets energi- och klimatstrategi. 

Handlingsprogrammet för en fossilbränslefri region kommer att följas upp årligen, med avrapportering 

till klimatkommissionen, länsstyrelsen och Region Kalmar läns regionala utvecklingsnämnd.  
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Handlingsprogram – mål och aktiviteter 

1. Fossilbränslefri energiproduktion 

Mål 1 Utgångsläge 

Fossilbränslefri energiproduktion. År 2030 är Kalmar läns produktion av förnybar energi minst lika 

stor som länets totala energianvändning.  Länets aktörer bidrar genom att köpa och/eller producera 
förnyelsebar energi. 

2016: 68 % 

Delmål 1.1 Utgångsläge 

Produktion av förnybara drivmedel. År 2020 uppgår produktionen av förnybara drivmedel i 

Kalmar län till 200 GWh och år 2025 till 250 GWh. I detta ingår att produktionen av biogas år 2020 
uppgår till 160 GWh, varav merparten uppgraderas till drivmedel. 

2017:  33 GWh 
(drivmedel) 
 
2017: 51 GWh 
(biogas) 

Aktiviteter Ansvar Tidplan Resurser 

1.1.1 Produktion av biometanol    

1.1.2 Förvätskning till flytande biogas (LBG)    

1.1.3 Utökad produktion av biogas    

1.1.4 Utökad produktion av övriga förnybara 
drivmedel 

   

Delmål 1.2 Utgångsläge 

Produktion av förnybar el. År 2030 är Kalmar läns produktion av förnybar el minst lika stor som 

länets totala elanvändning. 2016: 52 % 

Aktiviteter Ansvar Tidplan Resurser 

1.2.1 Aktuella vindbruksplaner i alla kommuner 
Länsstyrelsen 
(samordning) 2019-2021 

Inom befintliga 
ramar 

1.2.2. Havsbaserad vindkraft    

1.2.3 Länsprojekt solceller 
Klimatsamverkans  
länsgrupp 

2019 (steg 1) 
Inom befintliga ramar 
(Steg 1) 

Delmål 1.3 Utgångsläge 

Övrig energiproduktion. År 2030 är Kalmar läns produktion av förnybar energi för värme och kyla 

minst lika stor som länets totala användning av värme och kyla 

2016: 85 %  
förnybara bränslen till 
fjärrvärme 

 

Detta handlingsprogram fokuserar på produktion av förnybar energi som till exempel biobränsle, 

biodrivmedel, sol och vind. Produktionen av el vid kärnkraftverket i Oskarshamn berörs inte. 

Kärnkraftverket i Oskarshamn räknas istället som en extern, nationell, producent. Orsaken till detta är 

främst att kärnkraftverkets elproduktion är så stor att det annars blir omöjligt att läsa ut andra trender, 

förändringar och så vidare.  

 

  Vi är beroende av andras beslut 
Målet om produktion av förnybar energi delas i följande avsnitt upp i separata delmål för 

produktion av förnybara drivmedel, förnybar el respektive övrig förnybar energi. För el och 
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övrig energiproduktion bedömer vi det som möjligt att producera förnybar energi i proportion 

till länets energianvändning. Däremot ser vi stora svårigheter att, med nuvarande 

förutsättningar, producera förnybara drivmedel i en mängd som motsvarar användningen. 

Produktionsmålet för förnybar energi stämmer alltså inte överens med underliggande mål för 

respektive sektor.  Här krävs bland annat teknikutveckling, samt nationella och internationella 

beslut och styrmedel för en hållbar transportsektor. Detta är frågor som ligger utanför vad 

länets aktörer själva kan besluta om. 

1.1 Produktion av förnybara drivmedel 

Energimyndigheten med fleras plan för omställning av transportsektorn anger tre nödvändiga delar för 

en sådan omställning – ett transporteffektivt samhälle, mer energieffektiva och fossilbränslefria fordon 

samt förnybara drivmedel. De redovisas i detta handlingsprogram under separata rubriker.  Så här 

skriver man om förnybara drivmedel: 

”När det gäller förnybara drivmedel har Sverige goda förutsättningar att ställa om jämfört med 

många andra länder, men för att potentialen ska realiseras krävs insatser i alla led – produktion, 

användning och distribution. EU:s regelverk påverkar dock möjligheterna att utforma styrmedel 

och därför behöver Sverige fortsätta sitt påverkansarbete gentemot EU. Det finns också ett antal 

prioriterade insatser som kan genomföras på nationell nivå.” 

Regeringen menar också att transportsektorn behöver elektrifieras i högre grad. I denna handlingsplan 

förutsätter vi att man avser att detta ska ske med hjälp av el från förnybara energikällor och med 

hållbara produktionsmetoder för fordon och batterier.  

Under 2018 - 2019 händer det mycket inom EU när det gäller energifrågor och minskade 

koldioxidutsläpp. Nya EU-mål och -direktiv kommer att påverka det regionala arbetet och leda till att 

vissa delar av handlingsprogrammet för en fossilbränslefri region kan behöva omarbetas tidigare än 

andra. Detta gäller inte minst avsnitten om förnybara drivmedel och klimateffektiva transporter.  

  

1.1 Delmål för produktion av förnybara drivmedel 

År 2020 uppgår produktionen av förnybara drivmedel i Kalmar län till 200 GWh och år 2025 till 250 GWh.  
I detta ingår att produktionen av biogas år 2020 uppgår till 160 GWh, varav merparten uppgraderas till 
drivmedel. 

 

Prioriterade aktiviteter 

1.1.1 Biometanol.  

Handlingsplanen föreslår inte något konkret samverkansprojekt, men området är viktigt för att 

nå uppsatta mål och offentlig sektor ska försöka underlätta initiativ inom detta område.   

 

Södra planerar att ta tillvara den råmetanol som är en biprodukt vid tillverkningen av 

pappersmassa och producera biometanol som kan användas som drivmedel. Biometanolen 

kommer att tillverkas i en anläggning vid Södras massabruk i Mönsterås som ska vara färdig 

hösten 2019. Målet är att producera 6000 ton (cirka 37,7 GWh per år) biometanol per år.  

 

1.1.2 Förvätskning av biogas till LBG (flytande biogas), vilket ger möjlighet att leverera till 

andra fordonstyper och till en geografiskt större marknad. 

Handlingsplanen föreslår inte något konkret samverkansprojekt, men området är viktigt för att 

nå uppsatta mål och offentlig sektor ska försöka underlätta initiativ inom detta område.   
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1.1.3 Utökad produktion av biogas, i första hand från restprodukter (inklusive gödsel) och för 

drivmedelsanvändning. 

Handlingsplanen föreslår inte något konkret samverkansprojekt, men området är viktigt för att 

nå uppsatta mål och offentlig sektor ska försöka underlätta initiativ inom detta område.   

 

1.1.4 Utökad produktion av andra förnybara drivmedel. 

Handlingsplanen föreslår inte något konkret samverkansprojekt, men området är viktigt för att 

nå uppsatta mål och offentlig sektor ska försöka underlätta initiativ inom detta område.   

 

Åtgärder för ökad produktion av förnybara drivmedel är naturligtvis direkt kopplade till att det finns 

en marknad för dessa produkter.  De prioriterade aktiviteter som listas här ska bland annat ses 

tillsammans med de prioriterade aktiviteterna i avsnittet om fossilbränslefria och energieffektiva 

fordon, sidan 18. Regional produktion av förnybara drivmedel är också viktiga ur näringslivssynpunkt, 

se avsnittet om ett växande näringsliv för hållbar utveckling (sidan 21).  

1.2 Produktion av förnybar el 

En ökad produktion av förnybar el i länet bidrar till en hållbar tillväxt, lägre utsläpp av hälsoskadliga 

partiklar, lägre koldioxidutsläpp i länet etc. För att klara målet måste flera olika projekt tillskapas på 

regional nivå. Här spelar t.ex. energibolag en betydande roll. Även andra enskilda aktörer kan bidra 

genom att satsa på egen produktion av förnyelsebar el genom vindkraft och/eller solkraft. Målet 

innebär inte att varje elkonsument förväntas satsa på enbart lokalproducerad förnybar el och täcka hela 

sin elanvändning med förnybar el från länet, utan målet är satt på systemnivå där i första hand 

elproducenter kan göra störst skillnad. Länets elkonsumenter kan, genom att köpa förnybar el, bidra 

till att bygga marknad.  

 

1.2 Delmål för produktion av förnybar el 

År 2030 är Kalmar läns produktion av förnybar el lika stor som länets totala energianvändning.  

 

Prioriterade aktiviteter 

1.2.1  Aktuella vindbruksplaner i samtliga kommuner  

När man sätter upp vindkraftverk, i synnerhet stora parker antingen på land eller till havs, 

innebär det en påverkan på landskapet. Det är därför viktigt att lokaliseringen föregås av en 

fysisk planering och att kommunerna i sina översiktsplaner har tagit ställning till om och i så 

fall var man bedömer det lämpligt eller mindre lämpligt med vindkraft. Detta görs ofta i form 

av vindbruksplaner. Ny kunskap, ny teknik och allt större vindkraftverk gör att det är viktigt 

att vindbruksplanerna är aktuella. Kunskapsutbyte mellan kommunerna och andra myndig-

heter kan underlätta arbetet.  

Ansvar: Länsstyrelsen (samordning) 

Tidplan: 2019 - 2021 

Resursbehov: Inom befintliga ramar 

 

1.2.2  Havsbaserad vindkraft 

Handlingsplanen föreslår inte något konkret samverkansprojekt, men området är viktigt för att 

nå uppsatta mål och offentlig sektor ska försöka underlätta initiativ inom detta område.   
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1.2.3  Länsprojekt solceller 

Undersöka förutsättningarna för, och om möjligt genomföra, ett länsgemensamt samarbete för 

ökad installation av solceller. Det kan handla om att bedöma potentialer, informera mål-

grupper och att utveckla affärsmodeller för till exempel andelsägande.  

Ansvar: Klimatsamverkans länsgrupp 

Tidplan: 2019 (steg 1) 

Resursbehov: Inom befintliga ramar (steg 1) 

1.3 Övrig energiproduktion 

Detta avsnitt handlar främst om produktion av förnybar värme och/eller kyla, dock inte den del som 

utgörs av el. Det innebär i första hand biobränsle, sol eller annan förnybar energi som används för 

uppvärmning och industriprocesser, samt den energi som med värmepumpars och värmeväxlares hjälp 

kan utvinnas från till exempel luft, vatten eller mark. Värmepumparnas elförbrukning ingår dock i 

delmålen om el. 

Vi saknar produktionssiffror för vissa sektorer. Det gäller t.ex. den ved som används för egen 

uppvärmning, den del av värme/kyla från värmepumpar som inte är el, samt solvärme.  

Siffrorna i dagens energibalans förutsätter att allt använt biobränsle produceras i länet och 

energibalansen tar alltså inte hänsyn till eventuell import eller export av biobränsle över länsgräns.  

Handlingsprogrammet prioriterar, i nuläget, inte länsgemensamma aktiviteter inom detta område.  

 

1.3 Delmål för övrig energiproduktion 

År 2030 är Kalmar läns produktion av förnybar energi för värme och kyla minst lika stor som länets totala 
användning av värme och kyla. 
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2. Fossilbränslefri energianvändning 

Mål 2 Utgångsläge 

Fossilbränslefri energianvändning. Andelen använd förnybar energi ska öka kontinuerligt. 

År 2025 använder offentlig sektor endast sådan energi, köpt eller egenproducerad. 

År 2030 är all energianvändning i Kalmar län fossilbränslefri.   

Uppfylls idag 

Se separat uppföljning 

2016: 68 % 

Delmål 2.1 Utgångsläge 

Transporter. År 2025 är klimatutsläppen från transporter i Kalmar län 70% lägre än år 2010. 

År 2020 är alla samhällsbetalda resor i Kalmar län klimatneutrala. År 2025 är samtliga 
samhällsbetalda transporter och arbetsmaskiner fossilbränslefria. 

2016: 10 % lägre 

Se separat uppföljning 

Aktiviteter Ansvar Tidplan Resurser 

2.1.1 Fossilbränslefritt resande 
Klimatsamverkans 
länsgrupp 

2019 (Steg 1) 
Inom befintliga ramar 
(steg 1) 

2.1.2 Biogas BOOST, fler biogasfordon Miljöfordon syd 2018-2021 3,6 MSEK 

2.1.3 Pilotprojekt flytande biogas i tunga fordon Region Kalmar län 2018-2019 (Steg 1) 0,2 MSEK 

2.1.4 Fossilbränslefria arbetsmaskiner 
Klimatsamverkan 
länsgrupp 

2019 Inom befintliga ramar 

Delmål 2.2 Utgångsläge 

Flyg. År 2019 använder de bolag som trafikerar Kalmar läns flygplatser minst 5% flygbiobränsle vid 

inrikes trafik. År 2025 är motsvarande siffra 50%. År 2030 använder de flygbolag som trafikerar 
Kalmar läns flygplatser 100% biobränsle. 

 

Aktiviteter Ansvar Tidplan Resurser 

2.2.1 Mer förnybart flygbränsle. Kalmar Öland Airport 2019-  

Delmål 2.3 Utgångsläge 

Infrastruktur, förnybara drivmedel. År 2025 finns det en infrastruktur som gör det möjligt att köra 

fossilbränslefritt i hela Kalmar län. Då finns det bland annat publik laddinfrastruktur för elfordon samt 
minst ett tankställe för biogas i varje kommun. 

2018:  
Tankställe biogas i 5 
kommuner. 

Aktiviteter Ansvar Tidplan Resurser 

2.3.1 Plan, infrastruktur för förnybara drivmedel 
och fordon. 

Länsstyrelsen 
(samordning) 

2018-2019 
Inom befintliga ramar 
(steg 1) 

Delmål 2.4  

Elanvändning. År 2020 använder Kalmar län endast el från förnybara källor.  

Delmål 2.5  

Energianvändning i bostäder. År 2025 använder Kalmar län inga fossila bränslen för bostäders 

värme, kyla eller varmvatten.  
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Transporter – energieffektiva och fossilbränslefria fordon  

Energimyndigheten med flera har tagit fram en strategisk plan för omställning av transportsektorn till 

fossilfrihet. Den anger tre nödvändiga delar – ett mer transporteffektivt samhälle, energieffektiva och 

fossilbränslefria fordon och farkoster samt högre andel förnybara drivmedel. Så här skriver man om 

fordon:  

”För mer energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster är energieffektivisering, 

möjlighet att använda förnybara drivmedel avgörande för fordon, fartyg, flygplan och 

arbetsmaskiner. Utvecklingen inom området styrs till stor del på internationell nivå. Ett exempel 

på betydelsefull styrning är de krav som ställs på EU-nivå på nya fordons koldioxidutsläpp. På 

nationell nivå kan ekonomiska incitament styra mot minskade utsläpp från fordon som säljs i 

landet, men även främja att fordon kan nyttjas mer energieffektivt.” 

Regeringen menar också att transportsektorn behöver elektrifieras i högre grad. Detta handlings-

program förutsätter att man då avser att detta ska ske med hjälp av el från förnybara energikällor och 

med hållbara produktionsmetoder för fordon och batterier.  

Vi har, i detta handlingsprogram, valt att också lägga frågor om infrastruktur för förnybara drivmedel 

och elfordon under detta avsnitt.  

 

  Vi är beroende av andras beslut 
Delmålen om samhällsbetalda transporter kräver bland annat teknikutveckling, nationella och 

internationella beslut samt styrmedel, som gör det möjligt att resa fossilbränslefritt med flyg 

och tåg. Det kan handla om nya drivmedel, eller när det gäller tåg, om elektrifiering av 

befintliga banor. Detta är frågor som ligger utanför vad länets aktörer själva kan besluta om.  

Länets aktörer uppmanas, enligt strategin på sidan 7, att kompensera för de klimatutsläpp som 

inte kan undvikas. 

 

2.1 Delmål för transporter 

År 2025 är klimatutsläppen från transporter i Kalmar län 70 procent lägre än år 2010. 
Kommentar: Fem år tidigare än det nationella målet för inrikes transporter utom flyg.  
 
År 2020 är alla samhällsbetalda resor i Kalmar län klimatneutrala. År 2025 är samtliga samhällsbetalda transporter och 
arbetsmaskiner fossilbränslefria. 

2.2 Delmål för flyg 

År 2019 använder de bolag som trafikerar Kalmar läns flygplatser minst 5% flygbiobränsle vid inrikes trafik. År 2025 är 
motsvarande siffra 50%. År 2030 använder de flygbolag som trafikerar Kalmar läns flygplatser 100% biobränsle. 

2.3 Delmål för infrastruktur för förnybara drivmedel 

År 2025 finns det en infrastruktur som gör det möjligt att köra fossilbränslefritt i hela Kalmar län. Då finns det bland annat publik 
laddinfrastruktur för elfordon samt minst ett tankställe för biogas i varje kommun. 

 

Prioriterade aktiviteter 

2.1.1  Fossilbränslefritt resande 

Undersöka förutsättningarna för, och om möjligt genomföra, ett länsprojekt eller -kampanj för 

fossil- och energisnåla fordon, resor och transporter. I detta ingår också mer klimatriktiga 

resval, som överföring från flyg till tåg, liksom insatser för att undvika resor och istället välja 

resfria digitala möten.  
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Ansvar: Klimatsamverkans länsgrupp 

Tidplan: 2019 (steg 1) 

Resursbehov: Inom befintliga ramar (steg 1) 

 

2.1.2  Biogas BOOST - informationsprojekt för fler biogasfordon  

Genomföra projektet Biogas BOOST där länets kommuner med flera samarbetar för att öka 

kunskapen om, och försäljningen av, biogasfordon. Arbetet påbörjas 2018 och samordnas av 

Miljöfordon Sverige. Projektet delfinansieras med medel från Klimatklivet samt regionala 

utvecklingsmedel 

Ansvar: Miljöfordon Sverige (samordning) 

Tidplan: 2018 – 2021 

Resursbehov: 3,6 MSEK 

 

2.1.3   Pilotprojekt flytande biogas i tunga fordon 

Undersöka förutsättningarna för, och om möjlighet genomföra, ett pilotprojekt där några av 

länets stora transportköpare använder flytande biogas för sina lastbilstransporter och sjöfart. 

Bygger på förstudien ”Flytande biogas på land och till havs”, vilken genomförts av 

Energikontor Sydost i samarbete med regionala biogasaktörer. Ett genomförandeprojekt 

kräver delfinansiering från projektparter samt externa projektmedel, t.ex. Regionala fonden för 

Småland och öarna, Klimatklivet eller andra medel.  

Ansvar: Region Kalmar län 

Tidplan: 2018 - 2019 (projektutveckling), 2020-2022 (eventuellt projekt) 

Resursbehov för projektutveckling: 0,2 MSEK (regionala utvecklingsmedel), samt egna 

resurser.  

 

2.1.4   Fossilbränslefria arbetsmaskiner 

Undersöka förutsättningarna för, och om möjlighet genomföra, ett länsprojekt för att 

underlätta omställningen av arbetsmaskiner till fossilbränslefrihet.  

Ansvar: Klimatsamverkans länsgrupp 

Tidplan: 2019 

Resursbehov för projektutveckling: Inom befintliga ramar  

 

2.2.1  Mer förnybart flygbränsle 

Kalmar Öland Airport verkar för att successivt öka andelen biobränsle på flygen från Kalmar. 

Dels genom dialog med offentliga länsaktörer, vilka förväntas ligga i framkant med inköp av 

flygbiobränsle, för att kompensera sitt tjänsteresande. Dels genom information till näringsliv 

och privatpersoner, med syfte att öka kunskapen och därmed också villigheten att köpa 

flygbiobränsle för att kompensera sitt flygresande. 

 

Ansvar: Kalmar Öland Airport  

Tidplan: 2019 – 
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2.3.1  Plan, infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon. 

Alla länsstyrelser i Sverige ska till hösten år 2019 ha tagit fram en plan för infrastruktur för 

förnybara drivmedel och elfordon. Genomförandet av denna plan är en prioriterad insats i 

länets energi- och klimatarbete.   

Ansvar: Länsstyrelsen (samordning, steg 1), olika aktörer enligt plan (genomförande) 

Tidplan: 2018-2019  

Resursbehov: inom befintliga ramar (steg 1)  

Övrig fossilbränslefri energianvändning  

Fossilbränslefri elanvändning och fossilbränslefri energianvändning i fastigheter och industriprocesser 

minskar utsläppen av klimatgaser och bidrar till en hållbar tillväxt. Viktiga insatser krävs från länets 

olika aktörer och det finns god kunskap om väl fungerande lösningar. Detta handlingsprogram 

prioriterar dock, i nuläget, inte länsgemensamma aktiviteter inom dessa områden.  

 

2.4 Delmål för elanvändning 

År 2020 använder Kalmar län endast el från förnybara källor. 

2.5 Delmål för energianvändning i bostäder 

År 2025 använder Kalmar län inga fossila bränslen för bostäders värme, kyla eller varmvatten. 
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3. Effektiv energianvändning 

Mål 3 Utgångsläge 

Effektiv energianvändning. Energieffektiviteten ska öka kontinuerligt.  

År 2020 är Kalmar läns energianvändning 20 % effektivare än år 2005, mätt som tillförd energi i 
relation till BRP. År 2030 är motsvarande siffra 50 %. 

Kommentar: målet för år 2030 motsvarar den nationella energiöverenskommelsen.   

2016: I stort sett 
stillastående. 

Delmål 3.1 Utgångsläge 

Transporteffektivt samhälle. Energiintensiteten per trafikslag ska minska kontinuerligt.   

Aktiviteter Ansvar Tidplan Resurser 

3.1.1 Cykling 
Klimatsamverkans 
länsgrupp 

2019 (Steg 1) 
Inom befintliga ramar 
(steg 1) 

3.1.2 Regionala strukturbilder  Region Kalmar län 2018-2019 (Steg 1) 0,5 MSEK (Steg 1) 

3.1.3 Starka stråk för buss 
Region Kalmar län 
och kommuner 

2017-  

Delmål 3.2 Utgångsläge 

Energieffektiva bostäder och lokaler. År 2020 är energianvändningen i Kalmar läns bostäder och 

lokaler 20 % lägre än år 1995. Då byggs endast s.k. nära-nollenergibyggnader.  

År 2030 är energianvändningen i bostäder och lokaler 30 % lägre än år 1995. 
 

Aktiviteter Ansvar Tidplan Resurser 

3.2.1 Energieffektivisering i fastigheter och 
företag. 

   

3.2.2 Incitament för energieffektivisering Länsstyrelsen 2016-2019 Projektfinansierat 

Delmål 3.3 Utgångsläge 

Offentliga bostäder och lokaler.  

• Halverad energianvändning från 1995 till 2030.  
• Vid hyra av lokaler ska krav på energi och miljöpåverkan ställas till uthyraren. 
• Verksamhetsel inklusive belysning ska effektiviseras kraftfullt. 
• Vid nybyggnad ska klass A enligt BELOK:s anvisningar, det vill säga 50 kWh/m2 lokalyta, 

gälla för såväl egna som förhyrda lokaler.  
• Vid nybyggnad eller omfattande lokalförändring ska alltid övervägas om 

solenergianvändning kan integreras i byggnaden. Det är lämpligt med en skriftlig 
motivering i det fall solenergisystem inte installeras. 

 

Aktiviteter Ansvar Tidplan Resurser 

3.3.1 Handlingsplaner för offentliga bostäder och  
lokaler 

Respektive 
organisation med stöd 
från Energikontor 
Sydost 

2019-2021 Inom befintliga ramar  

 

Detta avsnitt omfattar såväl energieffektivisering som energibesparing. Energieffektivisering uppnås 

genom tekniska lösningar som energieffektiv belysning (t. ex. LED-teknik) och bränslesnåla bilar 

medan energibesparing innebär att vi förändrar vårt beteende och våra vanor, till exempel 

genom att samåka med bil eller släcka onödig belysning. 
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Ett transporteffektivt samhälle 

Samhället måste använda transporter smartare, inklusive en överflyttning av gods från väg till järnväg 

och sjöfart. Så här skriver Energimyndigheten i den strategiska planen för omställning av 

transportsektorn till fossilbränslefrihet:  

”Med ett transporteffektivt samhälle menar myndigheterna i samordningsuppdraget ett 

samhälle där trafikarbetet med energiintensiva trafikslag som personbil, lastbil och flyg 

minskar. Detta kan ske både genom överflyttning till mer energieffektiva färdmedel/trafikslag 

och genom att transporter effektiviseras, kortas eller ersätts helt. Effektivisering av transporter 

kan ske genom exempelvis ökad fyllnads/beläggningsgrad i gods- och personfordon. 

Transporter kan kortas genom exempelvis en mer tät och funktionsblandad bebyggelse. 

Ersättning av transporter kan ske via bland annat resfria möten eller förändrade arbetssätt och 

konsumtionsval. I och mellan städer och tätorter är en överflyttning till andra alternativ än 

personbil och lastbil enklare än på landsbygden där bilen är fortsatt viktig. Även vad gäller 

minskat flygande ser förutsättningarna olika ut i olika delar av landet.” 

 

3.1 Delmål för ett transporteffektivt samhälle 

Energiintensiteten per trafikslag ska minska kontinuerligt. 

 

Prioriterade aktiviteter 

Det pågår ett kontinuerligt arbete för att på bästa sätt knyta ihop och utveckla sambanden mellan 

näringsliv, verksamheter, boende, kollektivtrafik och transportinfrastruktur. Detta är ett stort, viktigt 

och långsiktigt arbete som inte inkluderas i handlingsprogrammet för en fossilbränslefri region. Det 

beskrivs istället i andra länsdokument som bredbandsstrategi, cykelstrategi, handlingsprogram för 

mobilitet/transporter/infrastruktur, kollektivtrafikstrategi, trafikförsörjningsprogram, länstransportplan 

samt kommande handlingsplan för infrastruktur för elfordon och fossilbränslefria drivmedel. Samtliga 

planeringsdokument har den regionala utvecklingsstrategin som målbild. I detta ingår att åstadkomma 

korta restider med hög punktlighet för personer och gods samt att nå målen för en fossilbränslefri 

region. Nedan redovisas några prioriterade aktiviteter för ökad samverkan i den fysiska 

samhällsplaneringen. 

3.1.1  Cykling 

Undersöka förutsättningarna för, och om möjligt genomföra, ett länsprojekt eller kampanj för 

att öka cyklingen. Exempel på insatser kan vara barn och ungas cykling, arbetspendling med 

elcykel, cykelturism etc. Eventuellt nya insatser ska komplettera redan pågående aktiviteter 

inom samma område, som t.ex. projektet ”På egna ben”.  

Ansvar: Klimatsamverkans länsgrupp 

Tidplan: 2019 (steg 1) 

Resursbehov: Inom befintliga ramar (steg 1) 

 

3.1.2  Regionala strukturbilder  

Syftet med att ta fram regionala strukturbilder är att ge en samlad kunskapsbild av regionala 

rumsliga strukturer, samband och relationer som har betydelse för den regionala utvecklingen 

och att därmed komplettera och förtydliga den regionala utvecklingsstrategin. Med andra ord 

att visualisera strategin, som underlag för ställningstaganden och prioriteringar på såväl 

regional som kommunal nivå.  
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Ansvar: Region Kalmar län 

Tidplan: 2018 - 2019 (fas 1), 2019 – (fas 2)  

Resursbehov: 0,5 MSEK för fas 1, finansiering inom befintliga ramar samt regionala 

utvecklingsmedel.  

 

3.1.3  Starka stråk för buss 

Gemensamt arbete för att utveckla starka stråk för buss i länet på de platser där det inte finns 

utbyggd järnväg. Arbetet med att bygga upp ett Bus rapid transit system (BRT) går under 

devisen: ”Tänk tåg, kör buss!”. Det handlar om ett koncept som dels består av snabba och 

gena trafikupplägg som enbart stannar i en kommun eller i en huvudort, dels det fysiska 

upplägget med nya stationer med goda faciliteter liknande en tågstation. Detta innebär hög 

attraktivitet i form av tillgänglighet, trygghet och service i olika former och med hög 

tillgänglighet till och från stationen och centrum.  

Frågor av detta slag hanteras inom ramen för Trafikförsörjningsprogrammet samt i kommande 

handlingsprogram för transportinfrastruktur. Arbetet bedrivs i form av olika kompletterande 

projekt, såväl inom länet som regionöverskridande. Bl a genomfördes en förstudie 2017 -2019.  

Ansvar: Region Kalmar län och berörda kommuner i olika delar.  

Tidplan: 2017- 

Resursbehov: Hanteras via trafikförsörjningsprogram och regional transportplan. Möjlig 

framtida finansiering via stadsmiljöavtalet.  

 

Övrig energieffektivisering 

Nedanstående delmål kan vara svåra att följa upp på systemnivå Kalmar län, men är likafullt viktiga 

som delmål för enskilda aktörer och för att nå fossilbränslefri region.  

För energianvändning i byggnader gäller Boverkets redovisning med primärenergital enligt BBR 

2020.  

3.2 Delmål för energieffektiva bostäder och lokaler 

År 2020 är energianvändningen i Kalmar län bostäder och lokaler 20 procent lägre än år 1995. Då byggs 
endast nära noll-energibyggnader. År 2030 är energianvändningen i bostäder och lokaler 30 procent lägre än 
år 1995.  
Kommentar: Detta kan jämföras med riksdagens mål om halverad energianvändning i bostäder och lokaler 
åren 1995 – 2050, samt EU:s direktiv om nollenergihus år 2020. 

3.3 Delmål för offentliga bostäder och lokaler 

 Halverad energianvändning från 1995 till 2030.  

 Vid hyra av lokaler ska krav på energi och miljöpåverkan ställas till uthyraren. 

 Verksamhetsel inklusive belysning ska effektiviseras kraftfullt. 

 Vid nybyggnad ska klass A enligt BELOK:s anvisningar, det vill säga 50 kWh/m2 lokalyta, gälla för såväl 
egna som förhyrda lokaler.  

 Vid nybyggnad eller omfattande lokalförändring ska alltid övervägas om solenergianvändning kan 
integreras i byggnaden. Det är lämpligt med en skriftlig motivering i det fall solenergisystem inte 
installeras. 

 

  

96



Fossilbränslefri region 2030 Mål, strategier och handlingsprogram 

  
 
 

 20  

 

Prioriterade aktiviteter 

 

3.2.1  Energieffektivisering i fastigheter och företag  

Handlingsplanen föreslår inte något konkret samverkansprojekt, men området är viktigt för att 

nå uppsatta mål och offentlig sektor ska försöka underlätta initiativ inom detta område.   

 

3.2 2  Incitament för energieffektivisering 

Energimyndigheten samt landets länsstyrelser samarbetar i projektet ”Incitament för 

energieffektivisering”. Projektet ska höja kompetensen hos kommunernas tillsynspersonal, 

energi- och klimatrådgivare samt på länsstyrelserna. Målet är att 1 500 små och medelstora 

företag totalt i Sverige ska arbeta systematiskt och strukturerat med att minska sin 

energianvändning. Kalmar län har som mål att 66 företag vid projektets slut ska arbeta 

systematiskt och strukturerat med energieffektivisering.  

Ansvar: Länsstyrelsen i Kalmar län 

Tidplan: 2016-2019  

Resursbehov: 75 procents tjänst 2016-2019, med delfinansiering från EU:s nationella 

regionalfondsprogram. 

 

3.3.1  Handlingsplaner för offentliga bostäder och lokaler 

Länsgemensamt arbete med målet att kommuner, region med flera senast år 2021 ska ha tagit 

fram handlingsplaner för hur de regionala målen för offentliga fastigheter och bostäder kan 

nås i den egna verksamheten samt för hur dessa kan följas upp och rapporteras. Samarbetet 

bör omfatta såväl offentliga ägda lokaler som bostäder, det vill säga såväl förvaltningar som 

bolag.  

Ansvar: Respektive organisation, med stöd från Energikontor Sydost 

Tidplan: 2019 - 2021 

Resursbehov: inom respektive huvudmans befintliga budget 
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4. Växande näringsliv för hållbar utveckling  

Mål 4 Utgångsläge 

Växande näringsliv för hållbar utveckling. År 2025 är Kalmar läns utsläpp av fossil koldioxid per 

bruttoregionprodukt 50 % lägre än år 2005. 
 
Kalmar läns miljösektor utvecklas bättre än riksgenomsnittet.  

2016: I stort sett 
stillastående 

Omsättning: bättre 
Sysselsatta: sämre 

Aktiviteter Ansvar Tidplan Resurser 

4.0.1 Arena biogas 
Region Kalmar län 
med flera 

2018-2021 1,6 MSEK (Fas 1) 

4.0.2 Biogas Sydost 
Energikontor 
Sydost 

Löpande Projektfinansierat 

4.0.3 Hållbart resande i besöksnäringen Region Kalmar län 2018-2019 (Förstudie) 
0,4 MSEK 
(förstudie) 

 

Detta avsnitt handlar om utvecklingen i länets miljösektor men också om att alla typer av företag och 

verksamheter i Kalmar län ska leva upp till målen för en fossilbränslefri region, till exempel när det 

gäller energieffektivitet och energianvändning.   

För att kunna bidra till ett växande näringsliv för en hållbar utveckling av Kalmar län krävs ett 

övergripande hållbarhetsperspektiv i enlighet med FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030. Se 

sidan 6. Arbetet för en fossilbränslefri region är en delmängd av detta hållbarhetsarbete.  

Näringslivet i länet verkar på en internationell marknad och möter konkurrens från företag i hela 

världen. Att ta vara på idéer och innovationer, i såväl nystartade företag som i befintliga, är en 

förutsättning för att vi ska behålla och öka vår konkurrenskraft. För att kunna göra detta krävs att 

företagen kan producera hållbara varor och tjänster, vilket i sin tur bland annat förutsätter en väl 

fungerande kompetensförsörjning med god kunskap inom hållbar utveckling.  

Prioriterade aktiviteter 

 

4.0.1  Arena biogas 

Utveckla Kalmar län till en nationell arena för komprimerad och flytande biogas. 

Regeringsinitiativet ”Fossilfritt Sverige” har initierat en diskussion om ett antal nationella 

arenor för fossilfria tunga vägtransporter. Arenorna är tänkta att bli ”show rooms” för svensk 

teknik och kompetens. Kalmar län kan bli del i en sådan nationell arena för flytande biogas 

(LBG) och fossilfria tunga transporter. Samordning och marknadsföring skulle till exempel 

kunna finansieras med nationella medel, regionala fonden för Småland och öarna samt 

regionala utvecklingsmedel. Detta förutsätter naturligtvis att det etableras en anläggning för 

flytande biogas i regionen.  

Ansvar: Region Kalmar län i samarbete med Biogas Sydost, Energigas Sverige med flera. 

Tidplan: 2018-2021 

Resursbehov: 1,6 MSEK (samordning och marknadsföring) 

   

4.0.2  Biogas Sydost 

Utveckla samarbetet inom Biogas Sydost samt uppmuntra berörda aktörer att delta i detta 

samarbete.  
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Ansvar: Energikontor Sydost 

Tidplan: Löpande 

Resursbehov: Projektfinansierat 

 

4.0.3  Hållbart resande i besöksnäringen 

 Undersöka förutsättningarna för, och om möjligt genomföra, ett projekt kring hållbart 

resande i besöksnäringen. Genom att hitta hållbara transportlösningar som minskar 

klimatpåverkan från våra mest välbesökta besöksmål kan vi inspirera andra aktörer inom 

besöksnäringen att följa efter, såväl i regionen som nationellt. Arbetet påbörjas 2018 och 

samordnas av Region Kalmar län. Förstudien är tänkt att finansieras med regionala 

utvecklingsmedel och medel från Regionala fonden för Småland och öarna. Ett 

genomförandeprojekt kräver delfinansiering från projektparter samt externa projektmedel. 

Aktiviteterna ska korreleras med andra pågående insatser, t. ex. inom projektet SBWELL. 

 

Ansvar: Region Kalmar län 

Tidplan: 2018 - 2019 (förstudie), 2019-2021 (genomförandeprojekt) 

Resursbehov: 0,4 MSEK (förstudie).  
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5. Kunskap, medvetenhet och hållbar konsumtion 

Mål 5 Utgångsläge 

Kunskap, medvetenhet och hållbar konsumtion.  

Aktiviteter Ansvar Tidplan Resurser 

5.0.1 Utbildning och lärande 
Klimatsamverkans 
länsgrupp 

2019 Inom befintliga ramar 

5.0.2 Upphandling och ökat samnyttjande 
Klimatsamverkans  
länsgrupp 

2019 
(steg 1) 

Inom befintliga ramar 
(steg 1) 

5.0.3. Koldioxidbudget för länets kommuner 

Västerviks kommun 
tillsammans med 
klimatsamverkans 
länsgrupp 

2020  

 

Vi ska underlätta för företag, organisationer och enskilda att öka sin kunskap och medvetenhet och att 

kunna agera på ett klimatriktigt sätt, bekämpa klimatförändringar och bidra till en hållbar utveckling. 

Det gäller såväl direkt som indirekt klimatpåverkan. I detta kan ligga insatser för att höja kunskapen 

och medvetenheten om hållbar konsumtion och produktion hos såväl barn som vuxna men det kan 

också handla om konkreta insatser för minskad klimatpåverkan och effektivare resursnyttjande. Fokus 

bör ligga på insatser med koppling till de övergripande målen för fossilbränslefri region, det vill säga 

till transporter, arbetsmaskiner och energianvändning. Samtidigt är det naturligtvis viktigt att sätta in 

dessa frågor i ett större sammanhang, det vill säga i relation till ett bredare hållbarhets- och Agenda 

2030 – perspektiv. 

Prioriterade aktiviteter 

 

5.0.1       Utbildning och lärande för hållbar utveckling,  

Region Kalmar län och flera av länets kommuner deltar i svenska FN-förbundets och SKL:s 

projekt Glokala Sverige, vilket syftar till att utbilda och engagera kring Agenda 2030 i 

kommuner, landsting och regioner. Vi bör också undersöka förutsättningarna för ytterligare 

projekt kring utbildning och lärande för hållbar utveckling, med särskilt fokus på 

energianvändning och fossilbränslefri region.  

Ansvar: Klimatsamverkans länsgrupp 

Tidplan: 2019 

Resursbehov: Inom befintliga ramar  

 

5.0.2 Fossilbränslefria tjänster 

 Undersöka förutsättningarna för, och om möjligt genomföra, ett utökat länssamarbete kring 

upphandling och inköp och fossilbränslefria tjänster, samt ökat samnyttjande.  
Ansvar: Klimatsamverkans länsgrupp 

Tidplan: 2019 (steg 1) 

Resursbehov: Inom befintliga ramar (steg 1) 
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5.0.3       Koldioxidbudget för länets kommuner 
Undersöka kommunernas intresse för ett samverkansprojekt för att ta fram lokala 

koldioxidbudgetar enligt Uppsala Universitets modell. Detta som ett komplement till den 

koldioxidbudget för Kalmar län som tas fram av länsstyrelsen år 2019.  

 
Ansvar: Västerviks kommun tillsammans med klimatsamverkans länsgrupp.  
Tidplan: 2020 
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Samarbeten 
Följande samarbeten bör prioriteras framåt:  

Regionalt 
Klimatsamverkan Kalmar län (klimatkommission och tjänstemannagrupp), med stärkt medverkan från 

näringslivet. 

Energi- och klimathandläggarna i sydost.  

Kontinuerlig projektutveckling med stöd av Energikontor Sydost. 

Nationellt och internationellt 
Regionernas bioekonominätverk. 

European Regions Research and Innovation Network, ERRIN (www.errin.eu). 

Småland Blekinge Halland South Sweden som plattform för ett utvecklat EU-arbete (www.sbhss.eu). 

Smart Islands Initiativ, EU-nätverk och åtagande om klimatanpassning och begränsad klimatpåverkan 

(www.smartislandsinitiative.eu). 
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Definitioner och utgångspunkter 
Detta handlingsprogram för en fossilbränslefri region omfattar energi- och klimatpåverkan från 

energiförsörjning (inklusive el), transporter och arbetsmaskiner.  

Definitioner – energiproduktion och energianvändning 
Kalmar län utgör systemgräns.  

Kärnkraftverket i Oskarshamn räknas som en extern, nationell producent. Orsaken till detta är främst 

att kärnkraftverkets elproduktion är så stor att det annars blir omöjligt att läsa ut andra trender, 

förändringar och så vidare.  

Regionalt producerad förnyelsebar el, såsom motkraft, vindkraft innanför territorialgränsen, solel och 

vattenkraft räknas i energibalansen länet tillgodo. Länets övriga elanvändning anses ha samma 

sammansättning som den nordiska elmixen.  

Regionalt producerad bioenergi (biobränsle, biogas) och förnybara fordonsbränslen räknas länet 

tillgodo, även om bränslet exporteras.  

Då vi använder begreppet ”fossilbränslefri region” menar vi alltid att det inte ska ske något 

nettoutsläpp av fossil koldioxid från Kalmar län. Vi ska producera lika mycket förnybar energi som 

den totala mängd energi som används i Kalmar län.  

Fossil koldioxid från kalksten vid cementtillverkningen ingår inte i fossilbränslefri region.  

Definition av målet om att offentlig sektor år 2025 endast använder förnybar energi  
Med detta menas direkt inköpt energi i form av el, drivmedel, värme eller kyla (såväl i egna lokaler 

som i hyrda lokaler), men också köpta transporttjänster. I detta fall räknas också sorterat brännbart 

avfall som förnybart. 

Definition av målet om klimatneutrala resor år 2020 
Detta mål har funnits sedan 2010 och definieras som att fordonen drivs med förnybara drivmedel eller 

grön el, samt att eventuellt kvarvarande fossila resor klimatkompenseras.  

Definition av målet om fossilbränslefria samhällsbetalda transporter och arbetsmaskiner 
2025 
Med detta menas samtliga samhällsbetalda person- och godstransporter enligt Fossilfritt Sveriges 

transportutmaning, så som den formuleras i april 2018, det vill säga:  

 Fossilfria transporter 
För att transporten ska räknas som fossilfri i det här sammanhanget krävs, i enlighet med 

förslaget till EU:s förnybarhetsdirektiv, att drivmedlet ger en utsläppsminskning på 70 

procent jämfört med fossila alternativ. De drivmedel som i dagsläget lever upp till det 

kravet är el, vätgas, biogas, HVO, FAME, ED95. 

 Köpta och utförda 
Både resor och transporter som organisationen utför själva och köper in räknas. Vid inköp 

av varor och tjänster där transporter ingår räknas transporterna om de står i rimlig 

proportion till det som handlas upp. Vid offentlig upphandling ingår de transporter som man 
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enligt Upphandlingsmyndigheten har möjlighet att ställa krav på. För mer info se 

www.upphandlingsmyndigheten.se/kriteriebiblioteket/. 

 Resor 
Anställdas resor i tjänsten räknas men inte resan till och från jobbet om de inte betalas av 

arbetsgivaren. 

 Flyg 
Flyg ingår inte i riksdagens mål om 70 procents reduktion för inrikestransporter och räknas 

därför inte in. Vi ser ju dock gärna att man klimatväxlar eller klimatkompenserar för sina 

flygresor. 

 Undantag 
Målet gäller under förutsättningen att det kommer att finnas tillgång till förnybart bränsle. 

Definitioner – effektiv energianvändning 
Detta avsnitt omfattar såväl energieffektivisering som energibesparing. Energieffektivisering uppnås 

genom tekniska lösningar - som lågenergilampor och bränslesnåla bilar - medan energibesparing 

innebär att vi förändrar vårt beteende och våra vanor, till exempel genom att samåka med bil 

eller släcka onödig belysning. 

Det är i nuläget oklart hur delmålet för ett transporteffektivt samhälle ska följas upp på bästa sätt på 

regional nivå. Målet är ändå en viktig markör, för att visa på nödvändigheten av att arbeta med dessa 

frågor. 

Vid beräkning av energianvändning i byggnader ska Boverkets redovisning med primärenergital väljas 

(BBR 2020).  

Definitioner – växande näringsliv för hållbar utveckling 
För att kunna bidra till ett växande näringsliv för en hållbar utveckling av Kalmar län krävs ett 

övergripande hållbarhetsperspektiv i enlighet med FNs globala hållbarhetsmål och Agenda 2030. 

Arbetet för en fossilbränslefri region är en delmängd av ett sådant hållbarhetsarbete.  

Detta mål handlar om en god utveckling inom länets miljösektor men också om att alla typer av 

företag och verksamheter i Kalmar län ska leva upp till målen för en fossilbränslefri region, t.ex. när 

det gäller energieffektivitet och energianvändning.   

Med detta menar vi att 

 Utsläppen av fossil koldioxid per bruttoregionprodukt ska minska kontinuerligt, mätt som 

fossil koldioxid från energiförsörjning (inklusive el), transporter och arbetsmaskiner per 

BRP-enhet i fasta priser. 

 Länets miljösektor ska utvecklas bättre än riksgenomsnittet, mätt som andel av totalt 

sysselsatta i denna sektor. År 2015 utgjorde antal sysselsatta i länets miljösektor 3.6 procent 

av Sveriges totala antal sysselsatta inom denna sektor. Här använder vi alltså ett bredare 

mått än energisektorn, nämligen miljösektorn som helhet. Skälet är att vi då använder 

samma definition som EU, Sverige och SCB. SCB:s miljösektor innehåller områden som 

avfallshantering, förnyelsebara energikällor, miljökonsulter, återvunnet material och 

avloppshantering.   

 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-

utveckling/miljorakenskaper/pong/statistiknyhet/miljosektorn-2015/  
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SCB arbetar just nu med en stor omläggning av statistiken om miljösektorn, vilket kan 

komma att påverka vilken detaljeringsgrad vi kan använda för att följa upp målet.  

 Alla företag och verksamheter i Kalmar län ska vara energieffektiva och senast år 2030 

också fossilbränslefria, det vill säga leva upp till målen i detta handlingsprogram.  

Definitioner – annat 
Vi inkluderar också arbetsmaskiner i de avsnitt som handlar om transporter. 

Tankeexperiment – allt annat lika 
De tanke-experiment som presenteras i bilaga 2 har (om inte annat anges) år 2016 utgångsläge. Vi har 

också utgått från en livslängd på bilar på 16 år. Exemplen ska ses som mycket grova sådana, vilka 

endast ger en uppfattning om storleksordning – inget annat.  

Elproduktionens klimateffekt 
Produktion av el leder till olika miljö- och klimateffekter, beroende på vilken energikälla och vilken 

teknik som används. Den el som produceras i Sverige har mycket låga koldioxidutsläpp. Samtidigt är 

el ett energislag som lätt kan transporteras långt och som köps och säljs på en avreglerad marknad där 

en del av produktionen sker i kolkondenskraftverk. Sverige tillhör den gemensamma nordiska 

elmarknaden. Ett angreppssätt är därför att utgå ifrån den nordiska elproduktionen, där 1 kWh 

(kilowattimme) i genomsnitt ger ca 100 gram utsläppt koldioxid. El av okänt ursprung beräknas ge 

upphov till 344 g CO2/kWh (2014). Beräkningarna baserar sig på Energimarknadsinspektionens 

beräkning av den så kallade ”residualmixen” för Norden. 

Indirekt miljöpåverkan 
Ytterst är det människors konsumtionsmönster som driver på de ökande utsläppen av växthusgaser. En 

mycket stor del av regionens klimatpåverkan ”döljs” i de tjänster och produkter som produceras 

utanför den egna regionen men som nyttjas på hemmaplan, samt i regionens aktiviteter utanför den 

egna geografin. Utsläppen från svensk konsumtion ökar mer i utlandet än inom Sverige. Å andra sidan 

ingår utsläpp och energianvändning från produktion av varor i de länssiffror som redovisas, oavsett 

om produkterna används på hemmaplan eller ”exporteras” till andra regioner eller länder. 

Delmålen i detta handlingsprogram sätts i relation till länets direkta klimatpåverkan från fossila 

bränslen. Ett skäl är att detta är ett område där konkreta åtgärder kan genomföras, följas upp och 

utvärderas på lokal och regional nivå. Ett annat skäl är att arbetet ska kunna korreleras till det 

nationella miljömålsarbetet, vilket inte inkluderar indirekt klimatpåverkan.  

Det är viktigt att vi, vid upphandling av varor och tjänster, ställer tydliga krav på låg miljö- och 

klimatpåverkan, goda sociala villkor och så vidare. Detta trots att dessa insatser i nuläget inte fullt ut 

är uppföljningsbara på regional nivå. 
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Källor 
Det klimatpolitiska ramverket. Regeringen.  

http://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/det-klimatpolitiska-ramverket 2018-04-27 

 

Energibalans Kalmar län 2016. Sweco på uppdrag av Regionförbundet i Kalmar län.  

 

El av okänt ursprung. Svensk Energi. http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Miljo-och-

klimat/Klimatpaverkan/Hur-mycket-koldioxid-medfor-din-elanvandning/ 2018-01-02 

 

Flytande biogas på land och till havs. Biogas Sydost/Energikontor Sydost.  

http://www.energikontorsydost.se/l/projekt/14814 2018-04-27 

 

Fossilfritt Sverige, Transportutmaningen.  

http://fossilfritt-sverige.se/utmaningar/transportutmaningen/ 2018-04-20 

 

Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet. Energimyndigheten. ER 2017:07. 

https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=5642 2018-02-03 

 

Uppföljning av Kalmar läns mål för fossilbränslefri region. Regionförbundet i Kalmar län. PM 2017-

03-15.   
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Bilaga 1 – Kalmar län 
Här redovisas några korta fakta om läget i Kalmar län. För mer detaljerad information hänvisas i första 

hand till uppföljningen av befintliga delmål, samt Energibalans Kalmar län 2016. 

Fossilbränslefri energiproduktion 

Övergripande 

Kalmar län har under de senaste decennierna producerat allt mer förnybar energi. Mängden 

”egenproducerad” el, fjärrvärme och uppgraderad biogas har ökat cirka 1,5 gånger från år 1990 till 

2016. Samtidigt har den totala energianvändningen ökat med en faktor 1,3.  

Förnybara drivmedel  

År 2016 användes 2,8 TWh till transporter i Kalmar län. Det motsvarar cirka en femtedel av länets 

totala energianvändning. Däremot stod transporter och arbetsmaskiner för cirka två tredjedelar av 

utsläppen av fossil koldioxid från energisektorn. Länets utsläpp av koldioxid från vägtrafik, inrikes 

civil sjöfart, inrikes flygtrafik samt övriga transporter har minskat med ungefär 6 procent 1990 – 2015. 

För vägtrafiken är motsvarande siffra 1 procent.  

År 2016 var 12 procent (329 GWh) av de drivmedel som såldes i Kalmar län förnybara, vilket kan 

jämföras med 6 procent år 2012.  

År 2016 uppgick produktionen av biogas till 51 GWh. Detta kan jämföras med 31 GWh år 2010 och 

41 GWh år 2015. Cirka 30 GWh uppgraderas till fordonskvalitet (år 2017) och Biogas Sydost 

bedömer att det finns potential för en produktionsökning motsvarande ytterligare 120 GWh 

uppgraderad gas. 

Förnybar el 

År 2016 motsvarande länets produktion av el från förnybara källor 52 procent av konsumtionen av el. 

År 2012 var motsvarande siffra 44 procent. År 2016 var den totala elanvändningen 3,9 TWh.  

Övrig energiproduktion 

Fjärrvärmeleveranserna har fördubblats de senaste tjugofem åren. År 2016 kom 85 procent från 

förnybara bränslen medan den sista delen utgjordes av el, hetvatten från industrin eller fossila 

bränslen. Andelen fossila bränslen var 7 procent.  

Fossilbränslefri energianvändning 

Övergripande 

Vi använder en allt större andel förnybar energi. År 1990 var lite mer än hälften av all energi som 

användes i Kalmar län förnybar. År 2016 var motsvarande siffra två tredjedelar.  

Om man tittar på de koldioxidutsläpp som är kopplade till fossil förbränning (arbetsmaskiner, 

transporter och energiförsörjning) ser man att utsläppen 2016 är cirka 30 procent lägre än utsläppen år 

1990.  

Fordon och infrastruktur för drivmedel 

Transporternas koldioxidutsläpp, det vill säga från vägtrafik, inrikes civil sjöfart, inrikes flygtrafik och 

övriga transporter, har minskat med ungefär 6 procent från år 1990 till år 2015. 

Väg:  

Utsläppen av koldioxid från vägtransporter i Kalmar län har minskat med en procent under perioden 

1990 till 2015. Utsläppsminskningen på nationell nivå ligger samtidigt på cirka 3,5 procent.  
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Flyg:  

Kalmar Öland Airport erbjuder idag 100 procent gröna inflygningar. Flygplatsen erbjuder kunder att 

kompensera sina flygresor genom att köpa förnybart flygbränsle.   

Sjöfart:  

Den sjöfart som trafikerar länets hamnar nyttjar fossila drivmedel. När det gäller Gotlandsfärjan är en 

upphandling nyligen genomförd och Destination Gotland kommer att sätta in en ny färja som kan 

drivas på flytande naturgas (LNG). Det är då möjligt att blanda in flytande biogas (LBG) om ett 

konkurrenskraftigt pris för LBG finns. Nuvarande avtal gäller till år 2027. Under 2018 genomfördes 

också en studie kring möjligheten att trafikera Oskarshamn – Öland med en gasfärja.  

Järnväg:   

Kust-till-kust-banan är elektrifierad. Övriga järnvägar är inte elektrifierade.  

Arbetsmaskiner: 

Användningen av arbetsmaskiner i Kalmar län gav år 2016 upphov till 85 ton. Detta kan jämföras med 

77 ton år 1990 och 106 ton år 2011.  

Samhällsbetalda resor:  

Från och med hösten 2017 är 93 procent av det totala antalet kollektivtrafikresor i KLTs regi förnybara 

(förnybara drivmedel eller grön el). När det gäller vägtransporter kommer man år 2020 att använda 

förnybara drivmedel till 100 procent. Kustpilen- och Krösatågen drivs idag med konventionell diesel 

men Region Kalmar län har beslutat upphandla nya tåg som kan drivas på el och förnybara drivmedel. 

De nya tågen kommer att fasas in under 2025 – 2030. Skärgårdstrafiken använder delvis HVO, delvis 

diesel.  

 

Därutöver återstår mycket innan de samhällsbetalda persontransporterna är fossilbränslefria, men 

utvecklingen går åt rätt håll när det gäller kommunernas (motsvarande) egna fordon. År 2014 hade 

kollektivtrafiken i särklass störst andel förnybara drivmedel, följt av Kalmar och Oskarshamns 

kommuner när det gäller egna bilar. 2016 har andelen förnybara drivmedel ökat och Kalmar följt av 

Västervik och Oskarshamn är nu bäst. Ett annat exempel är Mörbylånga kommun, som använder HVO 

till alla arbetsmaskiner och som år 2017 upphandlade 24 elbilar och 18 biogasbilar. 

 

Vid upphandling av andra samhällsbetalda resor (t.ex. hyrbilar eller andra persontransporter) ställs i 

stort sett inga klimatkrav (2016). Däremot innehåller de flesta organisationers resepolicy skrivningar 

om att t.ex. använda resfria möten, cykel eller kollektivtrafik framför egna bilar eller flyg.  

Samhällsbetalda godstransporter:  

Mycket återstår innan de samhällsbetalda godstransporterna är klimatneutrala. År 2016 ställde 

kommunerna (motsvarande) i princip inga klimatkrav vid upphandling av godstransporter, förutom för 

personbilar och lätta lastbilar.   

Kalmar kommun samordnad sedan 2015 varudistribution ut till sina egna verksamheter. År 2018 är det 

total fyra kommuner i länet som nyttjar konceptet samordnad varudistribution: Kalmar, Mörbylånga, 

Nybro och Torsås. 

Fordon:   

De senaste åren har merparten av länets nyregistrerade bilar varit dieselbilar och antalet dieselbilar har 

ökat kraftigt.  

År 2018 fanns 890 personbilar med gasdrift registrerade i Kalmar län. Detta kan jämföras med 336 

bilar år 2012. Därtill kommer 180 lätta gasfordon. KSRR och Västervik Energi- och Miljö, har 

sammanlagt ett tjugotal biogasdrivna sopbilar. År 2019 fanns cirka 140 biogasbussar inom 

länstrafiken.  

År 2012 fanns 10 elfordon i Kalmar län, år 2018 fanns det nästan 250 elbilar (personbilar) och mer än 

1400 elhybrider.  
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Infrastruktur:  

År 2018 finns det sex tankställen för biogas (två i Kalmar samt ett vardera i Mönsterås, Mörbylånga, 

Oskarshamn och Västervik), Detta kan jämföras med tre tankställen år 2012. Mönsterås, Mörbylånga, 

Kalmar, Oskarshamn och Västervik har också bussdepåer med biogas. Tankställe för flytande biogas 

planeras i Västerviks kommun och det finns planer på tankställen för komprimerad biogas i flertalet av 

länets kommuner.   

Övrig fossilbränslefri energianvändning 

År 2015 hade utsläppen av fossil koldioxid från energiförsörjning minskat med 31 procent, jämfört 

med år 1990. Detta kan jämföras med år 2010, då utsläppen av fossil koldioxid från energiförsörjning 

minskat med 11 procent, jämfört med år 1990.  

År 2016 var den totala elanvändningen 3,3 TWh.  

Effektiv energianvändning 

Länets energiförbrukning per bruttoregionkrona har under perioden 2005 - 2015 varierat från 190 till 

225 MWh/MSEK, mätt i fast penningvärde. Det går inte att se någon tydlig trend. År 2015 

förbrukades mer energi per bruttoregionkrona än vad som var fallet år 2005. 

Växande näringsliv för hållbar utveckling 

Länets utsläpp av energibaserad fossil koldioxid har minskat under det senaste decenniet, sett i relation 

till länets bruttoregionprodukt. År 2015 var denna siffra 26 procent lägre än 2005. 

Kalmar län har en relativt hög andel sysselsatta inom miljösektorn. År 2015 arbetade cirka 22 000 

personer i Sveriges miljösektor. 2 600, det vill säga 3,6 procent av dessa, arbetade i Kalmar län. Länets 

andel av totalen har sjunkit. År 2003 var motsvarande siffra 5 procent.    
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Bilaga 2 – Några tankeexperiment 
 
  

  Tankeexperiment (allt annat lika): 20 gånger mer biodrivmedel år 2030 
 
År 2016 använde vi 2,8 TWh fossila bränslen till transporter. Teknikutvecklingen går snabbt 
framåt, inte minst när det gäller fordon och drivmedel. Låt oss göra tankeexperimentet att 
hälften av allt transportarbete år 2030 sker med elfordon och att resten av fordonsparken 
endast gör av med hälften så mycket drivmedel per kilometer som idag. Då skulle behovet av 
drivmedel uppgå till 700 GWh per år. År 2017 producerades cirka 33 GWh biodrivmedel i 
Kalmar län (biogas).  

 
 

  Tankeexperiment (allt annat lika): Dubbel produktionen av förnybar el                                 
 
År 2016 var länets elförbrukning 1,8 TWh större än länets produktion av förnybar el. För att 
kunna bli ”självförsörjande” på förnybar el behöver vi till exempel fördubbla produktionen av el 
från vindkraft samt installera solceller motsvarande cirka 12 fotbollsplaner (effektiv yta 
solceller). I ett sådant tankeexperiment kommer mer än 15 procent av länets totala 
elförbrukning från solceller. 

 
 

  Tankeexperiment (allt annat lika): 115 vindkraftverk till ”varannan elbil” 
 
År 2016 användes 2,8 GWh fossila drivmedel i Kalmar län. Om hälften av detta 
transportarbete istället skulle genomföras med elfordon skulle det behövas cirka 115 nya 
vindkraftverk. Då förutsätter vi att ett vindkraftverk årligen producerar 5 GWh el och att 
traditionella förbränningsmotorer har en verkningsgrad på 40-45 procent.   

 

 

  Tankeexperiment (allt annat lika) – Fossilbränslefria personbilar år 2033 
 
År 2016 fanns 132 000 personbilar i Kalmar län och år 2016 registrerades cirka 8 400 nya. 
Teoretiskt tar det alltså 16 år att byta ut hela personbilsparken.  
Om alla från och med år 2018 skulle välja att köpa bilar som drivs på förnybara drivmedel 
eller grön el skulle vi alltså ha en fossilbränslefri fordonspark år 2033.  
I verkligheten valde knappt 13,5 procent att köpa en miljöbil år 2016. Omkring hälften av 
dessa var snåla dieselbilar. 

 
 

  Tankeexperiment (allt annat lika) – Effektiv energianvändning 2005-2030                        
 
Om vi ska nå målet om 50 procent effektivare energianvändning år 2030 och arbeta i samma 
takt hela tiden borde vi år 2016 ha nått ner till 150 MWh/MSEK. I verkligheten var värdet 195 
MWh/MSEK. 
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Bilaga 3 – Samtliga mål, delmål och aktiviteter 

  

Mål 1 Utgångsläge 

Fossilbränslefri energiproduktion. År 2030 är Kalmar läns produktion av förnybar energi minst lika stor som länets totala 
energianvändning.  Länets aktörer bidrar genom att köpa och/eller producera förnyelsebar energi. 

2016: 68 % 

Delmål 1.1 Utgångsläge 

Produktion av förnybara drivmedel. År 2020 uppgår produktionen av förnybara drivmedel i Kalmar län till 200 GWh och år 2025 till 250 

GWh.  I detta ingår att produktionen av biogas år 2020 uppgår till 160 GWh, varav merparten uppgraderas till drivmedel.  

 
2017: 33 GWh (drivmedel) 
2017: 51 GWh (biogas) 

Aktiviteter Ansvar Tidplan Resurser 

1.1.1 Produktion av biometanol    

1.1.2 Förvätskning till flytande biogas (LBG)    

1.1.3 Utökad produktion av biogas    

1.1.4 Utökad produktion av övriga förnybara drivmedel    

Delmål 1.2 Utgångsläge 

Produktion av förnybar el. År 2030 är Kalmar läns produktion av förnybar el minst lika stor som länets totala elanvändning. 2016: 52 % 

Aktiviteter Ansvar Tidplan Resurser 

1.2.1 Aktuella vindbruksplaner i alla kommuner Länsstyrelsen (samordning) 2019-2021 
Inom befintliga 
ramar 

1.2.2. Havsbaserad vindkraft    

1.2.3 Länsprojekt solceller 
Klimatsamverkans  
länsgrupp 

2019 (steg 1) Inom befintliga ramar (Steg 1) 

Delmål 1.3 Utgångsläge 

Övrig energiproduktion. År 2030 är Kalmar läns produktion av förnybar energi för värme och kyla minst lika stor som länets totala 
användning av värme och kyla 

2016: 85 %  
förnybara bränslen till fjärrvärme 

    

Mål 2 Utgångsläge 

Fossilbränslefri energianvändning.  Andelen använd förnybar energi ska öka kontinuerligt. 
 
År 2025 använder offentlig sektor endast sådan energi, köpt eller egenproducerad. 
 
År 2030 är all energianvändning i Kalmar län fossilbränslefri.   

Uppfylls idag 
 
Se separat uppföljning 
 
2016: 68 % 

Delmål 2.1 Utgångsläge 

Transporter. År 2025 är klimatutsläppen från transporter i Kalmar län 70 % lägre än år 2010. 
 
År 2020 är alla samhällsbetalda resor i Kalmar län klimatneutrala. År 2025 är samtliga samhällsbetalda transporter och arbetsmaskiner 
fossilbränslefria. 

2016: 10 % lägre 
 
Se separat uppföljning 

Aktiviteter Ansvar Tidplan Resurser 

2.1.1 Fossilbränslefritt resande Klimatsamverkans länsgrupp 2019 (Steg 1) Inom befintliga ramar (steg 1) 

2.1.2 Biogas BOOST, fler biogasfordon Miljöfordon syd 2018-2021 3,6 MSEK 

2.1.3 Pilotprojekt flytande biogas i tunga fordon Region Kalmar län 2018-2019 (Steg 1) 0,2 MSEK (Steg 1) 

2.1.4 Fossilbränslefria arbetsmaskiner Klimatsamverkans länsgrupp 2019 Inom befintliga ramar 

Delmål 2.2 Utgångsläge 

Flyg.  År 2019 använder de bolag som trafikerar Kalmar läns flygplatser minst 5% flygbiobränsle vid inrikes trafik. År 2025 är motsvarande 
siffra 50%. År 2030 använder de flygbolag som trafikerar Kalmar läns flygplatser 100% biobränsle. 

 

Aktiviteter Ansvar Tidplan Resurser 

2.2.1 Mer förnybart flygbränsle. Kalmar Öland Airport 2019-  

Delmål 2.3 Utgångsläge 

Infrastruktur, förnybara drivmedel. År 2025 finns det en infrastruktur som gör det möjligt att köra fossilbränslefritt i hela Kalmar län. Då 

finns det bland annat publik laddinfrastruktur för elfordon samt minst ett tankställe för biogas i varje kommun. 
2018:  
Tankställe biogas i 5 kommuner. 

Aktiviteter Ansvar Tidplan Resurser 

2.3.1 Plan, infrastruktur för förnybara drivmedel och fordon. Länsstyrelsen 
(samordning) 

2018-2019 Inom befintliga ramar (steg 1) 

Delmål 2.4  

Elanvändning. År 2020 använder Kalmar län endast el från förnybara källor.  

Delmål 2.5  

Energianvändning i bostäder. År 2025 använder Kalmar län inga fossila bränslen för bostäders värme, kyla eller varmvatten  
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Mål 3 Utgångsläge 

Effektiv energianvändning. Energieffektiviteten ska öka kontinuerligt.  
 
År 2020 är Kalmar läns energianvändning 20 % effektivare än år 2005, mätt som tillförd energi i relation till BRP. År 2030 är motsvarande 
siffra 50 %. 
 
Kommentar: målet för år 2030 motsvarar den nationella energiöverenskommelsen.   

2016: I stort sett stillastående. 

Delmål 3.1 Utgångsläge 

Transporteffektivt samhälle. Energiintensiteten per trafikslag ska minska kontinuerligt.   

Aktiviteter Ansvar Tidplan Resurser 

3.1.1 Cykling Klimatsamverkans länsgrupp 2019 (Steg 1) Inom befintliga ramar (steg 1) 

3.1.2 Regionala strukturbilder  Region Kalmar län 2018-2019 (Steg 1) 0,5 MSEK (Steg 1) 

3.1.3 Starka stråk för buss 
Region Kalmar län och 
kommuner 

2017-  

Delmål 3.2 Utgångsläge 

Energieffektiva bostäder och lokaler. År 2020 är energianvändningen i Kalmar läns bostäder och lokaler 20 % lägre än år 1995. Då 
byggs endast s.k. nära-nollenergibyggnader.  
År 2030 är energianvändningen i bostäder och lokaler 30 % lägre än år 1995. 

 

Aktiviteter Ansvar Tidplan Resurser 

3.2.1 Energieffektivisering i fastigheter och företag     

3.2.2 Incitament för energieffektivisering Länsstyrelsen 2016-2019 Projektfinansierat 

Delmål 3.3 Utgångsläge 

Offentliga bostäder och lokaler.  

• Halverad energianvändning från 1995 till 2030.  
• Vid hyra av lokaler ska krav på energi och miljöpåverkan ställas till uthyraren. 
• Verksamhetsel inklusive belysning ska effektiviseras kraftfullt. 
• Vid ny-byggnad ska klass A enligt BELOK:s anvisningar, det vill säga 50 kWh/m2 lokalyta, gälla för såväl egna som förhyrda 

lokaler.  
• Vid nybyggnad eller omfattande lokalförändring ska alltid övervägas om solenergianvändning kan integreras i byggnaden. 

Det är lämpligt med en skriftlig motivering i det fall solenergisystem inte installeras. 

 

Aktiviteter Ansvar Tidplan Resurser 

3.3.1 Handlingsplaner för offentliga bostäder och  
lokaler 

Respektive organisation med 
stöd av Energikontor Sydost 

2019-2021 Inom befintliga ramar 

Mål 4 Utgångsläge 

Växande näringsliv för hållbar utveckling. 2025 är Kalmar läns utsläpp av fossil koldioxid per bruttoregionprodukt 50 % lägre än 2005. 
 

Kalmar läns miljösektor utvecklas bättre än riksgenomsnittet.  

2016: I stort sett stillastående 
 

Omsättning: bättre 
Sysselsatta: sämre 

Aktiviteter Ansvar Tidplan Resurser 

4.0.1 Arena biogas Region Kalmar län med flera 2018-2021 1,6 MSEK (Fas 1) 

4.0.2 Biogas Sydost 
Energikontor 
Sydost 

Löpande Projektfinansierat 

4.0.3 Hållbart resande i besöksnäringen Region Kalmar län 2018-2019 (Förstudie) 
0,4 MSEK 
(förstudie) 

 Mål 5 Utgångsläge 

Kunskap, medvetenhet och hållbar konsumtion.  

Aktiviteter Ansvar Tidplan Resurser 

5.0.1 Utbildning och lärande Klimatsamverkans länsgrupp 2019 Inom befintliga ramar 

5.0.2 Upphandling och ökat samnyttjande 
Klimatsamverkans  
länsgrupp 

2019 
(steg 1) 

Inom befintliga ramar 
(steg 1) 

5.0.3 Koldioxidbudget för länets kommuner 
Västerviks kommun tillsammans 
med klimatsamverkans 
länsgrupp 

2020  
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Region Kalmar län
Webbplats
regionkalmar.se

E-post
region@regionkalmar.se

Organisationsnr
232100-0073

Postadress
Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Besöksadress
Strömgatan 13
391 26 Kalmar

Telefon
0480-810 00 vx

Bankgiro
833-3007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-06-18

Regionstyrelsen

§ 132 Ärendenummer RS 2019/529

Positionspapper kollektivtrafik Regionsamverkan 
Sydsverige

Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner positionspapper för kollektivtrafiken inom 
Regionsamverkan Sydsverige. 

Bakgrund

På uppdrag av Regionsamverkan Sydsverige har ett positionspapper för 
kollektivtrafiken inom södra Sverige tagits fram för att på sikt kunna 
förbättra den regionöverskridande kollektivtrafiken. En förbättrad 
kollektivtrafik är till stor gagn  för större arbetsmarknadsregioner, nåbarhet 
till högre studier vilket kommer att bidra till ten ökad tillväxt.
Genom positionspapperet skapas en gemensam målbild för hur 
tillväxtmotorerna i Sydsverige bättre ska kunna knytas samman med hjälp av 
kollektivtrafiken fram till år 2040.
---
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslog § 121/2019 regionstyrelsen besluta:
Regionfullmäktige godkänner positionspapper för kollektivtrafiken inom 
Regionsamverkan Sydsverige. 

Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 121/2019.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2019.
3. Positionspapper för kollektivtrafiken inom Regionsamverkan Sydsverige.
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Region Kalmar län
Webbplats
regionkalmar.se

E-post
region@regionkalmar.se

Organisationsnr
232100-0073

Postadress
Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Besöksadress
Strömgatan 13
391 26 Kalmar

Telefon
0480-810 00 vx

Bankgiro
833-3007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-05-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 121 Ärendenummer RS 2019/529

Positionspapper kollektivtrafik Regionsamverkan 
Sydsverige

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner positionspapper för kollektivtrafiken inom 
Regionsamverkan Sydsverige. 

Bakgrund

På uppdrag av Regionsamverkan Sydsverige har ett positionspapper för 
kollektivtrafiken inom södra Sverige tagits fram för att på sikt kunna 
förbättra den regionöverskridande kollektivtrafiken. En förbättrad 
kollektivtrafik är till stor gagn  för större arbetsmarknadsregioner, nåbarhet 
till högre studier vilket kommer att bidra till ten ökad tillväxt.
Genom positionspapperet skapas en gemensam målbild för hur 
tillväxtmotorerna i Sydsverige bättre ska kunna knytas samman med hjälp av 
kollektivtrafiken fram till år 2040.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2019
2. Positionspapper för kollektivtrafiken inom Regionsamverkan Sydsverige

115



Region Kalmar län
Webbplats
regionkalmar.se

E-post
region@regionkalmar.se

Organisationsnr
232100-0073

Postadress
Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Besöksadress
Strömgatan 13
391 26 Kalmar

Telefon
0480-810 00 vx

Bankgiro
833-3007

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)
Datum
2019-05-17

Ärendenummer 
KTN 2019/99

Kalmar länstrafik
 

Kollektivtrafiknämnden

Positionspapper för kollektivtrafiken inom 
Regionsamverkan Sydsverige

Förslag till beslut
Kollektivtrafiknämnden föreslår att Regionfullmäktige godkänner 
positionspapper för kollektivtrafiken inom Regionsamverkan Sydsverige. 

Bakgrund

På uppdrag av Regionsamverkan Sydsverige har ett positionspapper för 
kollektivtrafiken inom södra Sverige tagits fram för att på sikt kunna 
förbättra den regionöverskridande kollektivtrafiken. En förbättrad 
kollektivtrafik är till stor gagn  för större arbetsmarknadsregioner, nåbarhet 
till högre studier vilket kommer att bidra till ten ökad tillväxt.
Genom positionspapperet skapas en gemensam målbild för hur 
tillväxtmotorerna i Sydsverige bättre ska kunna knytas samman med hjälp av 
kollektivtrafiken fram till år 2040.

Karl-Johan Bodell
trafikdirektör

Bilaga
Positionspapper för kollektivtrafiken inom Regionsamverkan Sydsverige
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 Positionspapper för kollektivtrafik

2019-09-17

Sidan 1 (9)

Kollektivtrafik för ett enat Sydsverige

Vi sex regioner i Sydsverige; Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne 
samverkar politiskt från hösten 2015 över regiongränserna inom de flesta politikområden. 
Vi gör det bland annat inom kollektivtrafik- och infrastrukturområdet för ett helhetstänkande på 
samhällsutvecklingen.

Syftet med ett positionspapper för kollektivtrafiken i Sydsverige är att förbättra den 
regionöverskridande kollektivtrafiken till gagn för större arbetsmarknadsregioner, 
nåbarhet till högre studier och en ökad tillväxt.

Kollektivtrafiken är en förutsättning för att nå flera viktiga samhällsmål som regional tillväxt och 
en hållbar utveckling. Kollektivtrafikens strukturbildande funktion i samhällsplaneringen betonas 
allt oftare. Genom en samplanering av ortsutveckling, bostäder och behovet av resor till arbete, 
studier och service skapas ett attraktivt Sydsverige. 

I kollektivtrafiken ska människor i alla åldrar, med olika bakgrund och med olika förmågor kunna 
ta sig fram och känna sig trygga. Kollektivtrafiken är också en föregångare i omställningen till 
fossilbränslefria transporter och är därför ett gott miljöval. 

Det är viktigt att minska restiden mellan tillväxtmotorerna. Realistiska tidtabeller kombinerat med 
en förstärkt infrastruktur ger möjlighet att leverera restider som är tillförlitliga. 
Järnvägssystemens kapacitet måste stärkas och pålitligheten säkras så att resenärerna kan 
känna tillit till tågsystemen som transportmedel.

Närheten mellan tillväxtmotorerna förväntas bli allt viktigare för den fortsatta utvecklingen och 
tillväxten i södra Sverige. Därför behöver vi fortsätta att utveckla och förbättra den storregionala 
trafiken.

Xx Yy
Regionstyrelsens ordförande
Region Blekinge

Xx Yy
Regionstyrelsens ordförande
Region Halland

Xx Yy
Regionstyrelsens ordförande
Region Jönköpings län
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 Positionspapper för kollektivtrafik

2019-09-17

Sidan 2 (9)

Regionsamverkan Sydsverige har i ”Positionspapper för Infrastruktur & Transport 2016” enats 
kring begreppen tillväxtmotorer och regionala kärnor för att beskriva orters vikt och förmåga att 
generera tillväxt också för sitt omland. En fortsatt utveckling av transportsystemet för ett 
Sammanknutet Sydsverige är ett prioriterat område. 

Vi vill utveckla kollektivtrafiken utifrån resenärens, trafikeringens och samhällets perspektiv. En 
underlagsrapport till positionspapperet beskriver bl.a regionernas egna målsättningar och 
ambitioner för en gränsöverskridande kollektivtrafik – men det är tillsammans som vi kan göra 
skillnad.

En gemensam målbild

Vi presenterar en gemensam målbild för hur tillväxtmotorerna i Sydsverige bättre ska kunna 
knytas samman med hjälp av kollektivtrafiken fram till år 2040.

Den gemensamma målbilden bör biläggas de ingående regionernas trafikförsörjningsprogram 
och beaktas i planering och utveckling av kollektivtrafik och infrastruktur i södra Sverige.

Xx Yy
Regionstyrelsens ordförande
Region Kalmar län

Xx Yy
Regionstyrelsens ordförande
Region Kronoberg

Xx Yy
Regionstyrelsens ordförande
Region Skåne
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 Positionspapper för kollektivtrafik

2019-09-17

Sidan 3 (9)
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 Positionspapper för kollektivtrafik

2019-09-17

Sidan 4 (9)

Nuläge 2018

Varje region arbetar för att på 
bästa sätt möta människors behov 
av kollektiva resor inom sin region.

Idag arbetar, studerar och reser vi 
på ett annorlunda sätt än förr. Vi 
rör oss i en större geografi, men 
inte nödvändigtvis varje dag. Det 
gör de gränsöverskridande 
resorna i en storregional kontext 
både vanligare och viktigare. Det 
ställer också nya krav på de 
kollektiva resorna som måste 
kunna användas för arbete, studier 
eller vila.

Nya resmönster ökar vårt behov 
av samverkan! 

Det här är våra utmaningar

Idag möts resenären fortfarande av:

 Flera olika system för att planera, 
boka och betala för sin 
gränsöverskridande resa. 

 Att trafikutbudet är lägre över de 
administrativa gränserna.

 Att taxorna är högre över de 
administrativa gränserna.

 Att regelverken skiljer sig mellan olika 
trafikorganisatörer. 

 Att restiderna är långa jämfört med 
bilen och inkluderar byten som 
skapar osäkerhet.

Det här är vi eniga om

De sex sydsvenska regionerna är i sina 
styrdokument eniga om att:

 De kollektiva gränsöverskridande 
resorna behöver bli fler för att 
utveckla Sydsverige.

 Restiderna för de gränsöverskridande 
kollektiva resorna behöver bli kortare 
och turtätheten öka.

 Tågresor är oöverträffade för att 
snabbt transportera stora grupper 
resenärer i starka stråk.

 Kollektivtrafiken är viktig som 
strukturbildare för att nå en hållbar 
utveckling och ekonomisk tillväxt i 
Sydsverige.

 Kopplingen mellan de regionala och 
interregionala trafiksystemen är viktig.
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 Positionspapper för kollektivtrafik

2019-09-17

Sidan 5 (9)

Målbild för år 2040

Restidsmål för de 
regionöverskridande 
kollektiva resorna i 
södra Sverige fram till 
år 2040. 

Restid 1 timma
Daglig arbetspendling sker främst på 
sträckor där restiden är högst 1 timma. 
Längre resor försvårar livspusslet. För att 
knyta ihop arbetsmarknader är restider 
som understiger 1 timma viktiga.

Restid 2 timmar
Restider på upp till 2 timmar kan genomföras 
med regelbundenhet om restiden görs 
användbar för arbete, studier eller vila. 
Storregionala resor bör understiga 2 timmar
för att främja näringsliv och regional 
utveckling i hela Sydsverige.  
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 Positionspapper för kollektivtrafik

2019-09-17

Sidan 6 (9)

Gemensamma ställningstaganden kring utvecklingen av den 
gränsöverskridande kollektivtrafiken i Sydsverige 

Resenären 
Kollektivtrafiken ska vara enkel att använda, erbjuda snabba, 
punktliga och bekväma resor. 

Restiderna i en gränsöverskridande storregional kollektivtrafik blir 
långa jämfört med dem i traditionell lokal och regional trafik. Det 
ställer krav på extra hög servicenivå såväl före, under som efter 
själva resan. En stabil och säker digital uppkoppling under hela 
resan är en grundförutsättning för att attrahera nya 
resenärsgrupper.

Vad behöver göras?

 Samordna biljett- och betalsystemen för kollektivtrafiken i Sydsverige
 Förenkla och förbättra informationen till resenären både före, under och efter resan
 Enhetligare regelverk gentemot resenären

Trafikeringen
Kollektivtrafiken i Sydsverige ska knyta samman 
tillväxtmotorer och regionala kärnor och stärka deras 
samspel med sitt omland.

Tågbanorna i Sydsverige utgör en viktig grundstruktur för 
resandet eftersom resor med tåg kan vara dubbelt så snabba 
som resor på väg. Sedan lång tid tillbaka knyter bland annat 
Öresundståg, Pågåtåg och Krösatåg samman våra regioner. 
Där tågbanor saknas kan snabba bussförbindelser, s.k. Bus 
Rapid Transit-system utgöra ett komplement. 

Vad behöver göras?

 Erbjuda snabbare och tätare resor mellan Sydsveriges tillväxtmotorer
 Erbjuda parallella trafiksystem med olika hastighet och uppehållsbild
 Gör prissättningen av resorna oberoende av de administrativa gränserna
 Minska resornas miljöpåverkan 
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 Positionspapper för kollektivtrafik

2019-09-17

Sidan 7 (9)

Samhället 
Kollektivtrafiken ska i de starka stråken erbjuda restider som 
är tydligt kortare än med bil.

Kollektivtrafik och infrastruktur är beroende av varandra. 
Kollektivtrafiken är viktig där människor reser mest för att frigöra 
kapacitet på vägar och för att minska klimatavtrycket från varje 
enskild resenär. En god kollektivtrafik bidrar också till att utveckla 
såväl näringslivet som attraktionskraften för en ort. 
Kollektivtrafiken måste samtidigt vara effektiv ur flera aspekter.

Vad behöver göras?

 De uppställda restidsmålen för kollektivtrafiken i Sydsverige bör läggas till grund för 
utvecklingen av infrastrukturen. 

 Ta fram en gemensam lista för hur åtgärder för att knyta samman tillväxtmotorerna i 
Sydsverige ska prioriteras.

 Investera i infrastruktur som gör det möjligt för människor att bo, arbeta och studera i 
hela Sydsverige. 

Restidsförkortning till 2040 Restidkvoter 2040 (kollektiv resa/bilresa)
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 Positionspapper för kollektivtrafik

2019-09-17

Sidan 8 (9)

REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE syftar till att, med medborgarnas bästa för ögonen, 
utveckla samarbetet mellan verksamheterna i Region Kalmar län, Region Blekinge län, Region 
Skåne, Kommunförbundet i Skåne, Region Halland och Region Jönköpings län. Målsättningen 
är att skapa en grund för ökad tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt 
hänseende. Grunden för denna ambition ska vara en strävan efter helhetsorienterad och 
långsiktigt hållbar utveckling i Sydsverige och i Sverige.

(Logotyper uppdateras)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-08-21

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 156 Ärendenummer RS 2019/313

Ombyggnad för gammakamera/SPECT-CT, Klinisk 
fysiologi,  Länssjukhuset i Kalmar

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att genomföra ombyggnation 
för gammakamera/SPECT-CT, Klinisk kemi vid Länssjukhuset i Kalmar.

Bakgrund
Regionfullmäktige beslutade den 4 juni 2019 om inriktningsbeslut för 
ombyggnad gammakamera/SPECT-CT.
Vid en nukleär-medicinsk undersökning används radioaktiva läkemedel som 
söker sig till ett visst organ eller viss vävnad. Strålningen från läkemedlet 
registreras av en kamera, så kallad gammakamera.
Enheten för fysiologisk klinik vid Länssjukhuset i Kalmar har två 
gammakameror, varav en ska bytas ut enligt reinvesteringsbeslut. En 
gammakameras livstid beräknas till cirka 10 år och ju äldre den är desto 
större risk för tekniska problem som kan medföra stopp. Det är av yttersta 
vikt för länets patienter att utbyte av gammakameran kan ske så fort som 
möjligt.
Upphandling av kameran, som dessutom innehåller en CT-modul för ett visst 
antal undersökningar, såsom skelettomografi och myocardscint, är klar. 
Leverans och installation kan ske inom tre månader efter avrop.
Total byggproduktionskostnad beräknas till 1,9 Mkr (2019 års prisnivå). 
Kapitaltjänstkostnader beräknas öka med 0,2 Mkr/år. Årliga driftskostnader 
beräknas förbli oförändrade. 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 3 juli 2019.
2. Underlag för genomförandebeslut, daterat 28 mars 2019.

126



Region Kalmar län
Webbplats
regionkalmar.se

E-post
region@regionkalmar.se

Organisationsnr
232100-0073

Postadress
Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Besöksadress
Strömgatan 13
391 26 Kalmar

Telefon
0480-810 00 vx

Bankgiro
833-3007

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1 (1)

Datum
2019-07-03

Ärendenummer
RS 2019/313

Regionservice
Bygg- och förvaltarenheten

Regionstyrelsen

Ombyggnad för gammakamera/SPECT-CT, Klinisk 
fysiologi, Länssjukhuset i Kalmar

Förslag till beslut
Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att genomföra ombyggnation 
för gammakamera/SPECT-CT, Klinisk kemi vid Länssjukhuset i Kalmar.

Bakgrund
Regionfullmäktige beslutar den 4 juni 2019 om inriktningsbeslut för 
ombyggnad gammakamera/SPECT-CT.
Vid en nukleär-medicinsk undersökning används radioaktiva läkemedel som 
söker sig till ett visst organ eller viss vävnad. Strålningen från läkemedlet 
registreras av en kamera, s.k. gammakamera.
Enheten för fysiologisk klinik vid Länssjukhuset i Kalmar har två 
gammakameror, varav en ska bytas ut enligt reinvesteringsbeslut. En 
gammakameras livstid beräknas till cirka 10 år och ju äldre den är desto 
större risk för tekniska problem som kan medföra stopp. Det är av yttersta 
vikt för länets patienter att utbyte av gammakameran kan ske så fort som 
möjligt.
Upphandling av kameran, som dessutom innehåller en CT-modul för ett visst 
antal undersökningar, såsom skelettomografi och myocardscint, är klar. 
Leverans och installation kan ske inom tre månader efter avrop.
Total byggproduktionskostnad beräknas till 1,9 Mkr (2019 års prisnivå). 
Kapitaltjänstkostnader beräknas öka med 0,2 Mkr/år. Årliga driftskostnader 
beräknas förbli oförändrade. 

Christer Holmgren
tf. förvaltningschef
Regionservice

Iréne Brodell
basenhetschef 
Bygg- och förvaltarenheten

Bilaga
Underlag för genomförandebeslut daterad 28 mars 2019.
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Regionservice
Bygg och förvaltarenheten

Underlag för Genomförandebeslut

Ombyggnad för gammakamera / SPECT- CT
 Klinisk fysiologi  

hus 15, plan 3, Länssjukhuset i Kalmar 
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Regionservice
Bygg- och förvaltarenheten

2

Underlag för inriktningsbeslut
Projektnummer Fastighetsbeteckning Byggnads-ID Datum

G150 Kungsljuset 3 81115 2019-07-03

Sammanfattning
Efter genomförd förstudie föreslås regionen investera 1,9 Mkr i ombyggnad för reinvestering av ny 
gammakamera/ SPECT-CT vid enheten Klinisk fysiologi, Diagnostiskt centrum vid länssjukhuset i 
Kalmar.

Med framtaget förslag avseende ombyggnad av befintliga lokaler på plan 3 i hus 15 säkerställs  
byggnadens konstruktion, akustik, utrustningens media-försörjning och kyla för reinvesterad 
gammakamera/SPECT-CT samt personalens arbetsmiljö.

Bakgrund 
Vid en nuklearmedicinsk undersökning används radioaktiva läkemedel som söker sig till ett visst 
organ eller viss vävnad. Strålningen från läkemedlet registreras av en kamera, s.k. gammakamera. 
Upphandlad kamera innehåller dessutom en CT-modul för ett visst antal undersökningar såsom 
skelett tomografi och myocardscint.
Enheten för fysiologisk klinik vid länssjukhuset i Kalmar har två magnetkameror varav den ena 
beslutats att reinvestera och den är upphandlad. En gammakameras livstid beräknas till ca 10 år,
 ju äldre den är desto större risk för tekniska problem som kan medföra stopp. Det är av yttersta vikt 
för länets patienter att utbyte av gammakameran kan ske så fort som möjligt. Upphandling är klar 
och leverantör garanterar leverans och installation senast tre månader efter avrop. Projektering och 
ombyggnation kan ske parallellt från avrop. Total projekttid inkl. testperiod ca 3- 4 månader.

Ärendet
Åtgärder som behöver ske är studerade utifrån att möta den upphandlade kamerans media-försörjning 
och tekniska krav samt omdisponering av inredning i rummet pga. kamerans storlek och behov kring 
ytan för patienter och personal. Strålskyddet bedöms enligt sjukhusfysiker vara fullgott. 
Byggåtgärder kommer att ske med håltagning för kablage, ställningsbyggnation i hörsalen Hjärnan, 
montage av dörrautomatik, byte av matta och undertak. Byggnation av teknikutrymme för 
medicinteknisk utrustning som avger mer värme än tidigare utrustning och kräver processkyla med 
tillhörande styrutrustning. Nytt köldbärarsystem samt ny fläktluftkylare i undersökningsrummet. 
Flytt av tvättställ och tak-lyft för bättre arbetsmiljö kring patienten och utrustningen. Ny kraft-
matning för utrustningen, datauttag, erforderliga brytare och kanalisation. Installation och leverans 
kan inte ske under sommarmånaderna. Vid installation blockeras hörsalen Hjärnan under två – tre 
veckor. 

Organisation förstudie
Regionservice
Iréne Brodell, fastighetschef
Thomas Karlsson, byggchef, ombud
Susanna Köhlin, funktionsplanerare
Mats Arvidsson, byggprojektledare 
Stefan Westblom , tekniksakkunnig VVS
Torbjörn Josefsson, tekniksakkunnig El

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör
Fredrik Enlund, chef Diagnostiskt centrum

Edyta Johansson, verksamhetschef, Klinisk fysiologi 
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Regionservice
Bygg- och förvaltarenheten

3

Underlag för inriktningsbeslut
Projektnummer Fastighetsbeteckning Byggnads-ID Datum

G150 Kungsljuset 3 81115 2019-07-03

Mats Johansson, medicinteknisk ingenjör, klinisk fysiologi 
                                          
Externa konsulter;
WSP, byggnadskonstruktion och akustik

Tidplan
Förstudie   december 2018 – januari 2019
Beredning Investeringsråd   14 februari 2019
Inriktningsbeslut Regionfullmäktige 4-5 juni 2019 
Genomförandebeslut Regionstyrelsen  19 juni 2019
Avrop av upphandlad utrustning                                   juni 2019
Projektering  juni-augusti 2019 
Ombyggnation september –oktober 2019 
Demontering av befintlig utrustning oktober 2019
Leverans, installation, utbildning   november 2019
Ibruktagande   november - december 2020

Ekonomi

Fastvärde 2019 års prisnivå
Total byggproduktionskostnad beräknas till ca 1,9 Mkr. 
Kapitaltjänstkostnader beräknas till ca 0,2 Mkr/år. Övriga driftkostnader beräknas förbli oförändrade.
Utrustning beräknas till ca 6,5 Mkr och finansieras inom Hälso-och sjukvårdsförvaltningens ram.

Uppföljning
Rapportering i projekt sker regelbundet till byggchef.
Rapportering i projekt som löper enligt fastlagda planer och inom godkänd budget görs i samband 
med ordinarie delårs- och bokslutsrapportering.

Ärendets beredning
Regionservice har berett ärendet tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Datum: 2019-07-03
Handläggare: Susanna Köhlin (funktionsplanerare), Mats Arvidsson ( byggprojektledare) 
Regionservice, Bygg- och förvaltarenheten. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-08-21

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 157 Ärendenummer RS 2019/470

Redovisning av partistöd 2018

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner redovisningarna av partistöd 2018.

Bakgrund
I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om 
kommunalt partistöd. I Region Kalmar län gäller därutöver Regler för 
kommunalt partistöd mm. Det lokala partistödet i Region Kalmar län utgår 
till partier som är representerade i regionfullmäktige, enligt vad som 
föreskrivs i 2 kap 9 § andra stycket i kommunallagen. Partistödets syfte är att 
stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin.
Partistödet består dels av ett grundstöd, som uppgår till 150 procent av 
riksdagens månadsarvode per parti och år, samt ett mandatstöd, som uppgår 
till 190 procent av riksdagens månadsarvode per mandat och år. 
Enligt Regler för kommunalt partistöd mm. ska en mottagare av partistöd 
årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts 
för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket kommunallagen. Till 
redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och ges in till 
regionfullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. 
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen 
ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens 
rapport ska bifogas redovisningen.
Av redovisningen bör bland annat framgå i vilken mån överföringar har 
gjorts till delar av den egna partiorganisationen utanför länet samt vilka 
motprestationer som i så fall erhållits.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap 31 § andra stycket 
kommunallagen inte lämnats in till landstingsstyrelsen inom föreskriven tid 
utbetalas inget stöd för nästkommande år. 
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna, 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har inkommit 
med redovisningar av partistöd för 2018. Redovisningarna har inkommit i 
föreskriven tid och uppfyller formkraven.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 6 augusti 2019.
2. Redovisningar av partistöd 2018 för:
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Region Kalmar län
Datum
2019-08-21

a. Centerpartiet
b. Kristdemokraterna
c. Liberalerna
d. Moderaterna
e. Socialdemokraterna
f. Sverigedemokraterna
g. Vänsterpartiet
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Region Kalmar län
Webbplats
regionkalmar.se

E-post
region@regionkalmar.se

Organisationsnr
232100-0073

Postadress
Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Besöksadress
Strömgatan 13
391 26 Kalmar

Telefon
0480-810 00 vx

Bankgiro
833-3007

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2019-08-06

Ärendenummer 
RS 2019/470

Regionstab
Regionstab kansli

Regionfullmäktige

Redovisning av partistöd 2018

Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner redovisningarna av partistöd 2018.

Bakgrund
I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om 
kommunalt partistöd. I Region Kalmar län gäller därutöver Regler för 
kommunalt partistöd mm. Det lokala partistödet i Region Kalmar län utgår 
till partier som är representerade i regionfullmäktige, enligt vad som 
föreskrivs i 2 kap 9 § andra stycket i kommunallagen. Partistödets syfte är att 
stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin.
Partistödet består dels av ett grundstöd, som uppgår till 150 procent av 
riksdagens månadsarvode per parti och år, samt ett mandatstöd, som uppgår 
till 190 procent av riksdagens månadsarvode per mandat och år. 
Enligt Regler för kommunalt partistöd mm. ska en mottagare av partistöd 
årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts 
för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket kommunallagen. Till 
redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och ges in till 
regionfullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. 
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen 
ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens 
rapport ska bifogas redovisningen.
Av redovisningen bör bland annat framgå i vilken mån överföringar har 
gjorts till delar av den egna partiorganisationen utanför länet samt vilka 
motprestationer som i så fall erhållits.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap 31 § andra stycket 
kommunallagen inte lämnats in till landstingsstyrelsen inom föreskriven tid 
utbetalas inget stöd för nästkommande år. 
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna, 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har inkommit 
med redovisningar av partistöd för 2018. Redovisningarna har inkommit i 
föreskriven tid och uppfyller formkraven.
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Region Kalmar län
Datum
2019-08-06

Sida
2 (2)

Ann-Sofie Dejke
kanslidirektör

Johan Jarl
regionsekreterare

Bilagor
Redovisningar av partistöd 2018 för:
1. Centerpartiet
2. Kristdemokraterna
3. Liberalerna
4. Moderaterna
5. Socialdemokraterna
6. Sverigedemokraterna
7. Vänsterpartiet
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Kalmar läns distrikt 
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Styrelsen för Centerpartiet i Kalmar län får härmed avge följande 

berättelse för verksamhetsåret 2018:  
  

Styrelsen  

Styrelsen har bestått av följande personer:  
  

Distriktsordförande Christer Jonsson, Emmaboda  

1:e vice ordförande Ingela Nilsson Nachtweij, Vimmerby   

2:e vice ordförande Anders Åkesson, Kalmar  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinarie:  

Anna-Kajsa Arnesson, Mörbylånga   

Erik Ciardi, Kalmar  

Conny Tyrberg, Västervik  

Kerstin Sigvardsson, Mörbylånga  

  

  

  

  

 

Ersättare: 

Kenneth Pettersson, Nybro   

Ann-Cristin Fredriksson, Kalmar   

   

Jafaar Al-Jabiri, Kalmar   

Maria Karlsson, Torsås  

Agnetha Landberg, Mönsterås 

Leif Larsson, Vimmerby  

Magnus Larsson, Oskarshamn  

Albert Madebjörk, Nybro  

Anette Rogö, Oskarshamn   

Eva Wahlgren, Borgholm   
  

  

Revisorer  

 Ordinarie:  

Sten Bondesson, Torsås  

Bertil Carlsson, Vimmerby  
  

  

  

  

  

  

   

   

Ombud på partiets förtroenderåd  

1. Christer Jonsson, Emmaboda   

2. Ingela Nilsson Nachtweij, Vimmerby  

3. Magnus Larsson, Oskarshamn  

4. Kerstin Sigvardsson, Mörbylånga  

5. Eva Wahlgren, Borgholm  

6. Anette Rogö, Oskarshamn  

7. Anna-Kajsa Arnesson, Mörbylånga  
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Distriktsstämma  

Vårens distriktsstämma hölls den 13 april på Folkets Park i Oskarshamn 

där Kristina Yngwe, vice ordf. i riks dagens miljöutskott utfrågas av Malin 

Engdahl, LRF i länet och Stina Qubti från Busfrö Nytt & Bytt. Stämman 

antog den regionala agendan och valplattformen.  
  

I samband med stämman delades årets guldklövrar ut till följande 

mottagare:   

Årets mångfaldsarbete - Högsby Centerkrets  

Årets satsning på sociala medier - Mörbylånga  

Årets många nya medlemmar - Kalmarkretsen  

Årets många nya på listan - Oskarshamnskretsen  
  

  

Distriktsstyrelsen  

Centerpartiets distriktsstyrelse har under året haft nio stycken 

protokollförda sammanträden: 5/2, 19/3, 31/5, 7/8, 11/9, 30/10, 10/12, 

4/3-19 och 20/3-19.  

Distriktsstyrelsen har även medverkat vid kretssamråden för att hålla 

dialog med länets kretsar.    
  

  

Arbetsutskottet  

Distriktets arbetsutskott har bestått av presidiet; Christer Jonsson, Ingela 

Nilsson Nachtweij och Anders Åkesson. Arbetsutskottet har också till sig 

adjungerat Anna-Kajsa Arnesson och Erik Ciardi samt ombudsman och 

politisk sekreterare. Sju stycken protokollförda sammanträden har hållits 

under året: 27/1, 13/3, 7/5, 30/7, 22/10, 22/11, 26/2-19.  
  

  

Expedition  

Länets expedition har varit förlagd till Stagneliusgatan 31 i Kalmar.  I 

distriktets lokaler uthyres/disponeras rum eller plats till Kalmarkretsen och 

CUF.  
  

  

Anställda  

Under 2018 har följande personer varit anställda:   

Karin Helmersson, ombudsman   

Per Skogberg, politisk sekreterare  

Filip Qvarnström, valorganisatör  

Jaafar Al-Jabiri, valorganisatör CUF  
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Kretssamråd  

För att få distriktets organisatoriska arbete att fungera på ett bra sätt, 

träffas representanter för kretsarna och distriktsstyrelsen på möten där 

aktuella ämnen lyfts fram samt diskuteras. Under 2018 har två 

kretssamråd genomförts, den 15 januari träffades kretssamrådet för att 

diskutera förslag till valkommunikation och valfondsfördelning. Den 7 

augusti samlades kretssamrådet för att finslipa inför valrörelsens 

slutskede. Michael Arthursson, partisekreterare medverkade för att 

beskriva valplattform och valplanering centralt.  Valmaterial i form av 

foldrar och valaffischer fördelades. Den 19 september samlades kretsarna 

för att ta ställning till arbetet med en ny majoritet på regional nivå.   
  

  

Kommunregionala sektionen  

Kommunregionala sektionen har haft fyra möten under 2018. I 

kommunregionala sektionen deltar ledande politiker (C) från 

kommunerna, landstinget och regionförbundet. Mötena behandlar både 

aktuella kommunala och regionala frågor. Sektionens möten ger också ett 

värdefullt erfarenhetsutbyte mellan ledamöterna angående politiska 

frågor. Under året har bl. a följande frågeområden diskuterats i 

kommunalregionala sektionen: ekonomi ur ett regionperspektiv i den nya 

Region Kalmar, bredbandsstrategin, skydd av åkermark och frågor 

gällande valet.  
  

  

Landstingsgruppen/Regiongruppen  

Landstingsgruppen, numer regiongruppen, för Centerpartiet i Kalmar län 

genomförde en lyckad valrörelse och lyckades ta ytterligare ett mandat i 

regionfullmäktige. Det var valkretsen Kalmar som fick en ledamot till.  

Valrörelsen inleddes med ett agendaarbete som utgick från ett antal 

områden som togs fram på en utbildningsdag i Oskarshamn. Efter det 

delade kandidaterna in sig i grupper som jobbade med rubrikerna Hållbart 

Kalmar län, Förebyggande vård, Bry Kalmar läns isolering, Nära vård, 

Kultur i hela länet, Vårda personalen, Det unga Kalmar Län, Mat, Tillväxt i 

hela länet och Tillgänglighet.   
  

Tillsammans formade det arbetet Centerpartiets Regionala Agenda, som 

sedan fungerade som valplattform.   

Den lanserades runt om i länet på pressträffar i början av augusti.  När 

valnatten hade passerat stod det klart att det inte fanns någon klar 

majoritet för Alliansens politik i Region Kalmar län. Hur man än vände och 

vred på det skulle lösningen alltid vara beroende av Sverigedemokraterna 

för att kunna driva igenom sina frågor. Det var inte en möjlighet för oss.   
  

Tidigt räckte Socialdemokraterna ut en hand och bjöd in oss till 

förhandlingar. Vårt förfarande var öppet gentemot såväl medlemmar som 

övriga Allianspartier. Vid ett gruppmöte som var tänkt att handla om 

debriefing efter valet satte vi i stället ihop en kravlista, som utgick i det  
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stora hela från den Regionala Agendan. Punkterna var absoluta och skulle 

genomföras om vi skulle acceptera inbjudan från Socialdemokraterna. 

Ytterligare krav restes - att Liberalerna skulle acceptera erbjudandet och 

att Vänsterpartiet inte skulle ingå.   
  

Vår process sköttes öppet och rakt, både gentemot medlemmarnas 

representanter i distriktet och mot övriga Allianspartierna. På ett möte 

med distriktsstyrelsen, landstingsgruppen och kommunalregionala 

sektionen togs beslutet att gå vidare med att undersöka vägen fram till en 

C-L-S-majoritetslösning, om vår kravlista accepterades av övriga partier. 

Så blev det och tillsammans bildar nu de tre partierna Länsunionen.  
  

Fram till valet 2018 har landstingsgruppen bestått av följande ledamöter:  

Valkrets Nybro/Emmaboda/Torsås:  

Christer Jonsson (ord), Eva-Kristina Berg (ord)  

Urban Eliasson (ers) Valkrets Kalmar:  

Ingegerd Peterson (ord),  

Anita Wollin (ers)  

Valkrets Borgholm/Mörbylånga:  

Gerd Åstrand (ord)  

Göra Backrot (ers)  

Valkrets Mönsterås/Högsby/Oskarshamn:  

Anette Rogö (ord)  

Maria Robertsson (ers)  

Valkrets Hultsfred/Vimmerby:  

Magnus Danlid (ord)  

Leif Larsson (ers)  

Valkrets Västervik:  

Christel Alvarsson (ord)  

Jan Andersson (ers)  
  

Efter valet 2018 ingår följande ledamöter i landstingsgruppen:  

Valkrets Nybro/Emmaboda/Torsås:  

Christer Jonsson (ord), Karin Helmersson (ord)   

Eva-Kristina Berg (ers) Valkrets 

Kalmar:  

Ingegerd Petersson (ord), Bengt Thörnblad (ord)  

Pelle Skogberg (ers)  

Valkrets Borgholm/Mörbylånga:  

Roger Gustafsson (ord)  

Ulrika Lindh (ers)  

Valkrets Mönsterås/Högsby/Oskarshamn:  

Roland Åkesson 8 (ord)  

Anette Rogö (ers)  

Valkrets Hultsfred/Vimmerby:  

Leif Larsson (ord)  

Per-Inge Pettersson (ers)  
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Valkrets Västervik:  

Christel Alvarsson (ord)  

Lena Svensson (ers)  
  

Under året har LF-gruppen aktiv jobbat med att syna majoritetens politik 
och under året så har vår grupp lämnat in fyra interpellationer, varav två 

av dem var gemensamt med alliansen, och 2 motioner. Interpellationerna 
har handlat om behandling av migrän, om antalet medarbetare per chef i 

första linjen, om digital första läkarkontakt inom primärvården och om 
sommarbemanningen på hälsocentralerna på södra Öland. Motionerna har 

haft rubrikerna Rusta primärvården för Kalmars befolkningsutveckling och 
Stärk den nära vården på landsbygden.  
  

  

Regionstyrelsegruppen  

Centerpartiet har fortsatt stort inflytande i de regionala 

utvecklingsfrågorna inom Regionförbundet i Kalmar län. Nu är vi framme 

vid tidpunkten för att se framåt inför bildandet av Region Kalmar län. Vi 

kan nu se tillbaka på ett intensivt arbete allt sedan Regionförbundet 

bildades 1 juli 1997, alltså i mer än 20 år.  Bengt Johansson, Vimmerby, 

Anders Åkesson och Leif Larsson, Vimmerby har varit gruppledare för 

Centerpartiet.  
  

Främst har man drivit på i frågor inom näringsliv, infrastruktur, miljö och 

klimat, regional och lokal kultur, regionsamverkan, ungdomsfrågor samt 

EUs sammanhållningspolitik. I många frågor har vi nått resultat.  
  

Dock är Centerpartiet i Kalmar län inte nöjda med resultaten inom 

nödvändiga investeringar i vägar och järnvägar i länet. Fortfarande är 

situationen hämmande på tillväxtförutsättningarna i Kalmar län, trots 

idogt arbete har inte statsmakterna bidragit med de resurser som behövs. 

På Centerpartiets initiativ har länet dock enigt föreslagit att man vill 

komma i en direkt förhandling med staten om framtida satsningar i 

Kalmar län, där vi även från länet är beredda att medfinansiera.  
   

Inom länet pågick arbetet med att bilda Region Kalmar län från 2019, 

vilket innebär en sammanslagning av nuvarande landsting och 

regionförbund. Vi får nu ett direktvalt regionparlament, vilket vi ser fram 

emot även om vi helst sett en ny östsvensk region med Småland som bas.  
  

För den primärkommunala samverkan bildas återigen ett kommunförbund 

i Kalmar län.  
  

Regionstyrelsegruppen har under året bestått av:  
  

Ordinarie: Lars Rosander, Hultsfred, Lina Danlid-Burke, Högsby, Roland 

Åkesson, Mönsterås, Christina Davidson, Nybro samt Leif Larsson, 

Landstinget.  
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Ersättare: Anna-Kajsa Arnesson, Mörbylånga, Anders Johansson, 

Mönsterås, Ingeli Ivansson, Nybro, Conny Tyrberg, Västervik, Carl-Henrik 

Eriksson, Västervik samt Ingegerd Petersson, Landstinget.  
  

Leif Larsson har varit gruppledare och ledamot av Regionförbundets 

Arbetsutskott. Han har även varit ordförande i Strukturfondspartnerskapet 

för Småland och Öarna, vilket har till uppgift att besluta om projekt inom 

EUs Regionala fond och Sociala fond.  
  

  

Riksdagsarbetet   

Vid valet den 9 september 2018 fick riksdagsledamoten Anders Åkesson 

för fjärde gången förnyat förtroende av länets invånare och verkar fortsatt 

i riksdagens trafikutskott, numera som dess v ordf. Anders fortsätter att 

vara aktiv och har lämnat in ett drygt femtiotal motioner 2018 i för länet 

och partiet viktiga frågor. Därtill ett stort antal frågor och interpellationer 

till ansvariga statsråd. På agendan finns statens transportinfrastruktur och 

om Kalmar län/Sydöstra Sverige skall komma ut ur sin  

”transportinfrastrukturskugga”. Under året fortsatte arbetet med att väcka 

regionalt engagemang och nationella framgångar inför beslut om national 

transportplan för tiden 2018–29. Utfallet i S/MP-regeringens beslut kring 

Nationell transportplan i juni 2018 var för länets räkning mycket magert. 

Engagemang både i form av motioner, möten, artiklar mm har också 

ägnats åt den av Svenska Kraftnät projekterade nya kraftledningen mellan 

Ekhyddan i Oskarshamn ner mot Hemsjö i Blekinge, initialt var mera än 

1200 markägare berörda. Ifråga om kraftledningen fortsätter arbetet. 

Under året har också mycket kraft ägnats åt att bilda opinion mot 

regeringsförslag i syfte att införa destruktiva transportskatter baserat på 

avstånd. Dessa väcker stor opinion i länet och landet.  Frågan om Svenska 

Kraftnät och 400 kV-ledningen fortsätter att engagera och där har 

delsegrar nåtts genom att SvK partiellt fråntas hela projekterings- 

/beslutsprocessen för ledningsbygget till förmån för  

Energimarknadsinspektionen. Hur de människor ska integreras till 

boende/arbete/språk som tidigare flytt för sina liv från krigshärdar i Syrien 

m.fl. ställen och hamnat i Småland har upptagit och kommer att uppta en 

stor del av engagemanget. Utöver rent humanitära och medmänskliga 

perspektiv är detta även den demografiska chansen för Kalmar län. Tiden 

efter valet och fram till ett nationellt regeringsbildande, ett 

regeringsprogram starkt baserat på Centerpartiets politik och möjliggjort 

tack vare ett modigt och konstruktivt synsätt hos vårt parti. Kommande 

mandatperiod kommer att vara inriktad på kraftfullt genomförande av de 

73 punkter regeringen och C/L gjort upp om, energisk opposition på 

politikområden utöver Januariavtalet samt politikutveckling.   
  

Anders Åkesson är också ledamot av partistyrelsen.  

  

  

145



 

 

 

 

Plan 2019  

I början av 2016 fastställde distriktsstyrelsen ett mål- 

dokument för mandatperioden. Dokumentet utgör 

verksamhetsplan och uppdateras årligen med tidsplan   

och insatser. Under valåret övergick verksamhetsplanen i en 

tillhörande planering av kommunikationsinsatser.   
  

I valplanen hade man ställt upp följande mål:  

2 riksdagsmandat  

11 mandat i regionfullmäktige  

KSO i 6 kommuner  

Leda arbetet i 10 kommuner  

Värva 200 medlemmar  

Medverka på 100 event  

Utbilda 200 kandidater  

Återinlösning av medlemskap 97,5%  

1000 aktiva medlemmar  

Alla ledande kandidater på Facebook  

1200 följare på distriktets Facebook-sida 4 juli  
  

Tyvärr så når vi inte upp till målen i antal mandat för riksdag eller 

regionfullmäktige, en förklaring kan vara att det var högt uppsatta mål 

tillsammans med att partiet sjönk något i den nationella opinionen 

veckorna före valet. Mer glädjande är att Centerpartiet har 6 KSO:er i 

länet och är med och leder i 10 av länets kommuner samt i regionen. Vi 

värvade inte 200 nya medlemmar och når heller inte riktigt upp till den 

återinlösningen av medlemskapet som vi hoppats på, arbetet med 

rekrytering och fokus på våra medlemmar tar vi med in i kommande 

verksamhetsår. Medverkan på antalet event är svårt att få en exakt siffra 

på men det vår enkätundersökning visar är att vi slår det uppsatta målet 

med hästlängder, det gör vi med färre aktiva medlemmar än vad som 

motsvarar målbilden. Vi lyckas utbilda 200 kandidater och alla våra 

ledande kandidater finns på Facebook. Vi lyckas även med det sista målet 

om 1200 följare på distriktets Facebook-sida men inte på utsatt tid.   

146



 

 

 

 

 

  

  

  

  

0 ,00% 

,00% 2 

4 ,00% 

6 ,00% 

8 ,00% 

10 ,00% 

12 ,00% 

2010 2014 2018 

Riksdagsvalet 

Kalmar län Riket 

0 ,00% 

,00% 2 

4 ,00% 

6 ,00% 

8 ,00% 

10 ,00% 

,00% 12 

,00% 14 

2010 2014 2018 

Landstingsvalet/Regionvalet 

Kalmar län Riket 

,00% 0 

,00% 2 

,00% 4 

,00% 6 

8 ,00% 

10 ,00% 

,00% 12 

,00% 14 

,00% 16 

,00% 18 

2010 2014 2018 

Kommunvalet 

Kalmar län Riket 

147



 

 

 

Nomineringsstämma  

Nomineringsstämman hölls den 6 oktober på Stabygården i Högsby där 

man bland annat utsåg två regionråd och ordförande i regionfullmäktige, 

andra regionala uppdrag och fastställde valsedeln till SKL-kongressen.  
  

  

Kandidatutbildning  

Den 24 mars genomfördes en kandidatutbildning på Guldfågeln arena i  

Kalmar där deltagarna lyssnade på bl.a. Per Schöldberg, riksdagskandidat 

Kronoberg om våra frågor i valrörelsen och Emma Fahlstedt från 

riksorganisationen hade ett pass om att synas på sociala medier. Den 24 

april genomfördes en kandidatutbildning på Stadshotellet i Västervik där 

Julie Tran, regionkandidat i Östergötland och pressekreterare på 

riksorganisationen berättade mer om våra frågor i valrörelsen och 

KarlJohan Karlsson, mediastrateg på riksorganisationen hade ett pass om 

att skriva närodlat.  
  

  

Valåret 2018  

Distriktsstyrelsen utsåg under vintern 17/18 en kommunikationsgrupp 

som fick i uppdrag att planera för en sammanhållen kommunikationsplan 

under valrörelsen. Detta gjordes i samråd med partiets centrala 

kommunikationsbyrå och utifrån samlad erfarenhet, inhämtad på bland 

annat kretssamråd i Mönsterås. Planen lade tyngdpunkten på traditionell 

tidningsannonsering och en huvudfolder som hade ett gemensamt grafiskt 

uttryck och innehöll information om varje kommunvalkrets, 

landstingsvalkrets och riksdagsvalkretsen. I den kunde kretsarna välja att 

själva blada i valsedlar, vilket de flesta gjorde under särskilda 

iplockskvällar som en kretsaktivitet.  
  

Verksamhetsåret 2018 präglades till stora delar av att det var valår med 

valdag till kommun, region och riksdag 9 september. Den inledande delen 

av året ägnades till stor del åt planering, strukturering och förberedelser 

men också till administrativt arbete och att inhämta påskrifter från länets 

alla kandidater i samtliga tre val till länsstyrelsens dokument  

”kandidatförklaring” som är en förutsättning för att kunna stå med på en 

valsedel men även Centerpartiets interna dokument ”kandidatförsäkran” 

där kandidaterna bland annat förbinder sig att dela Centerpartiets 

värderingar.  
  

Distriktsexpeditionen växlade under sommaren över till att, i stora delar, 

bli en verkstad för att tillverka flygblad åt kretsar och affischer och foldrar 

till kandidater. Som mest intensivt blev arbetet under själva slutspurten, 

alltså de två sista veckorna före valet.  
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Förutom de mer traditionsenliga kampanjtillfällena på många av länets 

marknader så fokuserades insatserna till olika folkfestevenemang och 

mässor så som:  
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26 – 27 februari Seniormässa i Kalmar  

6 juni Travdag på Kalmartravet  

29 juni – 1 juli Målilla Traktor Power Weekend   

4 juli Många medlemmar på plats i Almedalen  

7 juli Latitud 57 i Oskarshamn   

12 – 13 juli Visfestivalen i Västervik  

29 juli Diggiloo i Västervik  

9 – 11 augusti Kalmar stadsfest  

25 augusti Nattloppet  

29 augusti Vattenkalaset  

8 september Kalmarsund Pride  
  

  

Annie på besök  

Den 1 mars besökte Annie Lööf länet. Besöket inleddes med ett 

företagsbesök på Arontorps kroppkakor där Annie också fick pröva detta 

hantverk. Därefter genomfördes ett öppet lunchmöte i en till sista stol 

fylld sal på Villa Solbacken. Under eftermiddagen besökte Annie 

entreprenören Mats Jonasson och Målerås Glasbruk för att också där pröva 

ett hantverk, denna gång i glas.   
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Media och utspel  

Under valåret har kontakter och utspel i media varit en viktig och 

betydelsefull aktivitet. Under våren presenterade riksdagslistans 

toppkandidater valplattformen för länet. Därefter gjordes utspel i flera 

ämnen som maten och torkans påverkan, vattenfrågan, integration och 

jobb. I utspelen användes distriktets opinionsmätning som ett underlag. 

Landstingskandidaterna gjorde utspel bl.a. kopplade till nära vård och fast 

läkarkontakt och betydelse av kultur i hela länet.     
  

  

Besök i länet  

Följande besök har genomförts i länet med studiebesök och pressträffar på 

programmet;  

1 mars  Besök av Annie Lööf i Glasriket och Kalmar  

5 mars   Besök av Helena Lindahl i Mörbylånga och Kalmar  

14 mars  Besök av Johanna Jönsson i Ruda, Orrefors och Kalmar  

26 mars  Besök av Per Åsling i Västervik  

20 juli   Besök av Kristina Yngve i Mörbylånga och Torsås 

25 juli  Besök av Johanna Jönsson i Borgholm och Emmaboda  

23-24 augusti  Besök av Johan Hedin i Hultsfred, Nybro och Mönsterås  

26 augusti  Besök av Anders W Jonsson i Högsby, Oskarshamn och 

Kalmar  
   

  

Organisationen  

Kalmar län är ett av Sveriges starkaste centerlän, med ett medlemstal 

motsvarande 0,98% av invånarantalet i länet och med näst flest 

medlemmar bland distrikten. Trenden för medlemsantalet är för 2018 är 

dessvärre något nedåtgående.   
  

  

  2014  2015  2016  2017  2018  

            

Centerpartiet  2186  2036  1969  2040  1958  

Centerkvinnorna  427  385  360  337  322  

CUF  141  57  96  95  92  

CS  5  9  3  2  10  

Totalt  2759  2514  

  

2428  2474  2382  
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   Utfall 2017  Budget 2018  Utfall 2018  

VERKSAMHETENS INTÄKTER           

 Medlemsavgifter  140 700 kr  142 000 kr  137 340 kr  

 Erhållna bidrag  994 637 kr  986 000 kr  1 088 467 kr  

 Försäljning  75 561 kr  55 000 kr  56 534 kr  

 Hyror  31 859 kr  36 000 kr  0 kr  

 Deltagaravgifter  55 618 kr  50 000 kr  24 619 kr  

 Övriga intäkter  19 802 kr  115 000 kr  70 210 kr  

            

Summa verksamhetens intäkter  1 318 159 kr  1 384 000 kr  1 377 145 kr  

            

VERKSAMHETENS KOSTNADER           

 Personalkostnader  642 477 kr  843 000 kr  833 178 kr  

 Verksamhet  928 343 kr  561 000 kr  761 502 kr  

 Valkostnader     1 000 000 kr  1 010 284 kr  

            

Summa verksamhetens kostnader  1 570 820 kr  2 404 000 kr  2 604 964 kr  

            

VERKSAMHETENS RESULTAT  -252 661 kr  -1 020 000 kr  -1 227 819 kr  

            

FINNANSIELLA POSTER           

 Ränteintäkter och utdelningar  642 kr  20 000 kr  29 203 kr  

 Räntekostnader och courtage  1 033 kr  0 kr  1 354 kr  

            

Resultat efter finansiella poster  253 052 kr     1 245 800 kr  

            

BOKSLUTSDISPOSITIONER           

 Ianspråktagande ur valfond  158 680 kr     1 081 193 kr  

            

ÅRETS RESULTAT  -94 372 kr  0 kr  -164 607 kr  
*Den budgeterade hyresintäkten för 2018 redovisas först under 2019.   
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   2018-12-31  2017-12-31  

TILLGÅNGAR        

 Anläggningstillgångar        

 Finansiella anläggningstillgångar        

 Långfristiga värdepappersinnehav  1 148 568 kr  1 726 091 kr  

Summa anläggningstillgångar  1 148 568 kr  1 726 091 kr  

         

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR        

 Kortfristiga fordringar        

 Kundfordringar  25 358 kr  73 974 kr  

 Övriga fordringar  271 205 kr  29 759 kr  

 Kassa och bank  81 565 kr  624 796 kr  

Summa omsättningstillgångar  378 128 kr  728 529 kr  

         

SUMMA TILLGÅNGAR  1 526 697 kr  2 454 620 kr  

         

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER        

Eget kapital        

 Eget kapital  1 452 992 kr  1 547 364 kr  

 Därav Centerkvinnorna  38 177 kr  42 454 kr  

 Redovisat resultat  -164 608 kr  -94 372 kr  

 Överfört från fonder        

Summa eget kapital  1 326 560 kr  1 495 446 kr  

         

Avsättningar        

 Fonder        

 Valfond  0 kr  831 028 kr  

Summa fonder  0 kr  831 028 kr  

         

Skulder        

Kortfristiga skulder        

 Leverantörsskulder  88 135 kr  73 564 kr  

 Personalens skatter  3 553 kr  15 451 kr  

 Svea Köningssons fond  31 322 kr  31 321 kr  

 Skuld till CUF     3 233 kr  

 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  77 127 kr  4 749 kr  

Summa kortfristiga skulder  200 137 kr  128 318 kr  

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTN & SKULDER  1 526 697 kr  2 454 792 kr  
Redovisnings- och värderingsprinciper  
Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.  
Övriga tillgångar och har tagits upp till anskaffningsvärden.  

Marknadsvärdet på värdepapperinnehav uppgår till 803 702 kr (fonderna) och 

522 564 kr (spaxarna).  
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Centerpartiet fick ledartröjan!  
  

Vi lägger nu ett framgångsrikt valår bakom oss. Vi mötte väljarna med en 

positiv syn på vad vi kan göra tillsammans Framåt. Vi visade att med rätt 

politiska förslag kan vi låta fler människor få ett jobb, vi kan utveckla hela 

Kalmar län, vi kan välkomna och integrera nya människor från andra delar 

av världen, vi kan utveckla Nära vård med både rätt och faktisk möjlighet 

till en fast läkarkontakt. Men det var också ett val där vi vann stöd för 

våra tydliga värderingar för människovärde, demokrati och humanism, ett 

värderingsval. Det gav oss också nya väljare, särskilt i våra städer i länet. 

Men sett till helheten vann vi nya väljare i alla de väljargrupper där 

Centerpartiet är starkt! Vi gjorde ett starkt val på de olika nivåerna med 

ca +1% i valet till riksdagen och i snitt i våra 12 kommuner i länet, mest 

ökade vi i valet till landstinget med nästa +1,5%. Men i ett antal 

kommuner gjorde vi ännu bättre resultat med störst ökning i Hultsfred och 

Vimmerby som ökade med närmare 9% i sina respektive kommuner. 

Fantastiska resultat som uttrycker stort förtroende för de lokala 

ledarskapet. Sett till resten av Centersverige fortsätter vi att vara ett av 

de starkaste centerfästena i landet. Så även om vi inte nådde målet med 

2 riksdagsmandat gjorde vi tillsammans ett mycket gott valresultat.   
  

Valresultatet innebar att väljarna ritade om förutsättningarna för att bilda 

majoriteter runt om i länet. På många håll blev det svårare att skapa 

stabila Alliansledningar eftersom Sverigedemokraterna på många håll i så 

fall skulle kunna få avgörande inflytande på politiken. Centerpartiet har 

därför utifrån förutsättningarna varit en konstruktiv och pragmatisk kraft 

för att skapa nya ledningar med tyngdpunkt i den politiska mitten. Det har 

lett till att Centerpartiet har 6 kommunstyrelseordförande uppdrag och 

därtill är med och leder ytterligare 4 kommuner i länet.   
  

I den nya regionen skapade väljarna nya politiska förutsättningar. Inget 

av de etablerade blocken fick tillräckligt starkt stöd för att att bilda 

majoritet eller ett starkt minoritetsstyre. För Alliansen som var 

Centerpartiets första hands val så blev den mindre än S och V, vilket 

innebar att det inte gick att bilda ett Alliansstyre utan direkt stöd av 

Sverigedemokraterna, något vi lovat väljarna att inte göra! Med de 

förutsättningarna som bakgrund inleddes samtal med Liberalerna och 

Socialdemokraterna. Det resulterade i bildandet av en ny konstellation 

Länsunionen, för vård och utveckling i hela kalmar län, som har egen 

majoritet i regionfullmäktige. Centerpartiet fick starkt genomslag i den 

politiska plattform som bildar underlag för den nya majoriteten och har 

regionråds ansvaret för Hälso-sjukvården och Regionalutveckling.   
  

Centerpartiet med ansvar för välfärden! Så kan man också sammanfatta 

valresultatet 2018. Centerpartiet är nu det parti som är med och leder 

flest kommuner och regioner i landet, och det är där huvudansvaret för  
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välfärden finns. Det har betydelse för hur vi arbetar de kommande åren. 

Vi behöver utveckla politik som ökar trygghet, ger kvalitet, men också 

valfrihet och möjlighet för människor att själva bestämma över välfärden. 

Vi behöver utbilda oss och stärka vår förmåga att se behov och utveckla 

lösningar. Här finns det stora skäl att samverka mellan våra kommuner 

och regionen för att hjälpa varandra och dela goda exempel. Vår förmåga 

att möta människors förväntningar kommer ge oss förtroende för 

framtiden.  
  

Till sist, vi genomförde tillsammans en fantastisk valrörelse med över 225 

olika event under valrörelsen. Många medlemmar lade många timmar för 

ett gott valresultat, ett stort tack för allas insatser, det gav resultat. 

Valåret präglades av ett mycket gott samarbete mellan kretsarna och 

distriktet – stort tack för det! Ett särskilt stort tack till vår personal i 

valrörelsen, ombudsman Karin Helmersson, politiske sekreterare Pelle 

Skogberg, valkampanjledare Filip Qvarnström, CUF ombudsman Jaafar 

AlJabiri, utan er hade det inte gått! Ett särskilt tack till Karin Helmersson 

som efter 13 år som ombudsman lämnat uppdraget under hösten, för att 

ta ansvaret för arbetet med regionalutveckling i Region Kalmar län.   
  

Christer Jonsson   
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Högsby den 4 mars 2019  

  

  

Christer Jonsson Ingela Nilsson Nachtweij Anders Åkesson  

  

  

Anna-Kajsa Arnesson Erik Ciardi Jaafar Al-Jabiri  

  

  

Maria Karlsson Conny Tyrberg Agnetha Landberg  

  

  

Leif Larsson Magnus Larsson Albert Madebjörk   

  

  

Anette Rogö Eva Wahlgren Kerstin Sigvardsson 
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Revisorspåteckning  

Revisionsberättelse har avgivits 2019 - 03 - 18  

  

  

  

  Bertil Carlsson    Sten Bondesson  

  Revisor      Revisor  

  

  

  

Revisionsberättelse  
  

  

Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens 

förvaltning i Centerpartiet i Kalmar läns distrikt för räkenskapsåret 2018.  

Det är styrelsen, som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och 

förvaltningen.  Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 

förvaltningen på grundval av vår revision.  
  

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det 

innebär att vi har planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad 

försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel.  En 

revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och 

annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att 

pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämning av dessa samt att 

bedöma den samlade informationen i årsredovisningen.  Vi har granskat 

väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i distriktet för att kunna 

bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid mot distriktets 

stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden 

nedan.  
  

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med god revisionssed i Sverige.  
  

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och 

balansräkningen för distriktet och beviljar styrelsens ledamöter 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
  

Kalmar den 18 mars 2019  

  

  

  

Bertil Carlsson        Sten Bondesson  

Revisor          Revisor   
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Region Kalmar län
Webbplats
regionkalmar.se

E-post
region@regionkalmar.se

Organisationsnr
232100-0073

Postadress
Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Besöksadress
Strömgatan 13
391 26 Kalmar

Telefon
0480-810 00 vx

Bankgiro
833-3007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-06-18

Regionstyrelsen

§ 133 Ärendenummer RS 2019/579

Sammanträdesplan 2020

Beslut
Regionstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2020 för regionstyrelsen samt 
regionstyrelsens arbetsutskott, personalutskott samt budgetberedning enligt 
redovisat förslag.
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer sammanträdesdagar 
för regionfullmäktige 2020 enligt följande: 6 februari, 2 april, 17 juni, 23 
september samt den 25-26 november.
Regionfullmäktige beslutar i övrigt att vardera nämnd och beredning får 
besluta om sin sammanträdesplan med redovisat förslag som inriktning.

Bakgrund
Förslag till sammanträdesplan för 2020 för regionfullmäktige, 
regionstyrelsen och regionstyrelsens arbetsutskott samt budgetberedning har 
upprättats av Regionstab kansli.
Förslag på sammanträdesdatum för övriga instanser, förutom 
pensionärsrådet, funktionshinderrådet, patientnämnden samt beredningen för 
forskning, utveckling och e-hälsa, har tagits fram av Regionstab kansli.
Respektive instans beslutar om slutliga sammanträdesdatum utifrån 
förslaget.

Överläggningar
Ordförande föreslår att planen fastställs med den ändringen att 
regionstyrelsens möte den 28 oktober flyttas till den 26 oktober, efter förslag 
som inkommit inför mötet.
Regionstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 28 maj 2019.
2. Sammanträdesplan 2020.
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Region Kalmar län
Webbplats
regionkalmar.se

E-post
region@regionkalmar.se

Organisationsnr
232100-0073

Postadress
Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Besöksadress
Strömgatan 13
391 26 Kalmar

Telefon
0480-810 00 vx

Bankgiro
833-3007

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2019-05-28

Ärendenummer 
RS 2019/579

Regionstab
Regionstab Kansli

Regionstyrelsen

Sammanträdesplan 2020

Förslag till beslut
Regionstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2020 för regionstyrelsen samt 

regionstyrelsens arbetsutskott, personalutskott samt budgetberedning 
enligt redovisat förslag. 

2. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer 
sammanträdesdagar för regionfullmäktige 2020 enligt följande: 6 
februari, 2 april, 17 juni, 23 september samt den 25-26 november.

3. Regionfullmäktige beslutar i övrigt att vardera nämnd och beredning får 
besluta om sin sammanträdesplan med redovisat förslag som inriktning. 

Bakgrund
Förslag till sammanträdesplan för 2020 avseende regionfullmäktige, 
regionstyrelsen och regionstyrelsens arbetsutskott samt budgetberedning har 
upprättats inom regionstab kansli. Förslag på sammanträdesdatum för övriga 
instanser, förutom pensionärsrådet, funktionshinderrådet, patientnämnden 
samt beredningen för forskning, utveckling och e-hälsa, har tagits fram av 
regionstab kansli. Respektive instans tar beslut om slutliga 
sammanträdesdatum utifrån förslaget. 

Ann-Sofie Dejke
kanslidirektör

Marie Nilsson
regionsekreterare

Bilaga
Sammanträdesplan 2020.
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Sammanträdesplan 2020
Dag Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December
Tisdag 1 1
Onsdag 1 1 1 2 2 BerHS
Torsdag 2 2 RF 2 3 1 3 BerINV
Fredag 3 3 1 Första maj 3 4 2 4 BerHB
Lördag 4 1 4 2 4 1 5 3 5
Söndag 5 Trettondaft 2 1 5 3 5 2 6 4 1 6
Måndag 6 Trettondag 3 2 6 4 1 RS AU/BB 6 3 7 5 2 7
Tisdag 7 4 3 7 BerHS 5 2 7 4 8 6 3 8 BerFoU
Onsdag 8 5 4 8 BerINV 6 3 BerHB 8 5 9 RS 7 RS** 4 9 RS
Torsdag 9 6 RF 5 9 7 4 BerHS 9 6 10 8 RUN DÅ 5 10
Fredag 10 7 6 10 Långfredag 8 5 SVN 10 7 11 9 KTN DÅ 6 11
Lördag 11 8 7 11 Påskafton 9 6 Sv nat.dag 11 8 12 10 7 12
Söndag 12 9 8 12 Påskdagen 10 7 12 9 13 11 8 13
Måndag 13 10 9 13 Annand  p 11 8 13 10 14 12 9 14
Tisdag 14 11 BerHS 10 14 12 9 BerINV 14 11 15 BerFoU 13 10 15
Onsdag 15 12 BerINV 11 RS 15 13 RS 10 SKL grupp 15 12 16 SKL grupp 14 AU/BB (DÅ) 11 16 SKL grupp
Torsdag 16 13 RS 12 16 14 11 SKL ber 16 13 17 SKL ber 15 Länsberednin 12 17 SKL ber
Fredag 17 14 Länsberednin 13 17 15 12 SKL sty 17 14 18 SKL sty 16 13 18 SKL sty
Lördag 18 15 14 18 16 13 18 15 19 17 14 19
Söndag 19 16 15 19 17 14 19 16 20 18 15 20
Måndag 20 17 16 20 18 15 RS 20 17 21 19 16 21
Tisdag 21 18 17 21 BerHB 19 16 21 18 22 20 17 22
Onsdag 22 RUN (VP) 19 RUN (ÅR) 18 22 SKLg 20 Länsberednin 17 RF 22 19 23 RF 21 SKL grupp 18 SKL grupp 23
Torsdag 23 KTN (VP) 20 KTN (ÅR) 19 SVN 23 SKLb 21 Kris.him.f 18 23 20 24 BerHS 22 SKL ber 19 SKLb 24 Julafton
Fredag 24 BerFoU 21 20 SVN 24 SKLs 22 19 Mids afton 24 21 25 SVN 23 SKL sty 20 SKLs 25 Juldagen
Lördag 25 22 21 25 23 20 Mids dag 25 22 26 24 21 26 Annand Jul
Söndag 26 23 22 26 24 21 26 23 27 25 22 27
Måndag 27 RS AU (VP) 24 23 27 25 22 27 24 28 26 23 RS AU/BB 28
Tisdag 28 RS AU (VP) 25 BerHB 24 BB 28 RS AU/BB 26 23 28 25 29 BerINV 27 24 29
Onsdag 29 SKL grupp 26 AU/BB(ÅR) 25 SKL grupp 29 27 SKLg 24 LD-möte 29 26 RUN 30 BerHB 28 RS (DÅ) 25 RF 30
Torsdag 30 SKL ber 27 AU/BB(ÅR) 26 SKL ber 30 Valborg 28 SKLb 25 30 27 KTN ? 29 26 RF 31 Nyårsafton
Fredag 31 SKL sty 28 27 SKL sty 29 SKLs 26 31 28 RS AU/BB 30 Alla helg af 27 SVN
Lördag 29 28 30 27 29 31 Alla helg d 28
Söndag 29 31 Pingstdagen 28 30 29
Måndag 30 29 31 30
Tisdag 31 30

RF, Regionfullmäktige Regional utvecklingsnämnd, RUN Version 4, 190603
RS, Regionstyrelse KTN, Kollektivtrafiknämnd
RS AU, Regionstyrelsens arbetutskott PN, Patientnämnd (sätter egna datum) 
BB, Budgetberedning Regiondagar
Presidiekonf Länsgemensam ledning FSH, Folkhögskolestyrelse
BerINV, Beredningen för invånarfrågor SVN, Samverkansnämnd
BerHB, Beredningen för hållbarhet och folkhälsa SKL, styrelse, beredning, kongress
BerHS, Beredning för hälso- och sjukvård Länsberedning
Beredning för forskning, utveckling och e-hälsa (sätter egna datum)
PU, Personalutskott

** Denna styrelse är avsedd för kunskapsseminarium

RUN
KTN

RUN
KTN?

RUN DÅ
KTN DÅ

Ber FoU

Ber FoU
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Från: Ulf Friberg
Till: Johan Jarl
Ärende: Begär härmed entledigande
Datum: den 14 augusti 2019 15:43:18

Hej

Jag begär härmed entledigande från mina politiska uppdrag i Region Kalmar Län.

Ulf Friberg, 871230-2978
Socialdemokraterna, Västervik.
Uppdrag: Ledamot i Regionfullmäktige och i Nämnden för Hälsa och Sjukvård.

Mvh

Ulf Friberg
0768 711 547
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Vimmerby 2019-09-04

Begäran om entledigande

Härmed begär jag om entledigande från mina politiska 
förtroendeuppdrag enligt nedan.

 Ersättare i Regionfullmäktige. 

Claes Wetterström (M)
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Jag begär härmed entledigande från mina politiska uppdrag i Region Kalmar Län.

Ulf Friberg, 871230-2978
Socialdemokraterna, Västervik.
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