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Sammanträdesdatum 
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Regionala utvecklingsnämnden   
 
Tid och plats 10:15-16:10, Löparen, Regionhuset, Kalmar  
  
Beslutande 
 

Karin Helmersson (C), ordförande, deltar på distans 
Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande  
Malin Anell (S), deltar på distans 
Ilko Corkovic (S), deltar på distans, ersättare för Saad Benatallah (S)  
Lejla Radovic (S), deltar på distans §§ 125-130 
Ingegerd Petersson (C), deltar på distans, ersättare för Lejla Radovic (S) §§ 131-157 
Peter Vretlund (S), deltar på distans  
Ulrika Lindh (C), deltar på distans 
Johanna Wyckman (L), deltar på distans 
Åke Bergh (M), deltar på distans  
Åke Nilsson (KD) deltar på distans 
Janita Kirchberg (SD), deltar på distans 
 
 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ingegerd Peterson (C), deltar på distans §§ 125-130 
Mathias Karlsson (L), deltar på distans 
Anders Andersson (KD), deltar på distans §§ 130-157 
Petra Gustavsson (SD), deltar på distans 

Tjänstepersoner Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör 
Ulrika Cederholm, regionsekreterare 
Ingrid Marmvik, länsmusikchef, Kalmar läns Musikstiftelse §127 
Ulf Ogenbrant, museichef, The Glass Factory §127 
Maria Strömberg, ordförande i Kalmar läns bildningsförbund § 128 
Tina Erlandsson, ekonomichef §129 
Sofia Seifarth, basenhetschef Näringsliv och kultur § 130 
Maria Stegefors, projektutvecklare § 131 
Marie Tigerryd, folkhälsoutvecklare §132 
Mia Carlsson, samordnare kultur § 140 
Christian Forsell, samhällsplanerare § 149 
Mattias Nylander, samordnare Näringsliv § 154 
 
 

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 125-157  

 
  

Ordförande Karin Helmersson (C)  

 
  

Justerare Pär-Gustav Johansson (M)    
  
  
Sekreterare Ulrika Cederholm 
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Datum 
2021-08-25 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 125    

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner föredragningslistan med följande 
ändring. 
Ärende 24, Valärende Industriforum utgår  
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§ 126    

Val av justerare 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden utser Pär-Gustav Johansson (M) till 
justerare.  

3Comfact Signature Referensnummer: 1168620



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-08-25 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 127    

Fördjupad verksamhetsuppföljning kultur: Kalmar läns 
Musikstiftelse och The Glass Factory 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 

Kalmar läns musikstiftelse 
Under pandemin har Kalmar läns musikstiftelse upplevt en stor osäkerhet. I 
början ställdes allt in. Efter en period började de med digitala spelningar. Nu 
har de köpt in egen utrustning och gör egna inspelningar som sänds eller 
läggs ut digitalt. Talentcoach har också fått ställa om sin verksamhet till mer 
digitala inslag.  
Några reflektioner är att musikerna behöver sin publik, digitala sändningar 
kan inte vara lika långa som konserter och att det är mycket utrustning som 
behöver följa med vid inspelningar. 
---  

Föredragning av  
Ingrid Marmvik, länsmusikchef Kalmar läns Musikstiftelse 
 

The Glass Factory 
The Glass Factory har fått göra många anpassningar med anledning av 
pandemin. Under långa perioder har museet fått vara helt stängt. I dagsläget 
hoppas de på att kunna fira sitt 10-årsjubileum i oktober. Ett antal workshops 
har genomförts digitalt. Detta är något de tror de kommer fortsätta med även 
framöver.  
Under året har de också påbörjat ett samarbete med forskningsinstitutet 
RISE. Tillsammans tittar på de utveckling av glas.  
--- 

Föredragning av 
Ulf Ogenbrant, museichef, The Glass Factory
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§ 128    

Studieförbundens regionala arbete 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Kalmar läns bildningsförbund samlar folkbildningen i länet såsom 
folkhögskolor, bibliotek och studieförbund.  
Syftet med statens stöd till folkbildningen är att 

1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, 
2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald, 
3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och 

utbildningsnivån i samhället, och 
4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet 

 
I Kalmar län finns det tio olika studieförbund med olika inriktning. 
Tillsammans gör studieförbunden i länet ca 5 500 studiecirklar med 290 000 
studietimmar och 40 000 studiedeltagare per år.  
--- 

Föredragning av  
Maria Strömberg, ordförande i Kalmar läns bildningsförbund 
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§ 129    

God ekonomisk hushållning 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Ekonomisk rapport har upprättats för regionala utvecklingsnämnden för 
perioden januari-juli 2021. 
Nämndens får information om budget i relation till utfall för januari till juli 
2021 på förvaltningsnivå samt uppdelat på verksamheterna bildning, kultur 
och regional utveckling. Förvaltningen följer budget och prognosen för året 
är att budget kommer att hållas. 
--- 

Föredragande 
Tina Erlandsson, ekonomichef regionala utvecklingsförvaltningen 
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§ 130  Ärendenummer RUN 2021/122 

Hållbar utveckling i hela länet - Aktualitetsprövning av 
Regional utvecklingsstrategi Kalmar län (RUS) - 
målformuleringar 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Det finns ett uppdrag att aktualisera den regionala utvecklingsstrategin 
(RUS). Under aktualiseringsarbetet har bland annat ett antal dialoger 
genomförts och aktuella strategidokument gåtts igenom. Ett förslag är att 
RUSen ska kompletteras med en bild av flernivåstyrning. De prioriterade 
utvecklingsområdena och de horisontella perspektiven ligger kvar. Målen 
2030 för varje utvecklingsområde gås igenom för följande rubriker: 
Mål 2030 – Hur åstadkommer vi det – indikatorer – kopplade planer, 
handlingsprogram och strategier – koppling till Agenda 2030 
Utvecklingsområdena är: 

 Delaktighet, hälsa och välbefinnande 

 God miljö för barn och unga 

 Hållbar samhällsplanering 

 Stärkt konkurrenskraft 
--- 

Föredragning av  
Sofia Seifarth, basenhetschef Näringsliv och kultur 
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§ 131    

ESF programmet kommande strukturfondsperiod 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Europeiska socialfonden (ESF) ska skapa utveckling på arbetsmarknaden 
och främja den ekonomiska och sociala sammanhållningen. Inför den 
kommande programperioden föreslås ett antal ändringar, bland annat att 
fondens medfinansiering endast ska ges upp till 40 % av kostnaden, mot 
tidigare 100%.  
Det finns också en risk för att det blir mindre medel till Småland och öarna. 
Några av de projekt som drivits i den nuvarande programperioden 
presenteras.  
--- 

Föredragning av 
Maria Stegefors, projektutvecklare
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§ 132    

Hälsan spelar roll – ett program för bättre hälsa hos 
personer med funktionsnedsättning inom LSS 
verksamheter 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Hälsan spelar roll är en hälsofrämjande kurs som vänder sig till personer 
med LSS-insats (insats enligt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade). Forskning visar att det är vanligt att personer med 
funktionsnedsättning har en sämre hälsa än befolkningen i övrigt. 
Hälsan kan påverkas positivt genom levnadsvanor, och det är därför möjligt 
att förbättra förutsättningarna för en god hälsa. Personer med LSS-insatser är 
i olika grad beroende av andra, bland annat personal inom LSS-verksamhet. 
För personalen kan det samtidigt vara en utmaning att förhålla sig till rätten 
om självbestämmande. Hälsan spelar roll har fokus på bra mat och fysisk 
aktivitet men omfattar även delar kopplade till kroppskännedom, rättigheter 
och självbestämmande.  
Region Kalmar län undersöker just nu tillsammans med övriga regioner 
inom sydöstra sjukvårdsregionen om Hälsan spelar roll är något att arbeta 
vidare med.  
--- 

Föredragning av  

Marie Tigerryd, folkhälsoutvecklare 
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§ 133  Ärendenummer RUN 2021/291 

Förfrågan om historiskt museum på Öland 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Tanken om ett nytt historiskt museum på Öland väcktes för flera år sedan av 
ett privat företag på Öland. Grundtanken var att på Öland kunna visa skatter 
som hittats på ön. Arbetet följdes av dåvarande Regionförbundet i Kalmar 
län.  
Frågan har nu åter aktualiserats och representanter från Region Kalmar län 
har blivit inbjudna till möten. Denna gång av Länsstyrelsen i Kalmar län.  
Frågan kommer bearbetas vidare inför beslut om Region Kalmar läns 
deltagande på regionala utvecklingsnämnden i oktober.  
--- 

Förslag till beslut 
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör 
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§ 134  Ärendenummer RUN 2021/62 

Regionsamverkan Sydsverige 2021 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Arbetet med verksamhetsplanen för 2022 med utblick mot 2023 och 2024 
har påbörjats. Region Kalmar läns ledamöter som sitter i någon av 
regionsamverkans instanser kommer träffas tillsammans med berörda 
tjänstepersoner för att diskutera tänkbara satsningar.  
--- 

Föredragning av 
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör 
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§ 135  Ärendenummer RUN 2021/109 

Ekonomisk rapport juli 2021 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner regionala 
utvecklingsförvaltningens ekonomiska rapport från juli 2021. Rapporten 
överlämnas till regionstyrelsen.  

Bakgrund 
Regionala utvecklingsförvaltningen tar under året fram ett antal ekonomiska 
rapporter. Motsvarande ekonomiska redovisningar ges även till 
regionstyrelsen. Innan rapporterna redovisas i styrelsen ska nämnden 
godkänna dem. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 23 juni 2021 
2. Månadsrapport ekonomi juli 2021 
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§ 136  Ärendenummer RUN 2021/166 

Svar på granskning från regionrevisorena - Översiktlig 
basgranskning regionala utvecklingsnämnden 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar redovisat svar över regionrevisorernas 
granskningsrapport gällande översiktlig basgranskning av regionala 
utvecklingsnämnden.  

Bakgrund 
Regionens revisorer har låtit göra en översiktlig basgranskning i Region 
Kalmar län.  
Revisorerna lämnar tre rekommendationer till regionala 
utvecklingsnämnden. I bilaga redovisas svar på revisorernas 
rekommendationer.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 10 augusti 2021  
2. Svar på revisorernas granskningsrapport gällande översiktlig 

basgranskning av Regionala utvecklingsnämnden 
3. Missivbrev basgranskning av regionala utvecklingsnämnden i Region 

Kalmar län 
4. Rapport översiktlig basgranskning regionala utvecklingsnämnden 

2020 
 
 
Protokollsutdrag till: Regionrevisorerna 
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§ 137  Ärendenummer RUN 2021/292 

Anmälan av granskning från regionrevisorerna - 
Granskning av god ekonomisk hushållning 

Beslut 
1. Regionala utvecklingsnämnden noterar granskningsrapporten av god 

ekonomisk hushållning i Region Kalmar län. 
2. Regionala utvecklingsnämnden uppdrar åt regionala 

utvecklingsdirektören att ta fram ett svar inför beslut på regionala 
utvecklingsnämndens möte den 7 oktober 2021. 

Bakgrund 
Regionens revisorer har låtit granska God ekonomisk hushållning i Region 
Kalmar län.  
Revisorerna vill få svar med uppgift om vilka åtgärder som vidtagits, 
respektive planeras, för att tillvarata de rekommendationer som redovisas i 
rapporten. Svaret ska lämnas senast den 18 oktober 2021. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 29 juni 2021 
2. Missivbrev - Granskning av god ekonomisk hushållning RUN 
3. Granskning av god ekonomisk hushållning - Region Kalmar län 
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§ 138  Ärendenummer RUN 2021/244 

Yttrande över Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar redovisat yttrande som sitt svar över 
Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad. Yttrandet överlämnas till 
Linköpings kommun. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har beretts möjlighet att lämna synpunkter på 
Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad. För att skapa förutsättningar för en 
ytterstad som utvecklas hållbart föreslår Linköping kommun att den fysiska 
miljön utvecklas inom stadens befintliga utbredning. Utvecklingen fokuseras 
till viktiga noder samt vägar och gator där många rör sig. På så sätt skapas 
god tillgänglighet och möjlighet att förflytta sig på ett hållbart sätt i staden 
med omnejd.  

Yttrande 
I samband med Linköping kommuns samråd för utvecklingsplanen för 
Linköpings ytterstad hösten 2019 yttrade sig Region Kalmar län enligt 
följande: 
Med sin regionöverskridande kollektivtrafik binder Stångådalsbanan inte 
bara samman tillväxtmotorerna Kalmar och Linköping med varandra, utan 
även en regional järnväg med en stambana. Stångådalsbanan är viktig för att 
nå bland annat Kalmar läns mål om större arbetsmarknadsregioner, högre 
nåbarhet till högre studier och en ökad tillväxt. I dagsläget är det inte klarlagt 
var den nya järnvägsstationen utmed ostlänken hamnar i Linköping. Oavsett 
var den hamnar, så är det avgörande för Kalmar läns utveckling att 
Stångådalsbanan ansluts till den nya järnvägsstationen.  I sitt arbete med att 
förtäta ytterstaden vill den Region Kalmar län därför lyfta fram betydelsen 
av att ett framtida nyttjande och en utveckling av Stångådalsbanan inte 
byggs bort. Stångådalsbanan har en viktig roll att spela för hållbara 
interregionala transporter idag och i framtiden. 
Region Kalmar län vill även i detta skede återigen understryka betydelsen av 
att ett framtida nyttjande och en utveckling av Stångådalsbanan inte byggs 
bort. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 23 juni 2021 
2. Remiss - förslag till Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad, 

Linköpings kommun 
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2021-08-25 

 
 

Protokollsutdrag till: Linköpings kommun 
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§ 139  Ärendenummer RUN 2021/283 

Yttrande över Ombyggnad av väg 136, Ottenby-
Borgholm, delen Isgärde-Rälla i Borgholms kommun, 
Kalmar län 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar redovisat yttrande, som sitt svar på 
Trafikverkets samrådsförslag till vägplan för Lv 136 Ottenby–Borgholm, 
delen Isgärde–Rälla, Borgholms kommun. Yttrandet överlämnas till 
Trafikverket.  

Bakgrund 
Region Kalmar län har av Trafikverket gets möjlighet att lämna synpunkter 
på samrådsförslag till vägplan för Lv 136 Ottenby–Borgholm, delen Isgärde 
–Rälla, Borgholms kommun. Lv 136 mellan Brofästet och Borgholm är ett 
av Region Kalmar läns namngivna objekt i den regionala transportplanen 
2018–2029. Ökad trafiksäkerhet och framkomlighet är de primära målen. 

Yttrande 
Region Kalmar län ställer sig bakom Trafikverkets förslag till vägplan men 
vill fortsatt påminna om betydelsen av att skydda grundvattentäkten i det 
fortsatta arbetet. Dricksvattenförsörjning är en grundläggande förutsättning 
för regional utveckling och tillväxt, varför vägdagvattnet behöver hanteras 
på ett sätt som minimerar riskerna för bland annat vattentäkten. 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad den 12 augusti 2021 
 
Protokollsutdrag till: Trafikverket 

17Comfact Signature Referensnummer: 1168620



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-08-25 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 140  Ärendenummer RUN 2021/138 

Uppföljning och verksamhetssamtal 
kulturorganisationer 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Representanter från Region Kalmar län håller två verksamhetssamtal om året 
med de kulturorganisationer som får regionala och statliga 
verksamhetsbidrag. Detta som en del av genomförandet av Region Kalmar 
läns kulturplan – Kultur att växa i 2022. 
Under april och maj 2021 genomfördes 14 verksamhetssamtal med en 
dagordning som fokuserade på uppföljning av föregående års verksamhet 
och resultat enligt överenskommelserna. Även nulägesrapport, 
coronapandemins effekter och specifika organisationsfrågor om arbetsmiljö, 
policyhantering och lagen om offentlig upphandling diskuterades. Vid 
verksamhetssamtalen fördes minnesanteckningar.  

Sammanfattning av verksamhetssamtalen våren 2021 
Coronapandemin har påverkat alla verksamheter, men på olika sätt. Enligt 
den första översynen från Myndigheten för kulturanalys om 
coronapandemins effekter på kulturlivet i Sverige kan det konstateras att det 
offentligt finansierade kulturlivet klarat sig relativt bra. Detta utifrån de 
ekonomiska krisstöd som staten, regioner och kommuner tillfört samt övriga 
politiska åtgärder, så som till exempel stöd för korttidsarbete. 
Däremot har det fria kulturlivet och de kringbranscher i det kulturella 
ekosystemet drabbats hårdast, så som teknikföretag och frilansande 
upphovspersoner, musiker, konstnärer med flera. Flera av dem är beroende 
av stabila institutioner som ofta är arbetsgivare/uppdragsgivare och av ett 
stabilt och vitalt arrangörsled för att kulturlivet ska nå ut till medborgarna 
och kulturaktörer ska kunna försörja sig.  
Både större institutioner och fria arrangörer har påverkats ekonomiskt av den 
inställda verksamheten genom förlorade intäkter i form av inträde, avgifter, 
bokningar, uthyrningsverksamhet. De har också fått en minskad försäljning 
från butik och servering. Samtidigt som vissa kostnader har kunnat minska 
till följd av mindre verksamhet, har en del arrangörer fortsatt fasta eller 
upparbetade kostnader, exempelvis för lokaler. Generellt kan sägas att 
besöksantalets begräsningar har medfört flera nedstängningar vars 
ekonomiska konsekvenser har blivit mer kännbara ju mer beroende av 
externa intäkter verksamheterna är. Kulturnäringar som inte kräver det 
fysiska mötet har klarat sig bättre. 
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Region Kalmar län 
Datum 
2021-08-25 

 
 

Den digitala omställningen har utvecklat nya arbetsmetoder, tillgängliggjort 
kulturutbudet och skapat nya arenor för verksamheterna. Det digitala utbudet 
har kunnat nå ut till fler deltagare och nya målgrupper, men det har även 
exkluderat en del, framförallt äldre och socialt utsatta grupper. Den digitala 
omställningen och möjligheten att överföra det kulturella och konstnärliga 
innehållet har sett olika ut för verksamheterna, men mer eller mindre alla har 
jobbat för att nå ut med sin verksamhet digitalt på olika sätt under året.  
Den inrapporterade statistiken av fysiska besök i kulturdatabasen landande 
på 79 000 personer varav ca 30 000 barn och unga. I jämförelse med 2019 då 
drygt 282 000 personer, varav dryg 83 000 barn och unga, tog del av den 
regionala kulturen i länet.  
--- 

Föredragning av  
Mia Carlsson, samordnare kultur 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad den 1 juni 2021 
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§ 141  Ärendenummer RUN 2021/278 

Reviderad begäran om medel från Länsmusiken 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar skrivelsen angående begäran om 
utökat verksamhetsbidrag från Kalmar Läns Musikstiftelse av det statliga 
verksamhetsbidraget via kultursamverkansmodellen. Fördelningen av 
anslagen kommer att hanteras enligt ordinarie kulturbudgetprocess under 
2021 inför beslut 2022. 

Bakgrund 
I Region Kalmar läns framställan till Statens kulturråd inför budgetår 2021 
begärdes om den tillfälliga förstärkningen till den musikaliska scenkonsten 
som från och med 2021 blev ett mer permanent tillskott i 
kultursamverkansmodellen.  
Den tidsbegränsade förstärkningen för den musikaliska scenkonsten har 
funnits i modellen sedan 2017 då statliga medel tillfördes när det 
schablonavdrag vid beräkning av sociala avgifter för musiker och sångare 
avskaffades. Detta innebar en fördyrad lönekostnad för musiker.  
2017 erhöll Kalmar läns Musikstiftelse 610 000 kronor av den statliga 
tillfälliga finansieringen baserad på antalet fast anställda heltidsmusiker 
2016. Mellan åren 2018 till 2020 minskade antalet fast anställda musiker på 
Kalmar läns Musikstiftelse, på grund av generationsskifte och 
organisationsförändring. Dessa ersattes framförallt av frilansande musiker 
vilket innebar att den lönesumma som staten grundade den tillfälliga 
förstärkningen på minskade. År 2020 var endast 2 musiker 
tillsvidareanställda som låg till underlag inför beslut om den mer permanenta 
statliga ersättningen om 84 000 kronor för 2021.  
Kalmar läns Musikstiftelse har under det senaste året återigen 
tillsvidareanställt musiker och har idag 5 personer anställda samt 4 
frilansande årsarbeten. Enligt länsmusikens beräkning borde stiftelsen 
erhålla 378 000 kronor baserat på ovanstående anställningsgrad istället för 
84 000 kronor baserat på 2 anställda musiker.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 16 juni 2021 
2. Begäran om Permanent tillskott från länsmusiken 

 
Protokollsutdrag till: Länsmusiken 
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§ 142  Ärendenummer RUN 2021/276 

Begäran om utökat verksamhetsstöd till Litteraturnod 
Vimmerby 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar skrivelsen angående begäran om 
utökat verksamhetsstöd från Litteraturnod Vimmerby för att säkerställa en 
stabil verksamhetsbudget. Fördelningen av anslagen kommer att hanteras 
enligt ordinarie kulturbudgetprocess under 2021 inför beslut 2022.  

Bakgrund 
Litteraturnod Vimmerby som har det regionala litteraturfrämjande uppdraget 
begär 600 000 kronor mer av det statliga verksamhetsbidraget inom 
kultursamverkansmodellen. Det utökade bidraget ska användas för att 
stabilisera den verksamhet som byggts upp med framförallt projektmedel 
under de år organisationen varit verksam.  
I dag erhåller Litteraturnod Vimmerby sammanlagt 1 200 000 kronor varav 
950 000 kronor är regionala medel och 250 000 kronor statliga medel. Enligt 
Litteraturnod Vimmerby räcker det årliga anslaget till baskostnader för 
personal och administration. Men det saknas medel för verksamhet. 
Litteraturnod Vimmerby har under den korta tid som verksamheten funnits 
genomfört ett flertal projekt, så som till exempel; Regionförfattarna, 
litteraturfestivalen Vimmerby berättar, litterära salonger, feriepraktik som 
litteraturkritiker och författare för barn och unga med konceptet Läs och 
Skriv! samt novelltävling för ungdomar mellan 16-19 år.  
Litteraturnod Vimmerby samverkan med den regionala 
biblioteksutvecklingen gentemot folkbiblioteken och dialog har inletts kring 
fler samverkansmöjligheter. Litteraturnod Vimmerby ingår i 
Regionsamverkan Sydsveriges beredningsgrupp inom litteratur som 
konstform med projektet Skrivyta syd.  
Med en finansiering på 1 800 000 kronor skulle Litteraturnod Vimmerby ha 
en bas för verksamheten och en möjlighet att fortsätta utveckla satsningar på:  
- Regionförfattare 
- Barn- och ungdomsverksamheten som ryms inom satsningen Läs och skriv! 
- Genomförande av Astrid Lindgren-konferensen och utveckla samarbete 
med ALMA-priset  
- Litteraturfestivalen Vimmerby berättar 
Det skulle även innebära en basverksamhet att utgå ifrån vid sökande av 
medfinansiering från Statens kulturråd för nya specifika litterära 
utvecklingsprojekt. 
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Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 15 juni 2021 
2. Utkast Strategi Litteraturnod Vimmerby 

 
Protokollsutdrag till: Vimmerby kommun 
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§ 143  Ärendenummer RUN 2021/277 

Begäran om utökat verksamhetsstöd till Kalmar 
konstmuseum och Designarkivet 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar skrivelsen angående begäran om 
utökat verksamhetsstöd från Kalmar konstmuseum för att säkerställa och 
utveckla Designarkivets verksamhet. Fördelningen av anslagen kommer att 
hanteras enligt ordinarie kulturbudgetprocess under 2021 inför beslut 2022. 

Bakgrund 
Kalmar konstförening bedriver verksamhet på två olika orter i länet, Kalmar 
konstmuseum och bild- och formutvecklaren i Kalmar och Designarkivet i 
Nybro. Verksamhetsbidraget till föreningen har varit uppdelade på så vis att 
regionala och statliga verksamhetsmedel via kultursamverkansmodellen 
tilldelats konstmuseet och bild- och formutvecklaren, medan Designarkivet 
erhållit regionala verksamhetsbidrag. Designarkivets regionala 
verksamhetsbidrag räcker till ca 1,25 årsverke, vilket enligt konstmusei- och 
arkivchefen inte är tillräckligt för att säkerställa en kvalitativ hantering av 
arkivet. 
Kalmar konstmuseum begär om utökat statligt och regionalt 
verksamhetsbidrag via kultursamverkansmodellen till Designarkivet om 
sammanlagt 4 miljoner kronor, inklusive redan befintligt verksamhetsbidrag 
för att framförallt utöka personalstyrkan. Under 2021 erhåller Designarkivet 
1 247 000 kronor från Region Kalmar län och Kalmar konstmuseum har 
själva valt att tillföra ca 500 000 kronor av det statliga verksamhetsbidraget 
till Designarkivet. Det innebär att Kalmar konstmuseum begär ytterligare 
753 000 kronor, exkl. den årliga uppräkningen, från Region Kalmar län och 
att Region Kalmar län i sin framställan till Statens Kulturråd äskar om 
1 450 000 kronor för att säkerställa en framtida kvalitativ hantering av 
arkivet.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse datera den 16 juni 2021 
2. Begäran från Kalmar konstmuseum och Designarkivet 

 
Protokollsutdrag till: Kalmar konstmuseum och Designarkivet 
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§ 144  Ärendenummer RUN 2021/290 

Yttrande över Vindbruksplan för Hultsfreds kommun 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar redovisat yttrande som sitt svar på 
förslag till vindbruksplan för Hultsfreds kommun. Yttrandet överlämnas till 
Hultsfreds kommun.  
--- 
Åke Nilsson (KD) och Åke Bergh (M) deltar inte i beslutet.  

Bakgrund 
Hultsfreds kommun har bjudit in till samråd kring förslag till vindbruksplan. 
Syftet är att redovisa möjliga såväl som olämpliga områden för utbyggnad av 
vindkraft utifrån dagens och framtidens vindkraftsteknologi. 
Vindbruksplanen ska ses som en vägledning att följa vid beslut om 
vindkraftsetablering i Hultsfreds kommun och är ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen. Den ersätter därmed kapitlet om vindkraft i befintlig 
översiktsplan. 
Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. 
En översiktsplan är inte juridiskt bindande, men ska ge vägledning för beslut 
om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön 
ska användas, utvecklas och bevaras. Den ska omfatta hela kommunen.  

Yttrande 
Förslaget till vindbruksplan ligger i linje med regionala måldokument och 
strategier. Ett av målen i länets handlingsprogram för en fossilbränslefri 
region är att länets produktion av förnybar el år 2030 ska vara minst lika stor 
som länets totala elanvändning. Region Kalmar län ser därför positivt på en 
utökad produktion av vindkraftsel i Kalmar län.  
Planens skyddsavstånd till infrastruktur bör också omfatta digital 
infrastruktur. Hänsyn bör till exempel tas till befintliga master för mobilnät, 
så att inte radiovågor störs i för stor utsträckning och därmed försämrar 
prestanda. 
Det är positivt om planerade infrastrukturarbeten (vägar till vindbruk, 
kraftledningar, passiv digital infrastruktur etc.) kan samplaneras, för 
samordning och eventuell samförläggning.   
--- 
Inför mötet har följande förslag till beslut redovisats: 

24Comfact Signature Referensnummer: 1168620



Region Kalmar län 
Datum 
2021-08-25 

 
 

”Regionala utvecklingsnämnden antar redovisat yttrande som sitt svar på 
förslag till vindbruksplan för Hultsfreds kommun. Yttrandet överlämnas till 
Hultsfreds kommun.” 

Överläggning 
1. Malin Anell (S) föreslår att regionala utvecklingsnämnden ska 

besluta enligt det redovisade förslaget på yttrade. 
2. Janita Kirchberg (SD) föreslår att det redovisade förslaget på yttrande 

ska avslås.  
--- 
Ordförande frågar om regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt Malin 
Anells (S) förslag eller Janita Kirchbergs (SD) förslag till beslut angående 
yttrande över vindbruksplan för Hultsfreds kommun. 
Hon finner att nämnden beslutar enligt Malin Anells (S) förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 18 augusti 2021 
2. Vindbruksplan Hultsfreds kommun samrådsversion 
3. Vindbruksplan Hultsfreds kommun miljökonsekvensbeskrivning 
 
Protokollsutdrag till: Hultsfreds kommun 

Protokollsanteckning 
Efter att överläggningen avslutats redovisar Pär-Gustav Johansson (M) och 
Åke Berg (M) följande protokollsanteckning.  
 
”Moderaterna i Region Kalmar län finner i detta fall ingen anledning att i sak 
kommentera förslaget till vindkraftsplan i en enskild kommun eller 
presentera ett alternativt förslag till yttrande i det specifika fallet. Vi vill 
dock med denna protokollsanteckning göra klart att vårt parti på 
länsövergripande nivå har gjort ett gemensamt ställningstagande kring frågan 
om hur länets och landets framtida och kraftigt ökande behov av el bör 
hanteras. Detta ställningstagande har vi i brevform översänt till Sveriges 
energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) den 5 juli 
innevarande år. Brevet bifogas i sin helhet som bilaga till 
protokollsanteckningen och är undertecknat av ledande moderata politiker 
från hela länet.  
Moderaternas energipolitik bygger på en mix av energikällor där vindkraft 
och andra förnybara energikällor är viktiga för landets energiförsörjning. I 
brevet lyfter vi dock behovet av att ändra det energipolitiska målet om ett 
100 procent förnybart elsystem till 100 procent fossilfritt och förespråkar 
fortsatt drift och vidareutveckling av planerbar kärnkraft som en 
förutsättning för att klara elförsörjningen och klimatmålen. Ett energisystem 
kan rent tekniskt inte utgöras av 100 procent icke planerbara energikällor, 
såsom vindkraft och solkraft, om landets invånare och företag ska ha god 
och kontinuerlig tillgång till el. Vidare varnar vi för en allt för storskalig 
nyetablering av vindkraftverk i länet, vilket vi med utgång från uppgifter om 
hur stora ytor på landsbygden som skulle tas i anspråk för att uppnå 
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nuvarande energipolitiska mål, menar skulle få allvarliga konsekvenser för 
miljön och människor som bor och verkar i vindkraftverkens omnejd.” 
Protokollsanteckningens bilga återfinns som Protokollsanteckningsbilaga 1. 
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§ 145  Ärendenummer RUN 2021/300 

Sammanträdesdatum 2022 

Beslut 
Regionala nämnden fastställer sammanträdesdatum för 2022 till 19 januari, 
16 februari, 6 april, 25 maj, 24 augusti, 5 oktober och 16 november.  

Bakgrund 
Kansliet har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för 
regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnder och beredningar m fl. 
Regionstyrelsen har delegerat till regionstyrelsens arbetsutskott att 
rekommendera respektive instans att besluta om sina sammanträdesdatum 
med redovisat förslag som inriktning. 
Förslagen på mötesdatum för regionala utvecklingsnämnden är följande: 
 
19 januari  
16 februari  
6 april  
25 maj  
24 augusti  
5 oktober  
16 november 

Handling 
Tjänsteskrivelse daterad den 24 juni 2021 
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§ 146  Ärendenummer RUN 2019/20 

Dataskyddsombud 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämndens beslutar att My Henstam, regionjurist, utses 
till regionala utvecklingsnämndens dataskyddsombud och ersätter därmed 
Jennie Hagberg. Beslutet gäller från och med den 25 augusti 2021. 

Bakgrund 
Regionala utvecklingsnämnden är ansvarig för behandling av 
personuppgifter (personuppgiftsansvarig) som sker inom verksamheter 
underställda nämnden. 
Enligt artikel 37 i dataskyddsförordningen ska alla offentliga myndigheter så 
som kommuner och regioner utse ett dataskyddsombud.  
Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den 
personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller 
enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska även bevaka att reglerna följs 
samt fungera som kontaktperson för Datainspektionen.  
Till följd av att nuvarande dataskyddsombud avslutar sin anställning i 
Region Kalmar län, ska nytt dataskyddsombud utses.  
Regionala utvecklingsnämndens presidium tog den 14 juni ett tillfälligt 
beslut om dataskyddsombud som skulle gälla fram tills ordinarie 
nämndsmöte 25 augusti.  

Handling 
Tjänsteskrivelse daterad den 24 juni 2021 
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§ 147  Ärendenummer RUN 2021/317 

Yttrande över EU-kommissionens förslag till ändring av 
direktiv (2014/94/EU) om utbyggnad av infrastrukturen 
för alternativa bränslen 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar redovisat förslag på yttrande som sitt 
svar på EU-kommissionens förslag till ändring av direktiv (2014/94/EU) om 
utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. Yttrandet överlämnas 
till Infrastrukturdepartementet.  

Bakgrund 
Detta förslag ersätter rådets direktiv 2014/94/EU. Förslaget är en del i 
genomförandet av EUs klimatlag, med målet att minska nettoutsläppen av 
växthusgaser med minst 55% fram till 2030 jämfört med 1990 (”Fit for 55”).  
Enligt direktivet ska medlemsstaterna inrätta nationella handlingsprogram 
för att upprätta marknader för alternativa bränslen och se till att ett lämpligt 
antal allmänt tillgängliga laddnings- och tankstationer inrättas, särskilt för att 
också möjliggöra fri gränsöverskridande trafik med sådana fordon och fartyg 
i TEN-T-nätet.  
De specifika målen är följande: i) att säkerställa en minimiinfrastruktur för 
att stödja den nödvändiga spridningen av fordon som drivs med alternativa 
bränslen inom alla transportsätt och i alla medlemsstater för att uppnå EU:s 
klimatmål, ii) att säkerställa att infrastrukturen är helt driftskompatibel, och 
iii) att säkerställa fullständig användarinformation och lämpliga 
betalningsalternativ.  

Yttrande 
Region Kalmar län välkomnar initiativ för utbyggnad av infrastruktur för 
alternativa bränslen i hela EU. El och vätgas är viktiga sådana, liksom andra 
hållbart producerade drivmedel, såväl flytande som gasformiga.  
En god infrastruktur för alternativa drivmedel är viktig för en hållbar 
utveckling i hela EU, såväl i tätbefolkade som i glesa regioner och långt 
utanför EU:s TEN-T core network. Det finns därför behov av en större 
samhällsinsats för att säkerställa en god infrastruktur för alternativa bränslen 
på landsbygden. 
Förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika delar av unionen. Direktivet bör 
därför utformas så att det möjliggör olika lösningar, baserade på skilda 
regionala förutsättningar (geografi, redan genomförda investeringar, 
näringsliv m.m.). Region Kalmar län vill också peka på vikten av att 
inkludera den regionala nivån i planering och genomförande.  
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Förslaget har ett mycket stort fokus på infrastruktur för el och vätgas. Dessa 
lösningar förutsätter att energin produceras på ett hållbart sätt, vilket inte 
alltid är fallet idag. Region Kalmar län menar att också infrastruktur för 
andra alternativa drivmedel måste inkluderas på lika villkor, t.ex. 
infrastruktur för hållbart producerad biogas och hållbart producerade 
flytande biodrivmedel. Teknikneutralitet och livscykelperspektiv bör vara 
styrande. 
Sverige har under lång tid utvecklat biogassystemet och skapat en bred och 
god förståelse för alla dess samhällsnyttor. Det är en fungerande teknik för 
såväl korta som långa avstånd. Samhället har också investerat stora summor i 
produktionsanläggningar och tankställen. Det skulle vara förödande och 
samhällsekonomiskt oförsvarbart att exkludera biogas.  
Ska biogasens unika samhällsnyttor kunna tas till vara och Sverige och EU 
ställas om till en resurseffektiv och koldioxidneutral ekonomi och nå de 
uppsatta målen för transportsektorn behöver EU inkludera biogas bland 
hållbara och alternativa drivmedel. Sverige behöver därför också verka för 
en ändring av metodiken i beräkning av klimatpåverkan i EUs 
taxonomiförordning och koldioxidnormer för fordon (”källa till hjul” istället 
för utsläpp vid avgasröret). 
Region Kalmar län välkomnar att offentlig sektor går före i omställningen 
till mer klimatriktiga vägtransporter och har för egen del idag 100% 
fossilbränslefria vägtransporter i kollektivtrafiken – där huvuddelen består av 
biogas. 
Inför mötet har följande förslag till beslut redovisats: 
”Regionala utvecklingsnämnden antar redovisat förslag på yttrande som sitt 
svar på EU-kommissionens förslag till ändring av direktiv (2014/94/EU) om 
utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. Yttrandet överlämnas 
till Infrastrukturdepartementet.” 

Överläggning 
Ulrika Lindh (C), med instämmande av Pär-Gustav Johansson (M) och Åke 
Nilsson (KD) föreslår att det redovisade yttrandet ska ändras enligt följande:  

1. Yttrandet sidan 2, 3:e stycket, ersätta sista meningen till: Det skulle 
vara förödande och samhällsekonomiskt oförsvarbart att exkludera 
biogas. 

2. I sista stycket efter kollektivtrafiken ska följande tillägg göras - där 
huvuddelen består av biogas. 

Efter avslutad överläggning finner ordförande att nämnden beslutar i 
enlighet med Ulrika Lindh (C), med fleras förslag på yttrande över EU-
kommissionens förslag till ändring av direktiv (2014/94/EU) om utbyggnad 
av infrastrukturen för alternativa bränslen. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 augusti 2021 
2. Remiss - EU-kommissionens förslag till ändring av direktiv 

(2014/94/EU) om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa 
bränslen, Infrastrukturdepartementet 
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Protokollsutdrag till: Infrastrukturdepartementet 

31Comfact Signature Referensnummer: 1168620



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-08-25 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 148  Ärendenummer RUN 2021/265 

Yttrande över Nybro 2040 - en sammanhållen stad, 
fördjupad översiktsplan 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden delegerar till regionala utvecklingsnämndens 
presidium att till regionstyrelsen lämna ett förslag på yttrande över Nybro 
2040 – en sammanhållen stad, fördjupade översiktsplan.  

Bakgrund 
Region Kalmar län har getts möjlighet att yttra sig över Nybro 2040 – en 
sammanhållen stad, fördjupad översiktsplan. Planförslaget visar den 
långsiktiga viljeinriktningen för användningen av mark och vatten i 
framtidens Nybro stad. Planförslaget sträcker sig till år 2040. Planförslagets 
övergripande målsättning är att Nybro år 2040 ska vara en sammanhållen 
stad, både fysiskt och socialt.  
Då svar ska vara inne senast 30 september, det vill säga innan nästa 
nämndsmöte, föreslås regionala utvecklingsnämnden delegera till presidiet 
att lämna ett förslag på yttrande regionstyrelsen.   

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad den 24 juni 2021 
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§ 149  Ärendenummer RUN 2019/104 

Remiss av Regional Transportplan 2022 - 2033 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen skickar ut 
redovisat förslag till Regional transportplan för Kalmar län 2022–2033 på 
remiss till berörda intressenter. 
Sista svarsdag för remissen är den 31 december 2021. 

Bakgrund 
Region Kalmar län gavs i och med regeringens direktiv om åtgärdsplanering 
2021-06-23 (rskr. 2020/21:409) möjlighet att ta fram en länsplan för regional 
transportinfrastruktur under åren 2022 till 2033. De ekonomiska medlen i 
länsplanen för Kalmar län ska användas för ny- och ombyggnad av alla 
statliga vägar i länet förutom E22, väg 25 och väg 40. 
Arbetet med att ta fram länsplanen sker rullande i fyraårscykler och sker i 
nära samarbete inte minst med Trafikverket, länets kommuner och 
grannregioner. Utgångspunkten i arbetet med att ta fram en ny länsplan har 
varit Handlingsprogram för transportinfrastrukturen 2020–2025 i Kalmar 
län. Andra viktiga utgångspunkter har varit att ”lagt kort ligger” och att de 
åtgärder som föreslås också kan genomföras enligt tidplan. 
En till transportplanen tillhörande miljökonsekvensbeskrivning är under 
upphandling och kommer att skickas ut som komplettering till remissen 
under hösten 2021. 

Tidplan 
Efter beslut av remissversionen i regionstyrelsen skickas länsplanen ut till de 
aktörer som finns omnämnda i följebrevet (bilaga 2). Svar på 
remissförfrågan önskas senast den 31 december 2021. Därefter kommer 
inkomna yttranden att sammanställas och eventuella revideringar av 
länsplanen att göras. Beslut om att anta länsplanen förväntas ske av regionala 
utvecklingsnämnden i början av år 2022 och beslut av den slutliga versionen 
sker i regionfullmäktige under våren 2022. Länsplanen ska vara regeringen 
tillhanda senast den 30 april där den också ytterst ska godkännas av 
regeringen. 
Nationell transportplan kommer att remitteras av Trafikverket senast den 30 
november och därmed delvis att sammanfalla med samrådet av länsplanen. 
Region Kalmar län kommer att lämna ett yttrande på nationell transportplan 
under 2022.  
--- 
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Föredragning av  
Christian Forsell, samhällsplanerare 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 augusti 2021 
2. Remissversion Regional transportplan för Kalmar län 2022–2033 
3. Följebrev Regional transportplan Kalmar län 2022–2033 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen 
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§ 150  Ärendenummer RUN 2021/257 

Remiss av Besöksnäringsstrategi Kalmar län 2030 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen skickar ut 
redovisat förslag till Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar län på remiss till 
berörda intressenter. Sista svarsdag för remissen är den 31 december 2021. 
Inför regionstyrelsen behandling får regionala utvecklingsnämndens 
presidium i uppdrag att se över och utöka sändlistan av remissinstanser. 

Reservation 
Janita Kirchberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Bakgrund 
Kalmar län är en av Sveriges största besöksregioner med en stor och växande 
turismnäring som bygger på länets höga natur- och kulturvärden. Den ingår 
som en del i Region Kalmar läns arbete med Smart specialisering. Näringen 
består nästan uteslutande av mindre företag och den skapar många 
arbetstillfällen, inte minst instegsjobb. I nuläget är det sommarmånaderna 
som genererar flest besökare. Där ligger länet på en fjärde plats i Sverige 
efter storstadsområdena. 
Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar län ska samla besöksnäringen och dess 
främjare kring en gemensam inriktning för framtiden och ge ett stöd åt 
beslutsfattande och det dagliga arbetet på regional nivå. Den ska också vara 
en vägledning för kommunerna i Kalmar län när de utformar sina egna 
kommunala turismstrategier. 
Strategin är kopplad till den nationella strategin som är beslutad av 
regeringen och framtagen av Näringsdepartement år 2021 samt till 
betänkandet Ett land att besöka - En samlad politik för hållbar turism och 
växande besöksnäring, SOU 2017:95. 
Med denna strategi siktar besöksnäringen i Kalmar län in sig på den 
utmanande men mycket önskvärda visionen om att bli en verklig året-runt-
destination. Detta eftersom det bedöms ge så många goda effekter för såväl 
besökare, näringsidkare och invånare.  
Den kommer att kopplas mot treåriga handlingsplaner som tas fram i 
samarbete med kommuner och regionala aktörer. I handlingsplanerna bryts 
strategin ned i mål, aktiviteter och projekt samt vem som är ansvarig för 
insatserna. 
Besöksnäringsstrategin ska när så är lämpligt integreras i andra relevanta 
regionala strategier, plattformar och planer. 
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Kopplingar till besöksnäringsstrategin finns i alla prioriterade områden 
länets regionala utvecklingsstrategi: Delaktighet, hälsa och välbefinnande, 
God miljö för barn och unga, Hållbar samhällsplanering och Stärkt 
konkurrenskraft. Utöver det finns även det tre horisontella perspektiven med; 
kompetensförsörjning, digital omställning och internationalisering. 
Agenda 2030 och Barn- och ungdomsperspektivet genom Barnkonventionen 
har särskilt beaktas och finns med som ett inledande avsnitt i strategin.  

Tidplan 
Efter beslut av remissversionen i regionstyrelsen skickas denna ut till de 
aktörer som finns omnämnda i bilagan remissinstanser. Svar på 
remissförfrågan önskas senast den 31 december 2021. Beslut om 
handlingsplan för 2022-2024 tas av regionala utvecklingsnämnden i början 
av år 2022. Beslut av den slutliga versionen förväntas ske i 
regionfullmäktige under våren 2022.  
--- 
Inför mötet har följande förslag till beslut redovisats: 
”Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen skickar ut 
redovisat förslag till Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar län på remiss till 
berörda intressenter. 
Sista svarsdag för remissen är den 31 december 2021.” 

Överläggning 
Malin Anell (S), med instämmande av Pär-Gustav Johansson (M) och Åke 
Nilsson (KD) föreslår att det redovisade förslaget av besöksnäringsstrategi 
Kalmar län 2030 ska godkännas med tillägget att regionala 
utvecklingsnämndens presidium får i uppdrag att se över och utöka 
sändlistan av remissinstanser inför regionstyrelsens behandling av ärendet.  
Janita Kirchberg (SD) föreslår att förslaget till remissinstanser ändras enligt 
följande:  

1. att några enskilda företag inom besöksnäringen i länet läggs till. Det 
finns visserligen med några branschorganisationer på listan, men alla 
företag är inte med i dessa och det behövs synpunkter direkt från några 
företag som faktiskt själva är i branschen.  

2. att ”Svenska FN-förbundet” stryks. Denna förening har, tvärt emot vad 
namnet ger sken av, inte någonting med FN att göra utan kan närmast 
beskrivas som en privat, huvudsakligen skattefinansierad politisk 
lobbyorganisation.  

3. att Kalmar läns hembygdsförbund läggs till. Just nu jobbar Sveriges 
hembygdsförbund särskilt med just besöksnäringen, se 
https://www.hembygd.se/shf/turism  

--- 
Ordförande frågar om regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt Malin 
Anells (S) med fleras förslag eller Janita Kirchbergs (SD) förslag till beslut 
angående Remiss av Besöksnäringsstrategi Kalmar län 2030.  
Hon finner att nämnden beslutar enligt Malin Anells (S) med fleras förslag. 
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Protokollsanteckning 
Efter att överläggningen avslutats redovisar Janita Kirchberg (SD) följande 
protokollsanteckning. 
Dokumentet behöver uppdateras på ett flertal punkter innan det är moget att 
skickas på remiss. Sverigedemokraterna vill att följande punkter beaktas och 
inarbetas i texten: 
 

1. Resandet med husbilar blir allt populärare. Det behöver inarbetas i 
dokumentet att denna växande grupp finns och hur denna grupp 
turisters behov bättre ska kunna tillgodoses. 

 
2. På sid 28 finns en referens till en ”Greta”. Det är oklart vilken denna 

Greta är och hur hennes resmönster ser ut vet vi inget om. Den 
referensen bör tas bort om detta ska vara ett seriöst dokument som 
ska kunna läsas och förstås även om tio år. 

 
3. På sid 10 nämns höghastighetståg. Det finns i dagsläget inget som 

pekar på att Kalmar län kommer att kunna dra nytta av dessa i 
turisthänseende. Dessutom är det högst osäkert att planerna på 
höghastighetståg kommer att kunna förverkligas då de kräver enorma 
mängder cement och inte är hållbara på något vis. Därför bör denna 
hänvisning tas bort. 

 
4. På sid 6 i dokumentet nämns barnkonventionen och att den ska bli en 

”horisontell dimension” att arbeta efter. Det nämns dock inget om 
barnens behov och hur dessa ska tillgodoses eller tas hänsyn till i 
resten av dokumentet. Detta behöver antingen belysas och arbetas i 
texten, eller tas bort i inledningen. 

 
5. I bakgrunden på sid 5 nämns s.k. ”instegsjobb” som en typ av 

arbetstillfällen som ”skapas”. I sammanhanget framställs detta som 
att det skulle vara något positivt, men dessa arbetstillfällen är till 80% 
subventionerade av skattebetalarna samtidigt som de skapar en etnisk 
diskriminering på arbetsmarknaden då samma möjlighet inte erbjuds 
för alla. Bisatsen som nämner instegsjobb bör därför tas bort. 

 
6. På sid 24 står det i rutan ”Att tänka på” att ” Vara inkluderande och 

lyfta mångfaldsfrågorna.”. Det är oklart vad som menas med detta. 
Texten bör antingen tas bort eller förtydligas vad som avses. 

  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 juni 2021 
2. Remissversion Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar län 
3. Följebrev Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar län  

 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen
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§ 151  Ärendenummer RUN 2021/218 

Yttrande över ny översiktsplan för Kalmar kommun 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen att anta redovisat 
yttrande som sitt svar på samråd om förslag till översiktsplan för Kalmar 
kommun 2035 – 2050.  Yttrandet överlämnas till Kalmar kommun samt för 
kännedom till Länsstyrelsen i Kalmar län. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har bjudit in till samråd om förslag till ny översiktsplan för 
Kalmar kommun 2035 – 2050. Detta är det första skedet i planprocessen. 
Planen beräknas därefter ställas ut under våren 2022 och antas i slutet av år 
2022.  
Region Kalmar läns yttrande har tagits fram i samverkan mellan Kalmar 
Länstrafik, regionservice, regionstab hållbarhet och säkerhet samt regional 
utveckling. 

Sammanfattning av yttrandet 
Region Kalmar län ser att förslaget till översiktsplan för Kalmar kommun 
ligger i linje med regionala måldokument och strategier och instämmer också 
i principerna för en hållbar bebyggelseutveckling. 
Det är positivt att Kalmar kommun på ett tydligt sätt har satt sin utveckling i 
ett regionalt och storregionalt perspektiv. Stångådalsbanan bör finnas med på 
principskissen över starka (storregionala) stråk och som en viktig faktor i 
den översiktliga planeringen över huvud taget. Vidare är det positivt att 
infartsvägarna till Kalmar C ska utredas.  
Bostadsmarknaden i Kalmar kommun och Mörbylånga kommun håller på att 
växa samman, ett perspektiv som med fördel bör framgå i översiktsplanen.  
Region Kalmar län förutsätter att marken inom Kungsljuset 3 får disponeras 
enligt gällande detaljplan för allmänt ändamål.  
Det finns många fördelar med så kallade stationssamhällen. En förutsättning 
är att samhällena då också tillåts att utvecklas runt stationen, inte minst med 
nya bostäder.  
I planen uttrycks önskemål om mer kollektivtrafik på landsbygden. Region 
Kalmar län vill peka på svårigheten i att trafikera områden med låg 
befolkningstäthet/ lågt resandeunderlag.  
Det är positivt med mål om utbyggd infrastruktur för digital kommunikation 
i hela kommunen. Även 6G bör inkluderas.  
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De viktigaste stråken till och från Kalmar och Öland ingår i det nationella 
transportsystemet, vilket innebär en begränsad rådighet för kommun och 
region. Det kan därför finnas anledning att nyansera översiktsplanens 
formuleringar om önskade förbättringar i dessa delar av transportsystemet.  
En stationsombyggnad på Kalmar C och ett mötesspår i Smedby är 
angelägna åtgärder. Kalmars kollektivtrafik behöver stärkas under de 
kommande decennierna. Kommunen behöver också peka ut en plats för en 
ny bussdepå i stadsnära läge.  
Det är positivt med inriktningen mot stråk och noder. En regional trafiknod 
vid Ölandsleden/Norra vägen behöver dock utredas vidare. Region Kalmar 
län uppskattar att BRT-stråket längs Norra vägen (linje 401) pekas ut tydligt 
och ser gärna att genomförandet påskyndas. Linje 405 försörjer nästan lika 
många personer som linje 401, vilket bör uppmärksammas mer i planen. 
Begreppet ”omgestaltad huvudgata” återkommer. Den beskrivna 
omgestaltningen är svår att förena med en snabb och attraktiv kollektivtrafik. 
Planen behöver därför tydligt beskriva var kollektivtrafiken ska prioriteras.  
Det behöver finas parkeringsytor för medarbetare och besökande till de 
byggnader där Region Kalmar län driver verksamhet.  
--- 
Inför mötet har följande förslag till beslut redovisats: 
”Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen att anta redovisat 
yttrande som sitt svar på samråd om förslag till översiktsplan för Kalmar 
kommun 2035 – 2050.  Yttrandet överlämnas till Kalmar kommun samt för 
kännedom till Länsstyrelsen i Kalmar län.” 
 
Överläggning 
Peter Wretlund (S) föreslår att regionala utvecklingsnämnden ska besluta 
enligt det redovisade förslaget. 
Efter avslutad överläggning finner ordförande att nämnden beslutar i 
enlighet med Peter Wretlunds (S) förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 30 juni 2021 
2. Yttrande över förslag till ny översiktsplan för Kalmar kommun 

2035-2050  
3. Remiss - Samråd för ny översiktsplan för Kalmar kommun 

 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen 
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§ 152  Ärendenummer RUN 2021/266 

Yttrande över Oskarshamns kommuns Översiktsplan 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen att anta redovisat 
yttrande som sitt svar på yttrande över Oskarshamns kommuns 
översiktsplan. Yttrandet överlämnas till Oskarshamns kommun.  

Bakgrund 
Region Kalmar lä har gets möjlighet att lämna synpunkter på samrådsförslag 
till översiktsplan för Oskarshamns kommun 2030. För att få fram ett så bra 
beslutsunderlag som möjligt och för att möjliggöra insyn och påverkan är 
bland annat regionen lagstadgad remissinstans (8§ 3 kap Plan- och 
bygglagen). 

Sammanfattning av yttrandet 
Region Kalmar län är positiva till att Oskarshamns kommun (kommunen) 
arbetar med att ta fram en ny översiktsplan, inte minst för att vikten av en 
aktuell och tydlig översiktsplan som ger direktiv om kommunens framtida 
inriktning för mark- och vattenanvändningen ständigt ökar. Det blir allt mer 
märkbart att kommunernas roll gentemot regional och statlig nivå vad gäller 
exempelvis infrastrukturplanering kommer att kräva tydliga 
ställningstaganden i översiktsplanerna. För att alla myndigheter berörda av 
fysisk planering ska kunna samordna och bistå varandra kommer styrande 
dokument att vara avgörande. 
Den tydliga kopplingen mellan översiktsplanens olika delar och de tre 
hållbarhetsdimensionerna är en verklig styrka. Kommunen redovisar i 
huvudsak relevanta regionala mål, planer och program i översiktsplanen. 
Vad Region Kalmar län företrädesvis ser ett behov av är en tydligare 
framtidsbild och viljeinriktning över vad för samhälle kommunen ser och vill 
ha 2030, och även bortom det, inte bara rent befolkningsmässigt. Det är 
betydelsefullt för att Region Kalmar län med sitt ansvar för inte minst 
sjukvård, kollektivtrafik och länstransportplan tillsammans med 
Oskarshamns kommun på bästa sätt ska kunna axla sitt ansvar som 
samhällsbyggare. Det är även betydelsefullt för att tydliggöra eventuella 
målkonflikter och behov av utredningar. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 11 augusti 2021 
2. Yttrande – Oskarshamns kommuns samrådsförslag till Översiktsplan 

Oskarshamns kommun 2030 
3. Samrådsbrev- Översiktsplan Oskarshamns kommun 2021-06-07 
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Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen 
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§ 153  Ärendenummer RUN 2020/450 

Lägesrapport – uppdrag om översyn av IT plattform 
Småland & Öland 

Beslut 
Den 28 oktober 2020 godkände regionstyrelsen för sin del en hemställan från 
styrelsen för IT-Plattform Småland & Öland AB om ett uppdrag att se över 
uppdrag, innehåll, samverkansformer och organisation/driftsform för IT-
Plattform Småland & Öland AB:s framtida verksamhet. I bilagd rapport 
framgår hur långt översynen har kommit. 

Bakgrund 
Den 28 oktober 2020 godkände regionstyrelsen för sin del en hemställan från 
styrelsen för IT-Plattform Småland & Öland AB om ett uppdrag att se över 
uppdrag, innehåll, samverkansformer och organisation/driftsform för IT-
Plattform Småland & Öland AB:s framtida verksamhet. I bilagd rapport 
framgår hur långt översynen har kommit. 

Handlingsplan och pågående arbete enligt uppdrag 
Bolagets styrelse har lagt fast en handlingsplan med målet att före årsskiftet 
2021/2022 presentera ett underlag för beslut om organisationsform och 
uppdrag för verksamheten från och med den 1 januari 2023. En arbetsgrupp 
bestående av två ägarrepresentanter och styrelsens adjungerade ledamöter 
driver det pågående arbetet. Detta med stöd av bolagets VD och vid behov 
annan expertis. 
Handlingsplanen innefattar följande insatser: 

 Behovsanalys. Regionernas, kommunernas och 
destinationernas/företagens behov. 

 Översyn av juridiska förutsättningar för andra driftsformer än 
bolagsform. 

 Analys av alternativ för hantering av befintligt bolag. 
 Genomgång av gällande nyttjande- och samarbetsavtal avseende 

domäner och därtill hörande tekniska lösningar. 
 Identifiering av arbetsområden, verksamhetsomfattning, ekonomiska 

behov/resurser o.d. 
 Genomgång och analys av HR-relaterade frågor i relation till olika 

organisatoriska lösningar. 
 
Utöver ovanstående direkt verksamhetsrelaterade frågor har Jönköpings läns 
destinationsbolag Smålands Turism AB, som under 2018 lämnade sitt 
ägarskap, meddelat sitt intresse för att på något sätt återinträda som 
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samverkanspart i det framtida arbetet. Kontinuerlig dialog sker sedan 
tidigare via AB Destination Småland och besöksnäringsansvarig i Region 
Kalmar län och kommer i ett senare skede att konkretiseras.  
Genomförandet av uppdraget enligt ovanstående handlingsplan pågår för 
närvarande i skilda delar. En lägesbeskrivning av genomförda insatser 
redovisas i bilagan. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 29 juni 2021 
2. Översyn av verksamheten i IT-Plattform Småland & Öland AB 

 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen 
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§ 154  Ärendenummer RUN 2020/597 

Utredningsuppdrag 21/09 - Redovisa en strategi för 
Kulturella kreativa näringar 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår  

1. att regionstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 
2021/09 om att redovisa en strategi för kulturella och kreativa 
näringar i Kalmar län 

2. och att regionfullmäktige antar Strategi för kulturella och kreativa 
näringar i Kalmar län 2021-2022.  

Regionala utvecklingsnämnden godkänner fördelning av medel för 
”Kulturella kreativa näringar” (Regionplanen 2021-2023) att gälla under 
förutsättning av att punkt 1 och 2 beslutas. 

Bakgrund 
Regionala utvecklingsförvaltningen har getts uppdraget att utreda och 
redovisa en strategi för hur länets kulturella kreativa näringar (KKN) kan 
stöttas och utvecklas. Utredningen innefattar en kartläggning av KKN-
sektorn i länet och kopplingar till befintliga regionala planer, insatser och 
verksamheter inom kultur, besöksnäring och näringslivsutveckling.  
Inför 2021 fattade regionfullmäktige även beslut om tillskottsfinansiering 
1 000 000 kr per år som stöd till KKN. I samband med utredningsuppdraget 
har utifrån strategin även en fördelning av tillskottsmedlen för 2021 och 
2022 tagits fram. 

Sammanfattning 
Strategin identifierar fem insatsområden: 

 Att etablera ett regionalt KKN-nätverk för att koppla ihop kultur-, 
näringslivs- och besöksnäringsfrågor. 

 Att utveckla inkubatorfunktioner för KKN-sektorn i samverkan med 
folkhögskolorna och kommunerna. 

 Att inkludera KKN i arbetet med att möjliggöra inkubatorfunktioner 
tillgängliga i hela länet. 

 Att förstärka finansieringen av Kalmar läns Musikstiftelses 
verksamhet TalentCoach. 

 Att skapa möjlighet att delta i europeiska nätverk, samverkansorgan 
och projekt för KKN. 
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Förslaget till fördelning av tillskottfinansieringen för 2021 och 2022 utgår 
från ovan fem insatsområden. Strategin för kulturella och kreativa näringar 
grundar sig i strategier inom såväl kultur- som besökssektorn där 
barnrättsperspektivet är framträdande och har beaktats. 

Förslag till medelsanvändning 2020 och 2021 
För förstärkningsåtgärder inom KKN har Regionala utvecklingsnämnden 
avsatt en miljon kronor av regionala medel per år från och med 2021. Dessa 
föreslås för 2021 och 2022 användas på följande sätt: 
2021  
Förstärkning av finansieringen till TalentCoach 
Medfinansieras av Kalmar läns Musikstiftelse samt 
deltagande kommuner. 

600 tkr 

Metodutveckling och stöd till lokala initiativ för att utveckla 
inkubatorsliknande funktioner via Region Kalmar läns 
folkhögskolor. Möjlig uppväxling med regionala 
tillväxtmedel. 

210 tkr 

Riktat stöd till Capellagårdens Kreativa Öland för 
kunskapsöverförande insatser.  

100 tkr 

Upparbetade kostnader för kompetensutveckling av KKN-
nätverk. 

90 tkr 

Summa 1000 tkr 
 
2022 

 

Förstärkning av finansieringen till TalentCoach 
Medfinansieras av Kalmar läns Musikstiftelse och deltagande 
kommuner. 

600 tkr 

Stöd till lokala initiativ via Region Kalmar läns folkhögskolor 300 tkr 
Kompetensutveckling KKN-nätverket 100 tkr 

Summa 1000 tkr 
--- 

Föredragning av  
Mattias Nylander, samordnare Näringsliv 
--- 
Inför mötet har följande förslag till beslut redovisats: 
”Regionala utvecklingsnämnden föreslår  

1. att regionstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 
2021/09 om att redovisa en strategi för kulturella och kreativa 
näringar i Kalmar län 

2. och att regionfullmäktige antar Strategi för kulturella och kreativa 
näringar i Kalmar län 2021-2022.  
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Region Kalmar län 
Datum 
2021-08-25 

 
 

Regionala utvecklingsnämnden godkänner fördelning av medel för 
”Kulturella kreativa näringar” (Regionplanen 2021-2023) att gälla under 
förutsättning av att punkt 1 och 2 beslutas.” 
Överläggning 
Pär-Gustav Johansson (M) föreslår att regionala utvecklingsnämnden ska 
besluta enligt det redovisade förslaget. 
Efter avslutad överläggning finner ordförande att nämnden beslutar i 
enlighet med Pär-Gustav Johansson (M) förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 24 juni 2021 
2. Strategi för kulturella och kreativa näringar i Kalmar län 2021–2022 
 

Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen

46Comfact Signature Referensnummer: 1168620



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-08-25 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 155  Ärendenummer RUN 2021/187 

Svar på motionen En väg in till besöksnäringen i 
Kalmar län 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionfullmäktige besvarar 
motionen En väg in till besöksnäringen i Kalmar län med redovisat yttrande.  

Bakgrund 
Monica Ljungdahl (M), Åke Bergh (M), Kaj Holst (M), Eddie Forsman (M), 
Pär-Gustav Johansson (M), Malin Sjölander (M) föreslår i en motion att 
regionen utvecklar ett slags En väg in-lösning, i sajt- och/eller appform, som 
samlar information om länets besöksnäring och besöksmål och som kan 
marknadsföras via regionens egna kanaler. De förslår också att regionen 
skyndsamt utvecklar en tillfällig landningssajt eller app dit länets kommuner 
kan koppla information om besöksnäringen och som kan marknadsföras på 
samma sätt. 

Yttrande 
Såsom framkommer i motionen har Region Kalmar län idag ansvar för 
internationell marknadsföring av länets besöksnäring. När det gäller 
internationell marknadsföring koncentreras marknadsföringen kring olika 
teman och de fem destinationerna; Vimmerby, Västervik, Glasriket, Öland och 
Kalmar som var och en också går in med en högre insats i projektet, samt att 
tillsammans med Region Jönköping och Region Kronoberg samarbeta kring 
varumärket Småland.  
Utöver de särskilda insatser för nationell marknadsföring till kommunerna 
som har genomförts med anledning av pandemin togs inför sommaren 2021 
samlad information fram för att tydliggöra och kommunicera till besökare 
hur länet besöks på ett Coronasäkert sätt. Detta gjordes även inför sommaren 
2020. Syftet är att marknadsföra och synliggöra länet som besöksmål men 
också bidra till att våra besökare förhåller sig till Folkhälsomyndighetens 
samt eventuella lokala rekommendationer. 
Övrig marknadsföring av länet sker genom befintliga kanaler som 
marknadsför Småland och Öland (www.visitsmaland.se, www.oland.se). 
Småland marknadsförs av Region Kalmar län i samverkan med Region 
Kronoberg och Region Jönköping. Arbete pågår med att ta fram en ny 
besöksnäringsstrategi som kommer att ligga till grund för framtida inriktning 
med det regionala arbetet med besöksnäringen. Utöver det kan Region 
Kalmar län på den ordinarie hemsidan www.regionkalmar.se samt på 
hemsidan www.flyttahit.nu länka till hemsidor för länets kommuner och 
destinationer för att samla besöksmarknadsföringen. 
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Region Kalmar län 
Datum 
2021-08-25 

 
 

Den samlade bedömningen är därför att även fortsatt överlåta till 
kommunerna och destinationerna i länet att ansvara för nationell 
marknadsföring och att Region Kalmar län på den ordinarie hemsidan länkar 
till kommunernas och destinationernas hemsidor. 
--- 
Inför mötet har följande förslag till beslut redovisats: 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionfullmäktige besvarar 
motionen En väg in till besöksnäringen i Kalmar län med redovisat yttrande.  
 
Överläggning 
Pär-Gustav Johansson (M) med instämmande av Janita Kirchberg (SD) och 
Åke Nilsson (KD) föreslår att motionen En väg in till besöksnäringen i 
Kalmar län ska bifallas.  
Malin Anell (S) föreslår att regionala utvecklingsnämnden ska besluta enligt 
det redovisade förslaget. 
--- 
Ordförande frågar om regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt Pär-
Gustav Johanssons (M) med fleras förslag eller Malin Anells (S) förslag till 
beslut angående svar på motionen en väg in till besöksnäringen i Kalmar län.  
Hon finner att nämnden beslutar enligt Malin Anells (S) förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 2 juni 2021 
2. Motion - En väg in till besöksnäringen i Kalmar län 

 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen
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Datum 
2021-08-25 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 156    

Delegationsbeslut 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar att följande delegationsbeslut har 
fattats: 
Yttrande över Borgholms kommuns riktlinjer för 
bostadsförsörjning 
 

RUN 2021/190 

Yttrande över anläggning och ombyggnad av väg 37/47, 
Århult - trafikplats Oskarshamn S i Oskarshamns 
kommun, Kalmar län 
 

RUN 2021/210 

Yttrande över rapporten Cykelleder för rekreation och 
turism 
 

RUN 2021/245 

Yttrande över detaljplan för Krattan 1 och del av 
Hagbygärde 2:2 
 

RUN 2021/196 

Yttrande över detaljplan Norrgård 4 samt del av Malmen 
2:2, Kalmar kommun 
 

RUN 2021/272 

Yttrande över detaljplan: Skutaryd industriområde 
 

RUN 2021/279 

Yttrande över stadsmiljöprogram Kalmar kommun 
 

RUN 2021/282 

Yttrande över detaljplan del av Västerslät 17:1 och 
Kläckeberga 10:1, Snurrom norra, Kalmar kommun 
 

RUN 2021/295 

Yttrande över detaljplan för Pantern 5, 7 och 8, Gamla 
industriområdet, Kalmar kommun 
 

RUN 2021/294 

Protokoll från regionala utvecklingsnämndens presidium 
den 14 juni 2021 och 30 juni 2021 
 

 

Yttrande över Ärenden om tillåtlighet enligt miljöbalken 
och tillstånd enligt  lagen om kärnteknisk verksamhet till 
anläggningar i ett  sammanhängande system för 
slutförvaring av använt  kärnbränsle och kärnavfall 
 

RUN 2021/311 
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Datum 
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Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 157    

Anmälningsärenden 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar följande anmälningsärende till 
protokollet: 
Ge biogasen nya förutsättningar att utvecklas när 
bussflottan i flera städer elektrifieras, IVL Svenska 
Miljöinstitutet 
 

RUN 2021/232 

Cykelväg utmed länsväg 602, sträckan Ålem – Kåremo 
 

RUN 2021/186 

Utlåtande från Trafikverket om Triangelspår Berga 
 

RUN 2021/147 

Skrivelse - Rusta upp Stångådalsbanan, men på rätt sätt 
 

RUN 2021/251 

Skrivelse och svar på skrivelse Medfinansiering av statlig 
infrastruktur 
 

RUN 2020/425 

Protkoll Föreningsstämma 2021 - Föreningen 
Energikontor Sydost 
 

RUN 2021/224 

Skrivelse angående bidragen till studieförbunden 
 

RUN 2021/274 

Skrivelse från Regionsamverkan Sydsverige till 
Arbetsmarknadsdepartementet angående minskad budget 
till ESF+ 
 

RUN 2021/62 

Skrivelse och svar på skrivelse - Ny åtgärdsvalsstudie för 
väg 136 i den regionala transportplanen, Mörbylånga 
kommun 
 

RUN 2019/104 

Årliga preliminära ramar för länsplaner för regional 
transportinfrastruktur 2022-2033 

RUN 2019/104 

 
Protokoll från länsberedningen för regionala 
utvecklingsfrågor den 20 maj 2021 samt den 30 juni 2021 
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Protokollsanteckning Ärende 19 Yttrande över vindkraftsplan 
Hultsfred 
Moderaterna i Region Kalmar län finner i detta fall ingen anledning att i sak kommentera förslaget till 
vindkraftsplan i en enskild kommun eller presentera ett alternativt förslag till yttrande i det specifika 
fallet. Vi vill dock med denna protokollsanteckning göra klart att vårt parti på länsövergripande nivå 
har gjort ett gemensamt ställningstagande kring frågan om hur länets och landets framtida och 
kraftigt ökande behov av el bör hanteras. Detta ställningstagande har vi i brevform översänt till 
Sveriges energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) den 5 juli innevarande år. Brevet 
bifogas i sin helhet som bilaga till protokollsanteckningen och är undertecknat av ledande moderata 
politiker från hela länet.  
 
Moderaternas energipolitik bygger på en mix av energikällor där vindkraft och andra förnybara 
energikällor är viktiga för landets energiförsörjning. I brevet lyfter vi dock behovet av att ändra det 
energipolitiska målet om ett 100 procent förnybart elsystem till 100 procent fossilfritt och 
förespråkar fortsatt drift och vidareutveckling av planerbar kärnkraft som en förutsättning för att 
klara elförsörjningen och klimatmålen. Ett energisystem kan rent tekniskt inte utgöras av 100 procent 
icke planerbara energikällor, såsom vindkraft och solkraft, om landets invånare och företag ska ha 
god och kontinuerlig tillgång till el. Vidare varnar vi för en allt för storskalig nyetablering av 
vindkraftverk i länet, vilket vi med utgång från uppgifter om hur stora ytor på landsbygden som skulle 
tas i anspråk för att uppnå nuvarande energipolitiska mål, menar skulle få allvarliga konsekvenser för 
miljön och människor som bor och verkar i vindkraftverkens omnejd.  
 
 
 
 
Pär-Gustav Johansson (M)   Åke Bergh (M) 
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Bilaga – brev till Anders Ygeman (S) 
2021-07-05  
Från: Moderaterna i Kalmar län  
Till: Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman  
Positionspapper Energi  
Sveriges och Kalmar läns framtida energiförsörjning är en fråga som blivit allt mer aktuell de senaste 
åren. Det har skett en omställning mot ett fossilfritt samhälle, samtidigt som kärnkraftsreaktorer har 
stängts och utbyggnadstakten för vindkraft skruvats upp. Parallellt med detta har andra energislag 
tagits i bruk. I Kalmar län, som är ett län där de gröna näringarna är förhållandevis stora, har det 
varit ett naturligt steg att satsa på utbyggnad av infrastruktur för biogas.   
 
Alla prognoser pekar på att elanvändningen i Sverige kommer att öka kraftigt fram till år 2045. 
Branschorganisationen Energiföretagen prognostiserar en ökning på upp till 120 procent, Svenskt 
Näringsliv gör den försiktigare bedömningen 60 procent. Tidigare har det hävdats att Sverige har ett 
elöverskott – men på fel ställen. Det vill säga: Det produceras ett elöverskott i norra delen av landet 
men efterfrågan finns i södra och mellersta delarna av landet. Det stora problemet skulle snarare 
handla om hur överskottet ska distribueras söderut, eftersom det är förenat med stora kostnader och 
lång tidsåtgång för att bygga ut överföringskapaciteten i stamnätet. Numera visar prognoserna dock 
att efterfrågan på el kommer öka allra mest i just norra landet, på grund av stora industrisatsningar 
där med vätgas som bas. Plötsligt står landet inför en situation där det kanske inte alls kommer 
finnas något överskott av el att distribuera söderut. Sverige måste därför värna sin befintliga fossilfria 
och planerbara elproduktion och också utöka densamma, eftersom landet inte kommer klara 
framtida efterfrågeökning med ett energisystem som domineras av icke planerbar elproduktion, som 
till exempel vindkraft.   
Vi Moderater är i grund och botten positivt inställda till omställningen mot ett fossilfritt samhälle. 
Men vi är kritiska till hur den går till och vill se ett ökat fokus på planerbara energikällor. Därför har 
Moderaterna i Kalmar län ställt samman ett antal punkter som beskriver vår hållning i 
energiförsörjningsfrågan.  
 
Långsiktighet och förutsägbarhet. Många investeringar inom området görs av stora företag, regioner 
och kommuner. Men även privatpersoner väljer att satsa på till exempel biogas- och elbilar, eller 
installerar solpaneler på husen. Då är det inte hållbart ur ekonomiskt perspektiv att politiska beslut 
ändrar förutsättningarna över en natt. Några exempel på detta är synen på vad som är en miljöbil 
eller investeringsstöd som ändras plötsligt och drastiskt med stora ekonomiska förluster som följd. 
Eller när fjärrvärme, som kan avlasta elnätet kalla dagar, plötsligt inte blir ekonomiskt motiverbart 
vid nybyggnation på grund av nya regler från Boverket, med följden att nybyggda 
fjärrvärmeanläggningar riskerar att slås ut.   
 
 Våga lita på marknaden. I Sverige har ledande politiker i årtionden ägnat sig åt att försöka förutspå 
vilka energislag som kommer att gälla framgent och därmed beslutat om straffskatter på somliga, 
samtidigt som andra subventionerats. Detta har helt dopat energimarknaden, vilket blir extra tydligt 
när energiföretag väljer att satsa på kärnkraft i grannländerna, samtidigt som den anses olönsam att 
investera i på hemmamarknaden. Låt förutsättningarna bli jämlika mellan energislagen. All 
elproduktion måste bära sina egna kostnader för systempåverkan, till exempel ökade kostnader för 
nätutbyggnad.   
 
 Ställ inte stad mot land. I dag förväntas landsbygden offra sina skogar och livsmiljöer till 
storstädernas energiförsörjning. I Kalmar län planerar Energimyndigheten, för att nå målsättningen  
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om ett helt förnybart energisystem, för 143 nya vindkraftverk som skulle uppta 135 kvadratkilometer 
mark och totalt 405 kvadratkilometer i planeringsyta. Den massiva utbyggnaden kommer få 
förödande skadeverkningar på naturen och för de som bor nära verken. Samtidigt hotar regeringen 
med att avskaffa det kommunala vetot, och många kommunala vindkraftsplaner är föråldrade. De 
avser vindkraftverk som är 150 meter höga när de som byggs med dagens teknik är 250 meter, vilket 
ger ännu större skadeverkningar för miljön i Kalmar län. Inga nya vindkraftverk bör byggas utan att 
vindkraftsplanerna i de aktuella kommunerna är uppdaterade och hänger med den tekniska 
utvecklingen. För att skydda individen och äganderätten måste större hänsyn tas till den enskilde när 
vindkraftverk sedan byggs. Målsättningen för antal nya verk i länet måste skruvas ner kraftigt.  
 
 Anpassa elnäten till framtida svenska behov. Det har de senaste åren kommit signaler om att företag 
inte vågar satsa på ny verksamhet med hänvisning till att elöverföringskapaciteten inte räcker till. I 
dag är elproduktionen geografiskt ojämn, mycket på grund av stängningen av flera 
kärnkraftsreaktorer. Samtidigt ser vi en väldigt snabb omställning mot ett elektrifierat samhälle som 
ställer större krav än någonsin på elnäten. Dagens bristfälliga kapacitet omöjliggör till exempel på 
många håll någon större utbyggnad av snabbladdstolpar för eldrivna fordon. Vi anser att de statliga 
infrastrukturresurser som regeringen vill använda till nya spår för höghastighetståg mellan 
storstäderna, skulle göra större nytta för att utbyggnaden av elnätet sker med marksnål teknik vilket 
skulle gagna hela Sverige, inte bara storstadsregionerna där marksnål teknik setts som en självklar 
lösning i många år.  
 
Våga satsa på forskning och utveckling i Kalmar län. Kalmar län är ett tydligt energilän. Inte minst 
med kärnkraftverket i Oskarshamn och anläggningen för mellanförvar som grund. Regeringen måste 
genast ta ett beslut i slutförvarsfrågan för att möjliggöra fortsatt drift av våra kvarvarande reaktorer. 
Nu kan vi se att andra länder satsar på nästa generations kärnkraft och mindre anläggningar som är 
billigare och snabbare att utveckla samtidigt som FN förespråkar kärnkraft som ett sätt att nå 
klimatmålen. Låt oss därför åter bli den kärnkraftsnation av rang som vi en gång var och etablera en 
forskningsanläggning i Oskarshamn så Kalmar län kan bli en ännu starkare kraft inom energiområdet. 
Det energipolitiska målet om ett 100 procent förnybart elsystem måste i linje med detta ändras till 
100 procent fossilfritt. Med en utbyggnad av fossilfri och planerbar kärnkraft kan vi på sikt minska 
utbyggnadsbehovet i Kalmar län av miljöförstörande vindkraft och därmed reducera andelen icke 
planerbar och otillförlitlig elproduktion.  
 
Jan R Andersson, riksdagsledamot  
Malin Sjölander, regionråd  
Pär-Gustav Johansson, regionråd  
Henrik Yngvesson, oppositionsråd Mörbylånga  
Ingela Ottosson, kommunalråd Oskarshamn  
Daniel Lindvall, gruppledare Nybro  
Åsa Ottosson, gruppledare Mönsterås  
Marie Nicholson, kommunalråd Vimmerby  
Harald Hjalmarsson, oppositionsråd Västervik  
Hanne Lindqvist, oppositionsråd Kalmar  
Åke Bergh, gruppledare Hultsfred  
Günter Villman, ordförande Emmaboda   
Mona Magnusson, gruppledare Torsås  
Carl Malgerud, oppositionsråd Borgholm  
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John Friberg, gruppledare Högsby
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