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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-02-16 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 21   

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner föredragningslistan. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-02-16 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 22   

Val av justerare 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden utser Janita Kirchberg (SD) till justerare.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-02-16 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 23   

Uppföljning av regional kulturverksamhet - redovisning 
av Byteatern Kalmar Länsteater samt Virserums 
konsthall 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Linda Stenberg, verkställande teaterchef Byteatern, och Monica Wilderoth, 
konstnärlig teaterchef Byteatern, redogör för Byteatern Kalmar Länsteaters 
verksamhet under 2021. 2021 var ett år präglat av pandemin vilket hade stor 
påverkan på verksamheten. Covid-19 har satt scenkonsten ur spel, de 
satsningar som har gjorts digitalt har varit nödlösningar. Under höstterminen 
kunde fysiska mötena delvis hållas. I samband med att restriktionerna 
försvann helt den 9 februari 2022 har planering för ordinarie verksamhet 
återupptagits. 
Carolina Jonsson, konsthallschef Virserum konsthall, informerar om 
verksamheten under 2021 samt kommande projekt 2022. Under 2022 
kommer Virserums konsthall att arbeta övergripande med trä och hållbarhet. 
Fokus kommer vara skogen vilket kommer vara utgångspunkten för flera av 
kommande utställningar. Vidare kommer även arbete kring intern struktur 
och organisation att bedrivas.   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-02-16 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 24   

Information från Almi Företagspartner Kalmar Län AB 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Det pågår en normalisering av marknaden och det råder en optimism inom 
de branscher där Almis kunder finns. Ökad hushållskonsumtion påverkar 
många branscher positivt. Framför allt gynnas tillväxtindustrin där det idag 
finns en stark efterfrågan och växande export. Det råder dock en fortsatt oro 
vad gäller brist på insatsvaror, logistikproblem samt ökade kostnader för 
hushåll.  
Vidare konstateras att det har skett en tydlig avmattning av krislånebehovet, 
85 procent av brygglånen har refinansierats. Almis finansieringsandel 
sjunker vilket tyder på att bankerna kliver fram i större utsträckning. 
Det har skett en stor ökning av antalet affärsutvecklingsinsatser samt antal 
kundföretag. Formatet VD-grupp har varit en framgångsfaktor med fokus på 
flera olika teman, bland annat ledarskap, rekrytering, försäljning, ekonomi 
och digital marknadsföring. Antalet affärsutvecklingsinsatser ökade 75 
procent mellan åren 2020 och 2021.  
--- 

Föredragning av  
David Lengström, VD Almi  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-02-16 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 25   

Återrapportering regional biblioteksplan 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
För att kunna genomföra uppdraget att främja samarbete, 
verksamhetsutveckling och kvalitet genomförde Biblioteksutveckling hösten 
2020 en kartläggning och en analys av kommande behov hos 
folkbiblioteken. Kartläggningen identifierade fyra utvecklingsområden - 
läsfrämjande och språklig mångfald, digital delaktighet och omvandling, 
tillgänglighet samt främja samverkan.  
Insatser och aktiviteter har genomförts utifrån utvecklingsområdena. Bland 
annat har bibliotekens webbplatser granskats ur ett tillgänglighetsperspektiv, 
digitala språkcaféer anordnats och Digitek byggts i nationell samverkan med 
fokus på digital fortbildning och inspiration. Vidare har regionen arbetat för 
likvärdighet i hela länet, till exempel genom att säkerställa att vissa resurser 
finns på samtliga bibliotek i länet.  
--- 

Föredragning av  
Detlef Barkanowitz, basenhetschef biblioteksutveckling 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-02-16 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 26     

Hållbar utveckling i hela länet 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
I verksamhetsberättelsen för regionala utvecklingsförvaltningen 2021 
återfinns de uppdrag i Regionplan 2021-2023 som regionala 
utvecklingsförvaltningen har arbetat med: 

• 21/02 – Redovisa överenskommelse om samverkan med Linköpings 
universitet 

• 21/04 – Utreda möjligheten att etablera ett inkubatorssystem i länet 

• 21/05 – Utreda långsiktigt upplägg och finansiering av eHealth Arena 

• 21/06 – Redovisa ett upplägg till ett forum för dialog mellan 
industrinäring, offentliga aktörer och fackliga organisationer. 

• 21/09 – Redovisa en strategi för Kulturella kreativa näringar 
Fyra av uppdragen är slutredovisade, 21/04, 21/05, 21/06 samt 21/09. Vad 
gäller uppdrag 21/02 planeras det att slutredovisas i början av 2022.  
Vidare presenteras mått kopplade till de olika verksamheterna inom regional 
utvecklingsförvaltning. Pandemin har haft stor påverkan på flera delar av 
verksamheten under 2021, framför allt kulturområdet. Även utbildning och 
hälsa har påverkats samt att det har varit en lägre efterfrågan på projekt- och 
företagsstöd. 
--- 

Föredragning av  
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-02-16 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 27   

En av Sveriges bästa arbetsplatser 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Under år 2021 har aktiviteter genomförts kopplade till regionala 
utvecklingsförvaltningen mål om att skapa attraktiva, utvecklande och 
hälsofrämjande arbetsplatser med rätt kompetens för verksamheternas behov 
och uppdrag. Aktiviteter som genomförts är insatser för en god arbetsmiljö, 
ökad kompetens i digitala samarbetsverktyg, utbildning i systematiskt 
förbättringsarbete, stärkt chef- och ledarskap samt jämställdhetsintegrering. 
Vidare konstateras att det var en låg sjukfrånvaro under 2021 jämfört med 
2019 och 2020.  
--- 

Föredragning av  
Helena Fristorp, administrativ chef och HR 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-02-16 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 28   

God ekonomisk hushållning 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Av verksamhetsberättelsen 2021 framgår att årets resultat är ett överskott på 
5 237 tkr i förhållande till budget.  
Nytt för i år är att granskning enligt beslutad intern kontrollplan redovisas 
som ett eget avsnitt i förvaltningens verksamhetsberättelse, till skillnad från 
tidigare år då denna uppföljning presenterats i en separat rapport. Inga 
allvarliga avvikelser har identifierats vid årets granskning av intern kontroll, 
det som konstaterades vid granskningen är följande:  

• Resor – risk att privat bil nyttjas i tjänsten 

• Intern representation – risk att vi inte följer skatteregler och riktlinjer 
(externa fakturor) 

• Ekonomi kundfakturering – risk att fakturering till externa parter blir fel 

• Beställning av resor – risk att avtalad resebyrå ej används samt att syftet 
med resa/logi är bristfällig 

• Mobilitetsstöd – risk att debiteringar inte överensstämmer med 
rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner. 

• Riktlinje för datoranvändning – skärmlås aktiveras på datorer utan 
uppsikt 

• Organisationsbidrag – risk att rutinbeskrivningar är bristfälliga eller 
saknas på de bidrag regionala utvecklingsförvaltningen hanterar 

--- 

Föredragning av 
Tina Erlandsson, ekonomichef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-02-16 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 29    

Översyn av bolaget IT-plattform Småland & Öland 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Styrelsen för IT-plattform Småland och Öland AB hemställde i september 
2020 till ägarna, Region Kalmar län och Region Kronoberg, om ett uppdrag 
att se över bolagets uppdrag, innehåll, samverkansformer och 
organisation/driftsform. Hemställan bifölls av regionstyrelserna i Region 
Kalmar län och Region Kronoberg. 
Översynen har genomförts av bolagets styrelse genom en arbetsgrupp 
bestående av två ägarrepresentanter samt styrelsens adjungerade ledamöter, 
med stöd av bolagets VD och extern expertis.  
I översynen konstateras att det, mot bakgrund av den digitala utvecklingen 
inom besöksnäringen, inte längre är ändamålsenligt att bedriva verksamheten 
i bolagsform. Bolaget IT-plattform Småland och Öland AB föreslås 
avvecklas, där så kallad snabbavveckling bedöms vara det lämpligaste 
alternativet utifrån kostnader och genomförandetid. Däremot är samarbete 
mellan Smålandslänen fortsatt viktigt för att stödja den digitala utvecklingen, 
där ett samverkansavtal lyfts fram som det lämpligaste alternativet.  
Ärendet kommer att hanteras i regionfullmäktige där förslaget är att 
regionfullmäktige beslutar för sin del att bolaget IT-Plattform Småland och 
Öland AB avvecklas genom snabbavveckling. 
Förslaget innefattar även att regionala utvecklingsdirektören ges i uppdrag 
att ta fram ett förslag till samverkansavtal med Region Kronoberg och 
Region Jönköpings län om det fortsatta samarbetet att stödja den digitala 
utvecklingen i besöksnäringen och utveckling av gemensamma digitala 
lösningar. Beslut om samverkansavtalet fattas av regionstyrelsen. 
--- 

Föredragning av  
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör 
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Datum 
2022-02-16 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 30   

Aktuellt från Regionsamverkan Sydsverige 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
På det sydsvenska toppmötet inom Regionsamverkan Sydsverige den 11 
februari 2022 behandlades frågor gällande infrastruktur, bredband, 
digitalisering och elförsörjning. Tomas Eneroth, infrastrukturminister, bidrog 
med en inspelad presentation kopplad till punkten Trafikverkets förlag på 
nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033. Vidare antogs även ett 
gemensamt yttrande över Trafikverkets förslag på nationell plan - samtliga 
regioner inom Regionsamverkan Sydsverige har enats om gemensamma 
prioriteringar som ska skickas till Trafikverket.   
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Datum 
2022-02-16 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 31   

Rapport från konferensen Sälen och fisket över 
gränserna 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
De ledamöter från regionala utvecklingsnämnden som deltog på konferensen 
Sälen och fisket över gränserna den 27 januari 2022 redogör för innehållet på 
konferensen. Fokus låg på småskaligt fiske kopplat till de svårigheter som 
sälens population utgör.  
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Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 32  Ärendenummer RUN 2021/255 

Kulturbudget 2022 – fördelning av regionala och 
statliga medel inom regionala kulturverksamheter 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer kulturbudgeten och fördelningen 
av regionala och statliga medel inom regional kulturverksamhet enligt 
redovisat förslag.  
En förutsättning för anslaget är att upprättade överenskommelser fullföljs i 
enlighet med kulturplanen.  

Bakgrund 
Regionala utvecklingsnämndens beslut och fördelning av medel bygger på 
en samlad pott av statliga och regionala medel. 
Det regionala grundanslaget är uppräknat med 2,6 %. Därutöver erhåller 
Filmregion Sydost 500 000 kr och Kalmar läns hembygdsförbund 100 000 kr 
i utökat regionalt verksamhetsbidrag. Regionala medlen till kulturella och 
kreativa näringar fördelas enligt antagen strategi. Det regionala anslaget till 
regional kultur för 2022 är sammanlagt 56 631 000 kr.  
Det statliga grundanslaget uppräknas med 0,8 %. Dessutom bedömer Statens 
kulturråd att regionen bör få förbättrade ekonomiska förutsättningar för att 
bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås. Statens kulturråd 
förstärker anslaget med 4,9 % för regional kulturverksamhet.  
Utifrån framställan från Region Kalmar län förstärker Statens kulturråd med 
ytterligare 2 000 000 kr som avser filmkulturell verksamhet, litteratur och 
läsfrämjande verksamhet samt bild och formkonst.   
Sammanlagt beviljar Statens kulturråd 37 759 000 kr till Region Kalmar län, 
som regionen ska fördela till regionala kulturverksamheter under 2022 inom 
ramen för kultursamverkansmodellen.  
En prövning av barnens bästa har genomförts vid fördelning av regionala 
och statliga medel till regional kultur. 
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Region Kalmar län 
Datum 
2022-02-16 

 
 

 

 

Förslag till fördelning 
Fördelning av regionala och statliga kulturmedel 2022 i tkr 
 

Kulturbudget 2022 Regionalt och 
statligt bidrag 

Varav fördelning av utökade 
regionala och statliga bidrag 

Kultursamverkansmodellen   
Byteatern Kalmar Länsteater 19 688 500 
Dans i Kalmar län 799  
Kalmar läns Arkivförbund 735  
Kalmar läns hemslöjdsförening 2 013  
Kalmar läns Musikstiftelse 19 241 300 
Kalmar läns museum 19 356 500 
Kalmar konstmuseum 9 325 200 
Designarkivet 1 940 700 
Riksteatern Kalmar län 2 289 200 
Virserums konsthall 3 414 300 
The Glass Factory 1 580 153 
Filmregion Sydost 2 252 700 
Regional biblioteksutveckling 6 106  
Litteraturnod Vimmerby 1 722 500 
Svenskt Rockarkiv 1 075 100 
   
Regionala anslag   
Kalmar läns hembygdsförbund 518 100 
Ölands dramatiska teater 226  
Capellagården 283  
Film i Glasriket 17  
Smålands spelmansförbund 11  
Sjöfararkusten Småland Öland 17  
   
Kulturprojektmedel 972  
Strategiska samverkansmedel 257  
Kulturstipendier 154  
Kulturella och kreativa näringar 400*  
   
Summa totalt 94 390  

*Fördelning enligt antagen strategi för kulturella och kreativa näringar: Kalmar läns 
Musikstiftelse erhåller utökat verksamhetsbidrag om 600 000 kr för att säkerställa 
TalentCoach. De regionala folkhögskolorna erhåller 300 000 kr. 100 000 kr för 
kunskapshöjande insatser.  

Överläggning  
1. Janita Kirchberg (SD) föreslår regionala utvecklingsnämnden att göra 

följande ändring i det redovisade förslaget:  
- Att 4 miljoner kronor av de till Byteatern föreslagna regionala 

medlen omfördelas till Kalmar läns hembygdsförbund för 2022. 
2. Malin Anell (S) föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt 

redovisat förslag till beslut samt avslår Janita Kirchbergs (SD) 
ändringsförslag. 

--- 
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Region Kalmar län 
Datum 
2022-02-16 

 
 

 

 

Ordförande frågar om regionala utvecklingsnämnden vill besluta enligt 
Malin Anells (S) eller Janita Kirchbergs (SD) förslag. Hon finner att 
regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt Malin Anells (S) förslag.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 2 februari 2022 
2. Kulturrådets beslut om fördelning av vissa statsbidrag till regional 

kulturverksamhet för år 2022 inom ramen för kultursamverkansmodellen 
(KUR 2021/13744)  

 
Protokollsutdrag till: Kulturrådet  
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§ 33  Ärendenummer RUN 2020/609 

Återrapportering villkorsbeslut 2021 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen om återrapportering 
av villkorsbeslut 2021 till protokollet.  

Bakgrund 
Regeringen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden 
om ekonomiska åtaganden gällande utgiftsområde 19 Regional tillväxt. I 
beslutet ingår att berörda aktörer ska lämna en redovisning till 
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 21 februari 2022. 
Redovisningen ska göras enligt en särskild mall och ske enligt uppsatta 
återrapporteringskrav. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 11 januari 2022 
2. Återrapportering villkorsbeslut 2021 
3. Villkor mm för budgetåret 2021 
 
 
Protokollsutdrag till: Region Kalmar län 
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§ 34  Ärendenummer RUN 2021/422 

Uppföljning regional kulturverksamhet 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Som en del av uppföljningen i Region Kalmar läns kulturplan - Kultur att 
växa i 2022, hålls två verksamhetssamtal om året med de 
kulturorganisationer som erhåller regionala och statliga verksamhetsbidrag. 
Under oktober och november 2021 genomfördes 13 verksamhetssamtal med 
en dagordning som fokuserade på kulturplanens övergripande mål och 
specifika verksamhetsmål kopplade till kulturorganisationernas 
verksamhetsplan och preliminära budget för 2022. Organisationerna fick 
även ge en nulägesrapport och beskriva hur de arbetar med 
barnkonventionen.  

Sammanfattning av verksamhetssamtalen hösten 2021 
Kulturorganisationernas nulägesrapporter visar att corona-pandemin har 
påverkat alla verksamheter, framförallt under våren 2021. Det digitala 
omställningsstöd som Region Kalmar län beviljade under 2021 har visat sig 
vara mycket uppskattat av verksamheterna som kunde ställa om digitalt när 
den ordinarie publika verksamheten ställdes in.  
De organisationer som utgör besöksmål, så som Kalmar läns museum, 
Kalmar konstmuseum, Virserums Konsthall och The Glass Factory, 
framförde att de hade fler besökare än väntat under sommaren, som en effekt 
av att svenskarna i större utsträckning semestrade på hemmaplan.  
Under hösten 2021 har mer ordinarie verksamhet utförts. Även en del 
uppsökande verksamhet på skolor och inom äldreomsorgen har tagits emot 
av arrangörer och kommuner, om än i mindre skala än ett ordinarie år.  
De statliga krisstöden som fördelats via kultursamverkansmodellen har 
underlättat för organisationerna att upprätthålla verksamhet, säkerställa 
personaltillgång och våga planera långsiktigt.  
Överlag planerar organisationerna för mer eller mindre ordinarie verksamhet 
under 2022 men med en viss försiktighet vad gäller intäkter med anledning 
av osäkerheten kring pandemin och en eventuell omställning vid ökad 
smittspridning och utökade restriktioner.  
Den digitala omställningen under pandemin har inneburit nya arbetsmetoder, 
nya kanaler och nya sätt att ta del av och uppleva kultur. Den digitala 
utvecklingen kommer fortsätta att utvecklas men på olika sätt beroende på 
konst- och kulturområdets kapacitet och möjlighet i det digitala formatet. 
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Region Kalmar län 
Datum 
2022-02-16 

 
 

 

 

Inom Regionsamverkan Sydsverige är Byteatern Kalmar Länsteater, Kalmar 
läns hemslöjd, Kalmar konstmuseum, Filmregion Sydost, Region Kalmar 
läns biblioteksutveckling och Litteraturnod Vimmerby delaktiga i olika 
utvecklingsområden. Representanter från Region Kalmar län är med i 
Regionsamverkan Sydsveriges beredningsgrupp för att samverka och 
utveckla kulturella och kreativa näringar.  
Den översyn av stiftelsen Kalmar läns museums redovisning som är 
genomförd under 2021 resulterar i att museet framöver redovisar en tydligare 
uppdelning mellan anslagverksamhet och uppdragsverksamhet utifrån den 
modell som konsultföretaget föreslår i sin slutrapport.  
Slutsats  
Sammantaget presenterar Kalmar läns regionala kulturorganisationer ett 
kvalitativt och mångfacetterat utbud inom de konst- och kulturområden som 
ingår i kultursamverkansmodellen. Kulturplanens mål; kultur i hela länet, 
kultur till barn och unga, jämställd, jämlik och tillgänglig kultur samt 
kreativt klimat för kulturskapare uppfylls utifrån kulturorganisationernas 
verksamhetsplaner för 2022.  
Däremot finns det utvecklingspotential vad gäller kultur i hela länet och 
tillgänglig kultur. Kalmar län är ett avlångt län och institutionerna, 
framförallt de som är besöksmål, finns i södra delen av länet med en övervikt 
i Kalmar, vilket innebär att det är svårare för medborgare boende i norra 
länet och på Öland att ta del av hela det regionala kulturutbudet.  
Ur ett barnrättsperspektiv är det därmed viktigt att alla barn kan ta del av 
kollektivtrafik som möjliggör både besök på kulturinstitutionerna samt till 
den uppsökande turnéverksamheten. Vidare är det viktigt att de 
kulturorganisationer som turnerar och bedriver uppsökande verksamhet har 
tillräckligt med resurser för att tillgängliggöra sin verksamhet i hela länet.  

Handling 
Tjänsteskrivelse daterad 12 januari 2022 
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§ 35  Ärendenummer RUN 2022/17 

Verksamhetsberättelse regionala 
utvecklingsförvaltningen 2021 med uppföljning intern 
kontroll 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen om 
verksamhetsberättelse 2021 till protokollet och överlämnar den till 
regionstyrelsen.  
 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner redovisningen av intern kontroll 
för 2021. 

Bakgrund 
Av verksamhetsberättelsen 2021 framgår att årets resultat är ett överskott på  
5 237 tkr i förhållande till budget. Det ekonomiska målet är därmed uppfyllt.  
I verksamhetsberättelsen beskrivs förvaltningens verksamhet samt 
uppföljning av mål och aktiviteter kopplade till de olika 
verksamhetsområdena.  

Nytt för i år är att granskning enligt beslutad intern kontrollplan redovisas 
som ett eget avsnitt i förvaltningens verksamhetsberättelse, till skillnad från 
tidigare år då denna uppföljning presenterats i en separat rapport. Inga 
allvarliga avvikelser har identifierats vid årets granskning av intern kontroll. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 27 januari 2022 
2. Verksamhetsberättelse 2021 för Regional utvecklingsnämnd/förvaltning 

med uppföljning av intern kontroll 
 
Protokollsutdrag till: Region Kalmar län  
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§ 36  Ärendenummer RUN 2022/43 

Framställan om tilläggsbudget till hållbar omställning i 
näringslivet under 2022 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att till regionfullmäktige framställa 
om tilläggsbudget på 3,5 miljoner kr för att stödja en grön omställning. 

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

Bakgrund 
Regionala utvecklingsförvaltningen har under verksamhetsåret 2021 
identifierat behov av att avsätta ytterligare medel för att främja en grön 
omställning. Detta delvis som en konsekvens av pandemin vilken bidragit till 
ett ökat fokus på hållbarhet men också på grund av stigande energi och 
drivmedelspriser. Bokslutet 2021 visar på ett överskott om drygt 5 miljoner 
kronor, som bland annat har sin grund i att viss verksamhet har fått stå 
tillbaka under det gångna året. För att säkerställa resurser för att stödja en 
grön omställning framställer Regionala utvecklingsnämnden om en 
tilläggsbudget på 3,5 miljoner kronor. 
Medlen läggs till Robusta strukturer för att stärka ett urval av de processer 
som idag erhåller verksamhetsbidrag men också processer som är resultat av 
uppdrag i Regionplanen 2021-2023. 
Medel är avsedda att användas för följande ändamål:   
1. Stärkt arbete med hållbarhet och grön omställning i industrin i Kalmar 

län – 1 250 000 kr 
Industrin i Kalmar län behöver öka takten och initiera fler insatser som 
främjar ett konkurrenskraftigt näringsliv, som blir mer effektivt, 
automatiserat och bättre klarar omställningen till en hållbar verksamhet. 
Digitaliseringstakten i företagen behöver också öka för att skapa social, 
ekologisk och ekonomisk nytta. Idag erhåller IUC Kalmar län ett 
verksamhetsbidrag på 1 250 000 kr per år för att arbeta fokuserat med 
industrins utveckling i länet. Under 2020 och 2021 har verksamheten 
inom IUC Kalmar län utvecklats på ett positivt sätt och flera nya 
satsningar har initierats. För att bygga en stabilare grund för detta 
utvecklingsarbete och kunna lägga grunden för ett fortsatt 
omställningsarbete i näringslivet föreslås ett extra tillskott på 1 250 000 
kr under 2022 till IUC Kalmar län. Tillskottet av medel ska användas för 
att intensifiera arbetet med grön omställning i industrin, via direkta 
insatser och kompetenshöjande och stödjande aktiviteter.  
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2. Stärka arbetet med nyföretagarrådgivning i Kalmar län – 2 250 000 kr 
Kalmar län har under generellt ett lågt nyföretagande. Näringslivet i länet 
behöver också förnyas och breddas, aktivt söka nya målgrupper, inspirera 
och stimulera till mer hållbara och cirkulära affärsmodeller. För att öka 
inflödet till nyföretagarrådgivningen behöver länet bygga en mer hållbar 
struktur för ökad tillgänglighet och synlighet i samtliga kommuner via 
stärkta system för rådgivning vid nyföretagarsituationer. Ett verksamhetsstöd 
på sammanlagt 2 250 000 kr under 2022 till de organisationer som idag 
erbjuder kommunerna nyföretagarrådgivning skulle kunna inleda en sådan 
satsning. Ökad kunskap i det stödjande systemet kring hållbart företagande 
och nya hållbara affärsmodeller är väsentligt för att möta behovet av ett 
diversifierat näringsliv i Kalmar län 

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

redovisat förlag till beslut samt avslår Janita Kirchbergs (SD) förslag.  
2. Janita Kirchberg (SD) föreslår att regionala utvecklingsnämnden avslår 

punkt 1 i redovisat förslag till beslut. 
--- 

Ordförande frågar om regionala utvecklingsnämnden vill besluta enligt 
Malin Anells (S) eller Janita Kirchbergs (SD) förslag. Hon finner att 
regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt Malin Anells (S) förslag. 

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

Handling 
Tjänsteskrivelse daterad 3 februari 2022 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen 
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§ 37  Ärendenummer RUN 2022/44 

Finansiering av projekt RINK, Kalmar Science Park 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att bevilja 938 800 kr från Robusta 
strukturer till finansiering av projekt RINK, Kalmar Science Park, för 
följande ändamål:   

• Affärsutveckling för bolag i innovationsprocessen 
Samtliga bolag erhåller 15 h affärsutveckling/månad från upphandlad 
extern kompetens. Insatserna pågår under max 7 månader. 

• Idémottagning och initiala träffar med affärsutvecklare 

• Koordinatorskostnader hos Kalmar Science Park 

• Boost Chamber våren 2022 för att få med nya bolag 

Bakgrund 
Sedan 2018 pågår del två i arbetet att testa en regional inkubatorsprocess i 
södra Kalmar län, projekt RINK 2.0. Det nu aktuella projektet avslutas i april 
2022 och inga aktiviteter riktade mot nya bolag kan erbjudas från årsskiftet 
21/22. I anslutning till att uppdraget att ta fram ett långsiktigt upplägg för en 
regional inkubatorsprocess som omfattar hela länet har också dialog förts för 
att säkerställa en smidig övergång från projekt till löpande verksamhet.  
För att underlätta övergången finns det ett behov av att kunna slutföra de 
insatser som redan påbörjats för bolag i en pågående process och bolag som 
är hemmahörande utanför Kalmar kommun. Vidare finns behov av att 
erbjuda idémottagning och ett Boost Chamber evenemang för bolag under 
våren 2022 för övriga kommuner.  
Projektet avslutas under våren och kommande upphandling beräknas vara 
klar tidigast i höst. En övergångsfinansiering av projektet kan säkerställa att 
processerna inte stannar upp och upparbetade kontakter hålls aktiva samt att 
påbörjade processer med näringslivet får möjlighet att slutföras.  
Aktiviteter och uppskattad kostnad: 

1. Affärsutveckling för bolag i innovationsprocessen, 525 000 kr 
Samtliga bolag erhåller 15 h affärsutveckling/månad från upphandlad 
extern kompetens. Insatserna pågår under max 7 månader. 

2. Idémottagning och initiala träffar med affärsutvecklare, 370 000 kr 
3. Koordinatorskostnader hos Kalmar Science Park, 100 000 kr 
4. Boost Chamber våren 2022 för att få med nya bolag, 104 800 kr 
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Total kostnad för punkt 1-4 är 1 099 800 kr. 
Från RINK 2.0 finns tillgängliga medel som minskar behovet av extra medel 
med motsvarande 161 000 kr.  
Beloppet uppgår därför till 938 800 kr (1 099 800-161 000 kr) 

Handling 
Tjänsteskrivelse daterad 27 januari 2022. 
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§ 38  Ärendenummer RUN 2022/59 

Yttrande över Sjömotorvägar (MoS) detaljerad 
genomförandeplan, Infrastrukturdepartementet 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar redovisat yttrande som sitt svar på 
Infrastrukturdepartementets remiss avseende Sjömotorvägar (MoS) – utkast 
detaljerad genomförandeplan. 
Yttrandet överlämnas till Infrastrukturdepartementet. 

Bakgrund 
Medlemsstaternas representanter i forumet för MoS inom det 
Transeuropeiskatransportnätet (TEN-T) har fått ett utkast till ny 
genomförandeplan för MoS. Revideringen av planen sker vartannat år. 
Infrastrukturdepartementet har skickat ovanstående remiss till Region 
Kalmar län för kännedom samt för möjlighet att lämna eventuella 
synpunkter. 

Yttrande 
Region Kalmar län tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter men 
har ingen erinran på utkastet till ny genomförandeplan för MoS. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 14 februari 2022 
2. Sjömotorvägar (MoS) – utkast detaljerad genomförandeplan 
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§ 39  Ärendenummer RUN 2022/62 

Yttrande över samrådshandling Val av 
lokaliseringsalternativ för sträckan Linköpings tätort 
(projekt Ostlänken) 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden delegerar till presidiet att yttra sig till 
Trafikverket över samrådshandling Val av lokaliseringsalternativ för 
sträckan Linköpings tätort (Projekt Ostlänken). 

Bakgrund 
Region Kalmar län har getts möjlighet att yttra sig i Trafikverkets samråd 
över lokaliseringsalternativ för sträckan Linköpings tätort inom Projekt 
Ostlänken. Ostlänken, mellan Järna och Linköping, är den första delen i 
Trafikverkets planerade anläggning av nya stambanor mellan Stockholm-
Göteborg och Stockholm-Malmö. Den remitterade handlingen behandlar 
sträckan genom Linköpings tätort. 
Eftersom remissen inkom den 7 februari 2022 och yttrande ska lämnas 
senast den 27 februari 2022 föreslås att regionala utvecklingsnämnden 
delegerar till presidiet att yttra sig i samrådet. Yttrandet lämnas gemensamt 
av kollektivtrafiknämndens och regionala utvecklingsnämndens presidier. 

Överläggning  
Saad Benatallah (S) föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt 
redovisat förslag till beslut.  
--- 
Ordförande finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med 
Saad Benatallahs (S) förslag.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 9 februari 2022 
2. Begäran om yttrande för samrådshandling Val av lokaliseringsalternativ 

för sträckan Linköpings tätort, Trafikverket. 
3. Samrådshandling Val av lokaliseringsalternativ Ostlänken, Linköpings 

tätort. 
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§ 40  Ärendenummer RUN 2021/265 

Samråd av Nybro 2040 - en sammanhållen stad, 
fördjupad översiktsplan 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott 
antar redovisat yttrande som sitt svar på granskningsförslag till Fördjupad 
översiktsplan - Nybro 2040. 
Yttrandet överlämnas till Nybro kommun. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har getts möjlighet att lämna synpunkter på 
granskningsförslag av Fördjupad översiktsplan - Nybro 2040. 

Yttrande 
Region Kalmar län framförde i det tidigare samrådsskedet att Nybro 
kommun tagit fram en fördjupning av sin översiktsplan som på ett lyckat sätt 
har lyckats integrera de olika hållbarhetsdimensionerna. Vad Region Kalmar 
län då huvudsakligen efterfrågade var ett större fokus på omvärldsbevakning, 
framtidsfrågor och Nybro stads roll regionalt och storregionalt. Sedan 
samrådet har Nybro kommun förtydligat hur den fördjupade översiktsplanen 
förhåller sig till den regionala utvecklingsstrategin och tydligare beskrivit 
Nybro stads roll i regionen. 
Den 30 november 2021 presenterade Trafikverket sitt förslag till Nationell 
transportplan för 2022–2033. Region Kalmar län kan med besvikelse 
konstatera att den nationella transportplanen inte innehåller en satsning på att 
bygga om Trafikplats Glasporten på väg 25. Därmed finns det idag inga 
besked om att denna korsningspunkt där det sker dödsolyckor kommer att 
byggas om. Därtill omintetgörs en utveckling av verksamhetsområdena 
utmed trafikplatsen. Region Kalmar län bedriver ett aktivt påverkansarbete 
för att få regeringen att inför sitt beslut om att anta Nationell transportplan 
också namnge en utveckling av trafikplats Glasporten.  
Region Kalmar län bedömer sammanfattningsvis att kommunen har beaktat 
tidigare framförda synpunkter från samrådsskedet. Den utveckling av Nybro 
stad som Nybro kommun föreslagit bedöms enligt Region Kalmar län ligga 
väl i linje med den hållbara samhällsplanering som den regionala 
utvecklingsstrategin förespråkar. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 26 januari 2022 
2. Fördjupad översiktsplan – Nybro 2040 
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Protokollsutdrag till: Regionstyrelsens arbetsutskott  
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§ 41  Ärendenummer RUN 2021/525 

Yttrande över Regional transportplan för Jönköpings 
län 2022 - 2033 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat 
yttrande som sitt svar på Region Jönköpings läns förslag till Regional 
transportplan för Jönköping län 2022–2033. 
Yttrandet överlämnas till Region Jönköpings län. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har av Region Jönköpings län getts möjlighet att 
inkomma med synpunkter på förslag till Regional transportplan för 
Jönköpings län 2022–2033. 

Yttrande 
Genom Region Jönköpings läns och Region Kalmar läns samverkan inom 
Regionsamverkan Sydsverige finns ett gemensamt intresse av att 
tillsammans verka för ett bättre sammanknutet Sydsverige. Det behöver ske 
inte minst genom snabbare väg- och järnvägsförbindelser mellan de 
sydsvenska tillväxtmotorerna. 
Region Kalmar län bedömer att föreslagen Transportplan för Jönköpings län 
innehåller flera positioneringar och satsningar som inte bara gynnar 
Jönköpings län utan hela södra Sverige. Det gäller särskilt det fortsatta 
fokuset på att mötesseparera väg 27 genom förbifart Bor, Ulås-Bredasten 
samt Bredaryd-Andertorp. Väg 27 binder samman Sydöstra Sverige med 
tillväxtmotorerna Karlskrona, Kalmar och Växjö med tillväxtmotorn 
Göteborg via tillväxtmotorn Borås. Ur ett Sydsvenskt perspektiv är vägen 
särskilt betydelsefull för näringslivets transporter. 
Förslaget till transportplan för Jönköpings län innehåller även en betydande 
samfinansiering av järnvägsinvesteringar, vilket enligt Region Kalmar ger 
systemnyttor i järnvägen som även det har en positiv betydelse i en 
Sydsvensk kontext. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 13 januari 2022 
2. Remissversion - Regional transportplan för Jönköpings län 2022–2033 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen 
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§ 42  Ärendenummer RUN 2019/104 

Regional Transportplan 2022 - 2033 (2037) 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige att godkänna 
Regional transportplan för Kalmar län 2022–2033.  
Planen överlämnas till Infrastrukturdepartementet. 

Reservation  
Pär-Gustav Johansson (M), Åke Berg (M) och Åke Nilsson (KD) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Bakgrund 
I och med regeringens beslut den 23 juni 2021 om direktiv till 
åtgärdsplanering (rskr. 2020/21:409) gavs Region Kalmar län 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, Rv 25 och Rv 
40. 
Ett förslag till Regional transportplan för Kalmar län 2022–2033 (regional 
plan) har under perioden 17 september-31 december 2021 varit ute på 
remiss. Sammanfattningsvis har 33 yttranden inkommit från bland annat 
kommuner, regioner och näringslivsintressenter. Inkomna synpunkter har 
förutom ett antal redaktionella ändringar samt förtydliganden föranlett att ett 
nytt namngivet objekt har tillkommit i regional plan; Rv 25 Trafikplats 
Glasporten i Nybro kommun. 
Remissen av den regionala transportplanen kompletterades den 30 november 
2021 med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som tagits fram under 
hösten. Sammantaget visar MKB:n att förslaget till regional plan är något 
negativt utifrån perspektivet växthusgaser, och det framförallt beroende på 
att den bedöms bidra till en ökad mängd biltrafik samt en ökad resursåtgång 
under byggtiden. Däremot visar MKB:n att föreslagen regional plan är svagt 
positiv för en rad miljömål som berör bland annat vatten och hälsa. Skälet till 
det bedöms vara att de trafiksäkerhetshöjande åtgärder och cykelåtgärder 
som föreslagen regional plan prioriterar bidrar till att minska olycksrisker i 
transportsystemet. 
Remitterad och sammanställd version av regional plan ska vara 
Infrastrukturdepartementet tillhanda senast den 30 april 2022.  
Det är först i och med regeringens beslut om att fastställa den nationella 
transportplanen 2022–2033 som den slutgiltiga ekonomiska ramen för den 
regionala planen fastställs. Därefter har Region Kalmar län möjlighet att 
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göra de sista justeringarna innan den regionala planen fastställs av 
regionfullmäktige. 

Överläggning  
1. Peter Wretlund (S) och Malin Anell (S) föreslår att regionala 

utvecklingsnämnden beslutar enligt redovisat förslag till beslut.  
2. Pär-Gustav Johansson (M) Åke Berg (M), Åke Nilsson (KD) – med 

instämmande av Janita Kirchberg (SD) – föreslår regionala 
utvecklingsnämnden att göra följande ändringar i det redovisade 
förslaget:  
- Att det skrivs in den regionala transportplanen 2022–2033 att riksväg 

35 Överum-Ulvsdal ska göras planeringsmogen genom att det snarast 
genomförs en ÅVS för vägsträckan, samt att det i planen tydligt 
framgår att samma vägsträcka föreslås bli en prioriterad satsning i 
nästa regionala transportplan, för perioden 2026–2037.  

- Att det i den regionala transportplanen skrivs in att regionen, 
beroende på utfallet i beslutad nationell plan och/eller eventuell 
utökning av ramen för regional transportplan, överväger att föra in 
riksväg 35 Överum-Ulvsdal som objekt redan i den regionala 
transportplanen för perioden 2022–2033. 

--- 
Ordförande frågar om regionala utvecklingsnämnden vill besluta enligt Peter 
Wretlunds (S) och Malin Anells (S) eller Pär-Gustav Johanssons (M) med 
fleras ändringsförslag. Hon finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar 
enligt Peter Wretlunds (S) och Malin Anells (S) förslag. 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

- Ledamot som röstar för Peter Wretlunds (S) och Malin Anells (S) 
förslag röstar ja. 

- Ledamot som röstar för Pär-Gustav Johanssons (M) med fleras 
förslag röstar nej. 

Omröstningen utfaller i att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt 
Peter Wretlunds (S) och Malin Anells (S) förslag, med resultatet 7 ja och 4 
nej.  
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Region Kalmar län 
Datum 
2022-02-16 

 
 

 

 

Hur var och en röstar redovisas nedan: 

Ledamot Ja Nej 

Anell Malin (S) X  

Benatallah Saad (S) X  

Berg Åke (M)  X 

Pär-Gustav Johansson (M)  X 

Kirchberg Janita (SD)  X 

Ulrika Lindh (C) X  

Nilsson Åke (KD)  X 

Wretlund Peter (S) X  

Wyckman Johanna (L) X  

Helmersson Karin (C) X  

Corkovic Ilko (S) X  

Reservationer 
Pär-Gustav Johansson (M), Åke Berg (M) och Åke Nilsson (KD) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för eget förslag.   

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 25 januari 2022  
2. Regional transportplan för Kalmar län 2022–2033 
3. Regional transportplan för Kalmar län 2022–2033 – Samrådsredogörelse 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen 
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Datum 
2022-02-16 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 43  Ärendenummer RUN 2021/257 

Besöksnäringsstrategi Kalmar län 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner samrådsredogörelse för 
Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar län samt föreslår att regionfullmäktige 
antar Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar län, att gälla från och med den 28 
april 2022 till och med den 31 december 2030. 

Reservation 
Pär-Gustav Johansson (M), Åke Berg (M), Åke Nilsson (KD) och Janita 
Kirchberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.   

Bakgrund 
Regionstyrelsen beslutade den 8 september 2021 att godkänna remissförslag 
till Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar län.  

Samrådsredogörelse 

Förslaget till Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar län har efter samråd 
reviderats på ett antal punkter.    
Remissen ställdes till sammanlagt 49 instanser varav 20 har inkommit med 
svar. Elva kommuner, fyra regioner samt fem andra organisationer har 
lämnat synpunkter. Generellt är remissvaren positiva till att i enlighet med 
föreslagen strategi samverka för en hållbar utveckling av besöksnäringen i 
Kalmar län. 
 
Flera av de förslag som har inkommit (se samrådsredogörelse) kan hanteras 
genom att tas upp i den kommande handlingsplanen för 2022-2024. Det 
gäller bland annat kopplingen till mål och delmål för Agenda 2030 och andra 
strategier, plattformar och planer som har bärighet på besöksnäringen. 
Kommunerna betonar vikten av att förankring sker hos dem och de 
myndigheter och organisationer som berörs innan handlingsplanerna tas för 
beslut hos Regionala utvecklingsnämnden. Flera remissinstanser lyfter att 
Kalmar länstrafik är en central part för transport av besökare och för att 
knyta ihop länet. 
 
En tydligare beskrivning i texten kring att skapa tillgänglighet utefter olika 
människors behov efterlystes av ett par remissinstanser, varför texten har 
kompletterats med att barnperspektivet, digitalisering och anpassning för 
personer med funktionsnedsättning kommer att följas upp som horisontella 
dimensioner av arbetet med besöksnäringen i Kalmar län. 
Besöksnäringsstrategin, handlingsplaner och kopplingar till andra strategier 
kommer att finnas på hemsidan regionkalmar.se/besoksnaring. 
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Region Kalmar län 
Datum 
2022-02-16 

 
 

 

 

Under remissperioden har en enkel prövning av barnets bästa genomförts 
som en del av Region Kalmar läns arbete med barnkonventionen.  
--- 
Inför överläggningen förtydligar ordföranden att arbetsgruppens 
konsekvensanalys som återfinns i besöksnäringsstrategin (appendix A, sidan 
30) endast utgör en bilaga och inte är en del av strategidokumentet som 
nämnden ska ta ställning till.  

Överläggning  
1. Pär-Gustav Johansson (M), Åke Berg (M), Åke Nilsson (KD) och Janita 

Kirchberg (SD) föreslår regionala utvecklingsnämnden att göra följande 
ändringar i det redovisade förslaget:  
- Att det i dokumentet inarbetas att husbilsresenärer, som är en växande 
grupp av besökare, finns och hur dess behov bättre ska kunna tillgodoses. 
- Att det under rubriken Vem gör vad? skrivs in att regionen tar ett 
samlat ansvar för den nationella marknadsföringen genom att utveckla en 
digital En väg in-lösning i likhet med den redan lanserade hemsidan 
www.flyttahit.nu. 
- Att hänvisningen till höghastighetståg på sidan 10 tas bort. 
- Att referensen till ”Greta” på sidan 30 tas bort. 
- Att regionens folkhögskolor särskilt omnämns som utbildningsaktörer 
som kan ta fram utbildningar riktade mot besöksnäringen. 

2. Ilko Corkovic (S) och Malin Anell (S) föreslår att regionala 
utvecklingsnämnden beslutar enligt redovisat förslag till beslut samt 
avslår Pär-Gustav Johanssons (M) med fleras ändringsförslag. 

--- 
Ordförande frågar om regionala utvecklingsnämnden vill besluta enligt Ilko 
Corkovics (S) och Malin Anells (S) eller Pär-Gustav Johanssons (M) med 
fleras ändringsförslag. Hon finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar 
enligt Ilko Corkovics (S) och Malin Anells (S) förslag. 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

- Ledamot som röstar för Ilko Corkovics (S) och Malin Anells (S) 
förslag röstar ja. 

- Ledamot som röstar för Pär-Gustav Johanssons (M) med fleras 
förslag röstar nej. 

Omröstningen utfaller i att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt Ilko 
Corkovics (S) och Malin Anells (S) förslag, med resultatet 7 ja och 4 nej.  
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Region Kalmar län 
Datum 
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Hur var och en röstar redovisas nedan: 

Ledamot Ja Nej 

Anell Malin (S) X  

Benatallah Saad (S) X  

Berg Åke (M)  X 

Pär-Gustav Johansson (M)  X 

Kirchberg Janita (SD)  X 

Ulrika Lindh (C) X  

Nilsson Åke (KD)  X 

Wretlund Peter (S) X  

Wyckman Johanna (L) X  

Helmersson Karin (C) X  

Corkovic Ilko (S) X  

Reservationer  
Pär-Gustav Johansson (M), Åke Berg (M), Åke Nilsson (KD) och Janita 
Kirchberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.   

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 21 januari 2022 
2. Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar län 
3. Samrådsredogörelse Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar län 

 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen 
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§ 44   

Delegationsbeslut 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar att följande delegationsbeslut har 
fattats:  

• Yttrande över Kungörelse om granskning för 
detaljplan Smedby tågstation, Kalmar kommun 

 

RUN 2021/533 

• Yttrande över Granskning av detaljplanen för 
Pantern 5, 7 och 8 samt del av Oxhagen 2:2 
Gamla industriområdet, Kalmar kommun 

 

RUN 2021/531 

• Protokoll - Regionala utvecklingsnämndens 
presidium 2022-01-11 

RUN 2022/9 
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Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 45      

Anmälningsärenden 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar följande anmälningsärenden till 
protokollet: 

• Överenskommelse - Tobaksutbildningar i SÖSR 
(Sydöstra sjukvårdsregionen) 

RUN 2022/21 

  
• Regeringsbeslut - Ansökan om tillstånd enligt 

lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet till 
anläggningar i ett sammanhängande system för 
slutförvaring av använt kärnbränsle. 

RUN 2021/530 

  
• Regeringsbeslut -Tillåtlighetsprövning enligt 17 

kap. miljöbalken av anläggningar i ett 
sammanhängande system för slutförvaring av 
använt kärnbränsle 

 

RUN 2021/530 

• Ändring av regeringsbeslut för budgetåret 2022 
avseende Statens kulturråd 

RUN 2021/530 
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