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Karin Helmersson (C), ordförande regionala utvecklingsnämnden  
Peter Wretlund (S), ordförande kollektivtrafiknämnden  
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Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande Kalmar kommun 
Anders Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande Mönsterås kommun, §§ 13-18 
Matilda Wärenfalk (S), kommunstyrelsens ordförande Mörbylånga kommun 
Christina Davidsson (C), kommunstyrelsens ordförande Nybro kommun, §§ 16-19 
Andreas Erlandsson (S), kommunstyrelsens ordförande Oskarshamns kommun  
Henrik Nilsson Bokor (S), kommunstyrelsens ordförande Torsås kommun 
Jacob Käll (C), kommunstyrelsens ordförande Vimmerby kommun  
Dan Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande Västerviks kommun 
 
Peter Sandwall, landshövding, Länsstyrelsen Kalmar län 
 

Tjänstepersoner Sofia Seifarth, basenhetschef näringsliv och kultur, §§ 16-18  
Wang Zhi, samordnare näringsliv, § 15 
Niklas Guss, konsult, Future Place Leadership, § 15  
Johan Milton, gruppchef och projektledare, Energikontor Sydost, § 14 
Agnes Savetun, regionsekreterare 

   

Justering Sker digitalt. 
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Ordförande Angelica Katsanidou (S)  

 
  

  
Sekreterare Agnes Savetun 
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§ 13   

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Länsberedning för regionala utvecklingsfrågor godkänner dagordningen.  
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§ 14     

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

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

• och effektoptimera  

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

• Införa en regional samordningsfunktion för elförsörjningen i länet 

• Lyfta in elsystemfrågor i regionala strategier, exempelvis elnät 
--- 

Föredragning av  
Johan Milton, gruppchef och projektledare, Energikontor Sydost 
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§ 15    

Investeringssamverkan Kalmar län 
Projektet Investeringssamverkan Kalmar län har sin bakgrund ur dels den 
regionala utvecklingsstrategin och Fler till Kalmar län, dels ur Sveriges 
export och investeringsstrategi. Projektet är även ett direkt resultat av 
kommunernas aktiva initiativtagande i frågan om den regionala 
investeringssamverkan.  
Genom lärande från andra regioner och aktörer vill Region Kalmar län, i 
samverkan med länets tolv kommuner, utveckla en arbetsmodell med 
processer, strukturer och metoder för ett effektivt och proaktivt 
investeringsfrämjande arbete i Kalmar län. Projekttiden är 1 april 2022 – 30 
juni 2023.  
Följande delmål redovisas: 

• Förslag på processtruktur - Utveckla en processtruktur över organisering, 
mål och finansiering av hur ett samordnat arbete av regionens 
investeringsfrämjande arbete, genom samhandling mellan offentliga och 
privata aktörer, skulle kunna se ut och realiseras.  

• Styrkeområdesanalys - Med utgångspunkt från Business Swedens 
nationella strategier och Region Kalmar läns strategi för smart 
specialisering analysera regionens förutsättningar och peka ut de 
områden med särskilt starkkonkurrenskraft som i framtiden kan attrahera 
investeringar.  

• Rollfördelning och arbetssätt - Att förtydliga regionens-, kommunernas- 
och företagens respektive roller rörande det samlade regionala 
perspektivet med det investeringsfrämjande arbetet. 

På en längre sikt ska projektets utfall också bidra till ett förstärkt och mer 
integrerat näringslivsutvecklingsarbete på regional och lokal nivå, där 
etableringsfrågan utgör en mer naturlig och ordinarie verksamhet inom 
organisationens och samhällets företagsfrämjande. Projektet ska också vara 
inspirerande för andra regioner genom att demonstrera hur ett enskilt län 
som Kalmar län genom kreativa samverkan med flera nivåer lokalt, 
nationellt och internationellt kan skapa nya framgångar inom näringslivets 
internationalisering. 
Vidare redogörs för de lärandeaktiviteter och analys- och utbildningsinsatser 
som genomförts under 2022. 
--- 

Föredragande  
Wang Zhi, samordnare näringsliv, Region Kalmar län 
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Niklas Guss, konsult, Future Place Leadership 
 
 

5Comfact Signature Referensnummer: 1475421



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-10-20 

 
 

 
Länsberedning för regionala utvecklingsfrågor 
 

 
 

 
 

 

§ 16   

eHealth Arena – avsiktsförklaring med kommunerna  
Målet med satsningen på eHealth Arena är att bidra till ökad konkurrenskraft 
i länets näringsliv med en ökad näringslivstillväxt inom e-hälsoområdet, 
samt öka användandet av digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte 
att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd.  
Avsikten är att under 2023 och 2024 tillsammans ta fram ett 
samverkansavtal med åtaganden för parterna efter år 2025. 
Avsiktsförklaringar har skickats ut till kommunerna för underskrift. 
Avsiktsförklaringen medför under 2023-2025 inte några juridiska eller 
ekonomiska skyldigheter eller rättigheter för parterna.  
Region Kalmar län bidrar, via eHealth Arena, specifikt till kommunerna 
med: 
• forskningsresultat och metodstöd 
• gemensamt lärande och utveckling 
• utveckling av evidens och kvalitet 
• stöd för näringslivsutveckling, etablering, affärsutveckling och 

innovation 
• kompetensutveckling 
Kommunerna bidrar till samverkan kring och utveckling av arenan genom 
specifika åtaganden i funktioner där kommunen har rådighet: 
• områden/platser att bedriva utveckling på  
• upphandling 
• kompetens/FoU 
• underlag vid etableringsförfrågningar 
• företags- och projektstöd 
--- 

Föredragning av  
Sofia Seifarth, basenhetschef näringsliv och kultur  
 
 

6Comfact Signature Referensnummer: 1475421



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-10-20 

 
 

 
Länsberedning för regionala utvecklingsfrågor 
 

 
 

 
 

 

§ 17   

Handlingsprogram kompetensförsörjning 
Nuvarande handlingsprogram för kompetensförsörjning gäller perioden 
2020-2023. I handlingsprogrammet finns fyra övergripande mål, Effektiv 
kompetensmatchning mellan utbud och efterfrågan, relevant utbildning och 
kompetens, fler i arbete samt tillgänglig arbetsmarknad. Under varje mål 
finns ett antal utvecklingsområden och aktiviteter.  
Vidare ges information om proposition 2021/2022:159, dimensionering av 
gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning. Propositionen 
innehåller förslag som syftar till att underlätta ungdomars och vuxnas 
etablering på arbetsmarknaden och att förbättra kompetensförsörjningen till 
välfärd och näringsliv. Information ges även om hur Kalmar läns kommuner 
och Regionen Kalmar län arbetar utefter dimensioneringsutredningen. 
Inför det nya handlingsprogrammet för kompetensförsörjning 2024-2027 
pågår just nu en dialogfas med kommuner, utbildningsaktörer, företrädare 
för arbetslivet, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Kommunförbundet, LRF, 
Ung Företagsamhet och flera olika nätverk. Dialogerna fokuserar på insatser 
i kommande handlingsprogram. Synpunkter tas även in via löpande arbete i 
övriga befintliga forum och nätverk för utbildningssamordnare, arbetsgivare, 
fackliga organisationer och liknande. 
Målet är att ha en remissversion klar i januari-mars 2023 för att sedan 
skickas ut på remiss perioden mars-juni 2023.  
--- 

Föredragning av  
Sofia Seifarth, basenhetschef näringsliv och kultur 
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§ 18  Ärendenummer RS 2021/1070 

Samrådsredogörelse Klimat att växa i - Regional 
utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030 (RUS) 
Förslag till aktualiserad regional utvecklingsstrategi (RUS) skickades på 
remiss i december 2021, sista svarsdatum var den 31 mars 2022. 
Sammanlagt har 27 remissvar kommit in. 
Återkommande inkomna synpunkter handlar sammanfattningsvis om:  

• Glapp mellan mål och indikatorer i strategin  

• Koppling till den nationella strategin  

• Mål för beredskap 

• Urval av bilder  

• Interregionala samarbetet 

• Vattenfrågor  

• Nära Vård 

• Hållbar energiproduktion/fossilfri energi 

• Barn och unga 
Den aktualiserade regionala utvecklingsstrategin har beslutats i regionala 
utvecklingsnämnden som föreslagit regionfullmäktige att anta strategin, 
innan den beslutas i regionfullmäktige ska den först beslutas i 
regionstyrelsen.  
--- 

Föredragning av  
Sofia Seifarth, basenhetschef näringsliv och kultur 
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§ 19  Ärendenummer RS 2022/603 

Sammanträdesdatum 2023 för länsberedning för 
regionala utvecklingsfrågor 

Beslut 
Länsberedningen för regionala utvecklingsfrågor fastställer 
sammanträdesdatum för 2023 till den 9-10 februari, 12 maj och 18 oktober.  

Bakgrund 
Regionstyrelsen har delegerat till regionstyrelsens arbetsutskott att 
rekommendera respektive instans att besluta om sina sammanträdesdatum 
med redovisat förslag som inriktning. 
Förslagen på mötesdatum 2023 för länsberedningen för regionala 
utvecklingsfrågor är följande: 
9-10 februari  
12 maj 
18 oktober 

Handling 
Tjänsteskrivelse daterad 18 oktober 2022 
 
Protokollsutdrag till: Regionstab kansli 
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