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Petra Gustavsson (SD) 

Tjänstepersoner Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör 
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Bodil Anjar, rektor Capellagården  
Agnes Savetun, regionsekreterare 
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§ 46   

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner föredragningslistan. 
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§ 47   

Val av justerare 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden utser Malin Anell (S) till justerare.  
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§ 48   

Information från Capellagården 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Capellagården erbjuder utbildningar inom möbel, keramik, textil, 
byggnadsvård och trädgård. Skolan har 82 studerande och 20 anställda, till 
sommaren kommer det även ca 300 sommarkursdeltagare för att gå kurser på 
en till två veckor. 
Utbildningen är kärnan i Capellagårdens verksamhet men idag erbjuder de 
även barn och unga möjlighet att prova på hantverk och lära sig mer om 
världsarvet.  
Bodil Anjar, rektor på Capellagården, redogör även för skolans ekonomi och 
de utmaningar som de står inför, framför allt vad gäller upprustning och 
underhåll av Capellagårdens 26 byggnader.  
--- 

Föredragning av  
Bodil Anjar, rektor Capellagården 
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§ 49    

Hållbar utveckling i hela länet 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Lägesuppdatering gällande Europeiska Socialfonden (ESF) presenteras. 
Inför kommande strukturfondsperiod pågår nu den sista fasen inför lansering 
av nya program i slutet av maj. Regionalfonden (ERUF) är inlämnad till 
Kommissionen sedan tidigare och frågor och kompletteringar har 
kommunicerats mellan Region Kalmar län och Kommissionen.  
Aktuellt just nu är inlämning av handlingsplanen för sociala fonden ESF +. 
Handlingsplanen är kopplad till ett nationellt program som är godkänt sedan 
tidigare. Förslaget till handlingsplan för Småland och Öarna ligger väl i linje 
med de behov som identifierats i Kalmar län. Beslutet att godkänna 
dokumentet och skicka in det till departementet för slutligt beslut kommer att 
fattas den 7 april 2022 av den politiska styrgruppen för programarbetet. 
Vidare redogörs även för arbetet som bedrivs i dialogforumen regionalt 
tillväxtforum, industriforum, dialogforum Idéburna nätverket i Kalmar län, 
samt terminsmöten med Trafikverket. 
--- 

Föredragning av  
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör  
Camilla Håkansson, basenhetschef företags- och projektstöd 
 

5Comfact Signature Referensnummer: 1334304



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-04-06 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 50   

Utfall av nationellt bredbandsstöd 2021 samt nya stödet 
2022 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Post- och telestyrelsen fördelade 80 miljoner kronor av det nationella 
bredbandsstödet till Kalmar län, vilket förväntas skapa 3 693 nya 
anslutningar till år 2024. Det nationella stödet omfattar 24 projekt i 8 av 
länets kommuner och 733 av länets 1484 regionalt prioriterade byggnader 
beviljades stöd. Två aktörer fick 75 procent av stödtilldelningen. 
--- 

Föredragning av  
Magnus Hammarstedt, bredbandskoordinator 
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§ 51  Ärendenummer RUN 2019/475 

Stöd till projekt inom ramen för den regionala 
bredbandsmodellen 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att bevilja stöd till projekt enligt 
redovisat förslag till fördelning inom ramen för den regionala 
bredbandsmodellen för utlysning 2022.  

Bakgrund 
Regionstyrelsen har beslutat om en länsgemensam finansieringsmodell för 
att påskynda utbyggnaden av bredband och härigenom öka möjligheterna att 
nå målen i den regionala bredbandsstrategin.  
För att hela samhället ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter är det 
en förutsättning att alla erbjuds en snabb bredbandsanslutning oavsett var 
man bor eller verkar. För en ökad regional utveckling och tillväxt är även 
fritidsboende, samhällsviktiga platser och funktioner viktiga delar att 
inkludera och erbjuda en bredbandsanslutning med tillgång till minst en 
gigabit per sekund (1Gbit/s). 
Regionens insatser i nät görs där utbyggnad med motsvarande funktion på 
kommersiell grund inte fullt ut är möjlig inom tre år. Den regionala 
investeringens totala värde får inte vara större än 20 procent av projektets 
omslutning. Den större delen av projektets omslutning är marknadens 
investeringar.  
Totalt inkom 46 ansökningar om regional finansiering av 
bredbandsutbyggnad och det totalt sökta beloppet är 127 miljoner kr.  
Efter processen för kvalitetssäkring och marknadsanalys togs 13 ansökningar 
bort då de inte uppfyllde ska-kraven. Utvärdering av återstående ansökningar 
innebär att 25 ansökningar får rum inom ramen för finansiering (50 000 000 
kr), dessa föreslås att beviljas regional finansiering.  
De 25 ansökningar som föreslås beviljas regional finansiering omfattar 1 971 
byggnader och i anspråk tar 48 599 863 kr inom finansieringsramen. Stödet 
betalas ut när projektet är genomfört.  
Härefter återstår 1 400 137 kr inom finansieringsramen. Erfarenheter från 
andra bredbandsstöd visar att alla projekt som beviljas stöd inte blir 
genomförda. Inom 12 månader från detta beslut kan medel som ej utnyttjats 
återföras. Dessa kan tillsammans med ej beslutade medel utlysas på nytt efter 
beslut i regional utvecklingsnämnd. 
--- 
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Föredragning av  
Magnus Hammarstedt, bredbandskoordinator  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 10 mars 2022 
2. Förslag till fördelning av bredbandsstöd inom ramen för den regionala 

bredbandsmodellen  
 
 
Protokollsutdrag till: Regionstab ekonomi, Region Kalmar län, 
basenhetschef hållbar samhällsplanering, Region Kalmar län 
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§ 52  Ärendenummer RUN 2021/534 

Prioriteringar av bredbandsinfrastruktur för att 
möjliggöra digital kommunikation i hela Kalmar län 

Beslut 
1. Regionala utvecklingsdirektören får i uppdrag att utifrån 

regionfullmäktiges fastställda prioriteringar för bredband svara Post- och 
telestyrelsen angående val av kriterier för år 2022.  

2. Regionala utvecklingsnämndens presidium får i uppdrag att fastställa de 
regionalt prioriterade byggnaderna inom det nationella investeringsstödet 
för bredband gällande 2022. Svaret ska avges enligt regionfullmäktiges 
fastställda prioriteringar samt utifrån kommunernas redovisade underlag. 

Bakgrund 
Beslut om regionala prioriteringar av bredbandsinfrastruktur för att 
möjliggöra digital kommunikation i hela Kalmar län togs i regionfullmäktige 
2 april 2020, §59. Följande tre regionala prioriteringar gäller; 

- Samordning med andra insatser. 
- Främjande av företagande och näringsliv samt andra verksamheter. 
- Beakta områdesspecifika kostnader i utbyggnaden. 

 
Vidare beslöt regionfullmäktige att det planerade nationella stödet för 
utbyggnad av bredbandsinfrastruktur ska inkludera fritidshus om lagstiftaren 
ger möjlighet till det. 
Enligt Post- och Telestyrelsens (PTS) stödmodell för 2022 kommer det 
finnas möjlighet för regionala prioriteringar, i linje med det regionala 
utvecklingsuppdraget, genom ett antal kriterier som PTS anger i 
stödprocessen. 
En regional prioritering innebär inte att det är dessa punkter som med 
säkerhet blir utbyggda eller ens väljs ut av nätägaren i valet av stödområden. 
Det är nätbyggaren som väljer projektområden och nivå för stödbelopp för 
den tilltänkta utbyggnaden som konkurrerar i anbudsprocessen.  
De regionala prioriteringarna tar hänsyn till stödmodellens utformning och 
bedömda effekter av nätbyggarens förutsättningar för fortsatta investeringar i 
nätbyggnation.   
Även om en byggnad eller punkt kan omfattas av mer än en regional 
prioritering så räknas den enbart en gång.  

Identifiera prioriterade byggnader enligt regionala prioriteringar 
Post och telestyrelsens byggnadsregister över stödberättigade byggnader per 
den 8 april 2022 utgör underlag för vilka byggnader som Region Kalmar län 
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kan välja att regionalt prioritera. Detta enligt beslutade regionala 
prioriteringar (ovan) i det nationella investeringsstödet för bredband 2022.  
Region Kalmar län och den regionala bredbandskoordinatorn genomför i 
arbetet med prioriteringar en dialog med bland annat nätägare, kommuner 
och länsstyrelse. Länets kommuner erbjuds att lämna underlag med 
byggnader för regional prioritering senast den 27 april 2022.  
I Region Kalmar läns uppdrag ingår även att lämna en motivering av de 
valda regionala prioriteringarna samt inrapportering på byggnadsnivå av 
regionalt prioriterade byggnader. Detta ska göras till PTS senast den 2 maj 
2022.  
Uppdraget ska samordnas med pågående arbete inom Regionsamverkan 
Sydsveriges arbete med bredband.  
--- 

Föredragning av  
Magnus Hammarstedt, bredbandskoordinator  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 2 mars 2022 
2. Protokollsutdrag från regionfullmäktige den 2 april 2020, § 59 - 

Prioriteringar av bredbandsinfrastruktur för att möjliggöra digital 
kommunikation i hela Kalmar län 

 
 
Protokollsutdrag till: Basenhetschef hållbar samhällsplanering, Region 
Kalmar län, regional utvecklingsdirektör, Region Kalmar län   
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§ 53  Ärendenummer RUN 2019/20 

Utnämning av nytt dataskyddsombud 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Caroline Rosander, regionjurist, 
och Emelie Karlsson, regionjurist, utses till regionala utvecklingsnämndens 
dataskyddsombud från och med den 6 april 2022 tills vidare. 

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 Integritetsskyddsmyndigheten.  
Till följd av att tidigare dataskyddsombud för regionala utvecklingsnämnden 
avslutade sitt uppdrag som dataskyddsombud i februari 2022 fanns behov av 
att utnämna nytt dataskyddsombud i samband med detta. Då kommande 
sammanträde med regionala utvecklingsnämnden var den 6 april togs ett 
presidiebeslut om utnämnande av dataskyddsombud i avvaktande på 
regionala utvecklingsnämndens ordinarie sammanträde.  

Handling 
Tjänsteskrivelse daterad 24 februari 2022 
 
Protokollsutdrag till: integritetsskyddsmyndigheten, dataskyddsombud 
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§ 54  Ärendenummer RUN 2022/98 

Inriktning för särskild satsning inom Region Kalmar 
läns stöd till civilsamhället 2022 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att 2022 års inriktning för bidrag till 
särskilda satsningar ska vara att främja fysisk aktivitet för barn och unga - 
”Unga hjärta rörelse”. 
Medel för bidrag till särskilda satsningar ryms inom regionala 
utvecklingsförvaltningens ram för 2022 års stöd till civilsamhället.  

Bakgrund 
Inom ramen för Region Kalmar läns stöd till civilsamhället finns medel 
avsatt för att årligen kunna fördela bidrag till särskilda satsningar. Av 
Riktlinjer för stöd till civilsamhället följer att regionala utvecklingsnämnden 
beslutar om inriktningen för särskilda satsningar. Inriktningen för bidrag till 
särskilda satsningar ska variera utifrån särskilda utmaningar som 
uppmärksammas i det regionala utvecklingsarbetet, och för att främja olika 
prioriterade utvecklingsområden i enlighet med den regionala 
utvecklingsstrategin. 
Coronapandemin har påverkat barn och ungas hälsa och levnadsvanor. 
Folkhälsomyndigheten beskriver i sin rapport ”Hur har folkhälsan påverkats 
av covid-19-pandemin?” att fysisk aktivitet hos barn och gymnasieungdomar 
har minskat, och att ungas levnadsvanor har förändrats mest. 
Barnombudsmannen konstaterar att barns rätt till vila, fritid och rekreation 
har påverkats negativt och att det behövs åtgärder för att minska dessa 
negativa konsekvenser. Generation Peps Pep-rapport visar att 1 av 5 barn 
rört sig mindre under pandemin och att nästan 1 av 3 barn haft mer skärmtid. 
Rapporten visar också att 3 av 10 gymnasieungdomar varit mindre fysiskt 
aktiva. 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås 2022 års inriktning för bidrag till 
särskilda satsningar vara att främja fysisk aktivitet hos barn och unga - 
”Unga hjärta rörelse”. 

Handling 
Tjänsteskrivelse daterad 28 februari 2022 
 
Protokollsutdrag till: Regionala utvecklingsförvaltningen, ekonomi, 
basenhetschef företags- och projektstöd 
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§ 55  Ärendenummer RUN 2022/99 

Särskild utlysning inom ramen för kulturprojektmedel 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att avsätta extra medel till 2022 års 
arbetsstipendium för att stödja en återstart av det fria kulturlivet. Regionala 
utvecklingsnämnden beslutar även att utlysa ett extra stöd för återstart för 
barn och ungas delaktighet i kulturlivet. 
Regionala utvecklingsnämnden avsätter extra medel om 350 000 kr till 2022 
års arbetsstipendium för återstart av det fria kulturlivet  
Regionala utvecklingsnämnden avsätter 1 000 000 kr till återstart för barn 
och ungas delaktighet i kulturlivet.  
Medel avsätts från regionala utvecklingsförvaltningens ram för 2022 års 
kulturprojektmedel. 

Bakgrund 
Coronapandemin har förändrat förutsättningarna för all konst- och 
kulturverksamhet. Bland annat har pandemin inneburit inkomstbortfall för 
yrkesverksamma kulturutövare samt minskade och förändrade möjligheter 
för människor att ta del av kulturupplevelser. Under år 2022 finns 2 200 000 
kr att fördela inom regionala utvecklingsförvaltningens ram för 
kulturprojektmedel och därför föreslås att 1 350 000 kr används till två extra 
satsningar för att främja en återstart av kulturlivet. 

Extra medel till arbetsstipendium för en återstart av det fria kulturlivet 
Coronapandemin har resulterat i negativa konsekvenser för det fria 
kulturlivet, där yrkesverksamma kulturutövare har drabbats av stora 
inkomstbortfall till följd av restriktioner. I återstartsutredningen och 
betänkandet ”Från kris till kraft” (SOU 2021:77) har det konstaterats att det 
krävs en återstart för det fria kulturlivet då många kulturutövare under lång 
tid inte har haft möjlighet att försörja sig på sitt yrke. Utredningen belyser 
risken för ett kompetenstapp inom kultursektorn då många egenföretagare 
och frilansare redan har eller planerar att lämna branschen. 

Varje år fördelar Region Kalmar län ut arbetsstipendium som stöd för att 
genomföra värdefulla insatser för länets kulturliv, eller som stöd till 
utbildning och forskning. Det befintliga anslag som årligen fördelas till 
kulturstipendium är 150 000 kr. För att stärka yrkesverksamma 
kulturutövares förutsättningar att kunna fortsätta verka i Kalmar län föreslås 
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att Region Kalmar län under år 2022 avsätter extra medel till 
arbetsstipendium för en återstart av det fria kulturlivet. 

Den föreslagna satsningen om extra medel till 2022 års arbetsstipendium 
omfattar 350 000 kr och ryms inom ramen för 2022 års kulturprojektmedel. 

Återstart för barn och ungas delaktighet i kulturlivet 
Coronapandemin har också inneburit minskat deltagande i kulturlivet för 
barn och unga då tillgång till publika kulturevenemang och kulturaktiviteter, 
både i skolan och på fritiden, har varit begränsat på grund av pandemin och 
dess restriktioner. Barn och ungas rätt till att utöva och ta del av konst och 
kultur är ett prioriterat mål, både på nationell, regional och kommunal nivå. 
För att stärka barns och ungas rätt till kultur föreslås att Region Kalmar län 
under 2022 utlyser ett extra stöd för återstart för barn och ungas delaktighet i 
kulturlivet. Insatser där barn och unga är delaktiga i processen bör prioriteras 
särskilt. 
Det föreslagna stödet för återstart för barn och ungas delaktighet i kulturlivet 
omfattar 1 000 000 kr och ryms inom ramen för 2022 års 
kulturprojektmedel. 

Handling 
Tjänsteskrivelse daterad 28 februari 2022 
 
Protokollsutdrag till: Basenhetschef företags- och projektstöd, Region 
Kalmar län, ekonomichef regionala utvecklingsförvaltningen, Region 
Kalmar län  
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§ 56  Ärendenummer RUN 2022/60 

Yttrande över förslag till Träbyggnadsstrategi 
Västerviks kommun 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar redovisat yttrande som sitt svar på 
Träbyggnadsstrategi Västerviks kommun. 
Yttrandet överlämnas till Västerviks kommun. 

Bakgrund 
Västerviks kommun har i samverkan med Västerviks Bostads AB och Miljö- 
och byggnadskontoret tagit fram ett förslag till en Träbyggnadsstrategi för 
kommunkoncernen. Bakgrunden är ett uppdrag i kommunens budget för år 
2020. 
Syftet är att vidareutveckla Västerviks identitet som en träkommun samt att 
bidra till en hållbar byggbransch där kommunen tar täten för det innovativa 
och klimatpositiva. Träbyggnadsstrategin innehåller fördjupade strategier 
och mål för ett ökat träbyggande och hållbar byggnation och strategin 
föreslås gälla för perioden 2022–2030. Med träbyggnad menas i strategin ett 
byggnadsverk där merparten av den bärande konstruktionen är av trä. 
Strategin berör enbart byggtekniskt utförande, ett arbete pågår med att även 
ta fram en arkitekturpolicy som behandlar gestaltningen av den byggda 
miljön. 

Yttrande 
Region Kalmar län ställer sig positiv till förslaget i sin helhet om 
Träbyggnadsstrategi för kommunkoncernen i Västerviks kommun.  
Bygg- och fastighetsbranschen står idag för en betydande del av samhällets 
klimatpåverkan. En ökande användning av trä från hållbart skogsbruk utgör 
en viktig komponent i branschens gröna omställning.  
Kalmar län ingår i skogsregion Småland. Skogs- och träindustrin är en 
mycket viktig näring som skapar arbetstillfällen och förädlingsvärden i 
regionen. Vidare utgör skog och trä ett av fokusområdena i länets Smart 
Specialiseringsarbete. Utvecklingen av skogsnäring spelar en nyckelroll i 
den biobaserade cirkulära ekonomin som Kalmar län liksom övriga Sverige 
har för avsikt att utveckla. Ett genomförande av När åren med restriktioner 
och resebegränsningar summerades kommer att stimulera samverkan mellan 
den regionala skogs- och träindustrin och de närliggande världsledande 
innovationsmiljöer inom träteknik. Processen bidrar därmed till stärkt 
konkurrenskraft och ökad förädlingsgrad, vilket är i linje med Smålands 
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skogs- och trästrategier liksom den regionala utvecklingsstrategin för Kalmar 
län.  
Region Kalmar län delar uppfattningen att kommunerna utgör en 
nyckelaktör i omställningen till en hållbar bygg- och fastighetssektor.  
Vidare vill Region Kalmar län även lämna följande synpunkter. 
1. Region Kalmar län saknar i förslaget skrivningar om förankringsarbete 

hos invånarna. Även om det finns en lång träbyggnadstradition i 
kommunen och acceptansen för trä som byggmaterial tycks vara god kan 
modernt och industriellt träbyggande ställa nya kunskapskrav och skapa 
utmaningar. Detta kan i sig påverka synen på träbyggnationer utifrån 
frågor om till exempel brandrisk, ljudstörning, fuktskador och 
bärförmåga. Väl genomförd förankring och kunskapsspridning hos 
invånarna i ett tidigt skede skapar goda förutsättningar att lyckas med 
strategin.   

2. En av utmaningarna som förslaget beskriver är: 
BERÄKNING AV AFFÄRSNYTTA 
Idag finns det inte någon direkt affärsnytta med att bygga med mindre 
klimatpåverkan.  
Region Kalmar län anser tvärtom att det finns goda förutsättningar för 
lönsamhet. Under en grön omställning utmanas givetvis traditionella 
affärsmodeller, men redan idag finns näringslivsaktörer som bedriver 
lönsamma verksamheter genom att bygga hållbart. En färsk studie av 
Luleå Tekniska Universitetet visar att den industriella 
träbyggnadssektorn har höjt produktiviteten med 30 procent och kortat 
byggtiden med 3,3 månader. Krav på klimatdeklaration vid uppförande 
av nya byggnader som trädde i kraft 1 januari 2022 kommer med stor 
sannolikhet att ändra spelreglerna ytterligare för hållbart byggandes 
fördel. Region Kalmar län föreslår en omformulering, alternativt ett 
förtydligande.  

Region Kalmar län ser fram emot att följa träbyggnadsstrategisarbeten i 
Västerviks kommun kopplat till länets regionala utvecklingsstrategier.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 18 februari 2022 
2. Remiss – Träbyggnadsstrategi Västerviks kommun  
 
Protokollsutdrag till: Västerviks Kommun 
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§ 57  Ärendenummer RUN 2022/87 

Verksamhetsberättelse 2021, Småland Blekinge Halland 
South Sweden - Brysselkontoret 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden lägger verksamhetsberättelsen för Småland 
Blekinge Halland South Sweden till handlingarna och överlämnar den till 
regionstyrelsen för kännedom.   

Bakgrund 
Region Kalmar län har tagit fram verksamhetsberättelse och bokslut för 
Småland Blekinge Halland South Sweden för 2021. 
--- 

Föredragning av  
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 7 mars 2022 
2. Verksamhetsberättelse 2021, Småland Blekinge Halland South Sweden  
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen, regional utvecklingsdirektör, Region 
Kalmar län, chef Småland Blekinge Halland South Swedens kontor i Bryssel  
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§ 58  Ärendenummer RUN 2022/100 

Projektbeslut - Nationell marknadsföring av 
besöksnäringen med fokus på visionen om en året-
runt-destination 

Beslut 
För insatser under åren 2022 och 2023 vad avser nationell marknadsföring 
av besöksnäringen avsätter regionala utvecklingsnämnden en ram på 
maximalt 4 000 000 kr av regionala projektmedel (1:1, förordningen 
2003:596) som finns tillgängliga för kommuner/destinationsbolag att ansöka 
om enligt ordinarie förfarande.  

Bakgrund 
Under åren 2020 och 2021 har pandemin påverkat näringslivet i Kalmar län 
på en rad olika sätt. Via särskilda stödinsatser på nationell, regional och lokal 
nivå har aktiviteter genomförts för att mildra effekterna och stärka 
omställning och omstart. Besöksnäringen var hårt drabbat initialt under 
våren 2020 men en ökad andel inhemska turister i vårt län, både under 
säsongen 2020 och 2021, bidrog till att besöksantalet blev relativt positivt 
när åren med restriktioner och resebegränsningar summerades. 

Instansens upplägg  
Satsningen, som ligger i linje med den nyligen antagna 
besöksnäringsstrategin, har som syfte att få i gång arbetet med att 
marknadsföra nya säsonger för besöksnäringen i Kalmar län och är ett led i 
visionen om att bli en året-runt-destination 2030. 
Den totala finansieringen av insatserna bygger på 50 procent regionala 
projektmedel och 50 procent från aktuell kommun/destination och hanteras via 
det vanliga stödsystemet för ansökan och beslut. Varje 
kommun/destinationsbolag kan ansöka om max 500 000 kr för at stödja 
nationella marknadsföringsinsatser för perioden september 2022 till maj 
2023. 

Handling 
Tjänsteskrivelse daterad 24 februari 2022 
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§ 59  Ärendenummer RUN 2022/97 

Yttrande över regional cykelstrategi för Jönköpings län 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden har inte några synpunkter på den regionala 
cykelstrategin för Jönköpings län. 
Beslutet överlämnas till Region Jönköpings län. 

Bakgrund 
Region Jönköpings län skickade den 23 februari 2022 ut sitt förslag till 
regional cykelstrategi på remiss till berörda aktörer. Den regionala 
cykelstrategin är tänkt att fungera som ett ramverk för ett systematiskt 
länsgemensamt arbete med att stärka cykelns attraktivitet som 
transportmedel.  
Strategin har ingen direkt påverkan på Kalmar län och pekar inte heller ut 
specifika sträckor. Regionala utvecklingsförvaltningen bedömer därför att 
Region Kalmar län inte har några synpunkter på dokumentet. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 4 april 2022 
2. Regional Cykelstrategi för Jönköpings län 
 
Protokollsutdrag till: Region Jönköpings län 
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§ 60  Ärendenummer RUN 2022/117 

Begäran om tillfällig statlig förstärkning 2022 inom 
ramen för kultursamverkansmodellen 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden begär tillfällig förstärkning av det statliga 
verksamhetsbidraget till kultursamverkansmodellen för 2022. 
Regionala utvecklingsnämndens presidium får i uppgift att fördela den 
tillfälliga förstärkningen från Kulturrådet.  

Bakgrund 
Regeringen har tillfört Statens kulturråd 40 miljoner kronor för fördelning 
till regionala kulturverksamheter som en tillfällig förstärkning av 
verksamhetsstödet för 2022. 
Kulturrådets bedömning är att huvuddelen av de tillfälliga medlen ska 
fördelas proportionerligt till regionerna baserat på storleken på 
verksamhetsbidrag. Regionerna har möjlighet att meddela om det finns 
särskilt utsatta verksamheter med anledning av pandemin och de 
restriktioner som gällde fram till 8 februari 2022. 
Utifrån verksamhetsuppföljning och verksamhetssamtal är bedömningen att 
Region Kalmar län inte har några särskilt utsatta verksamheter.   

Kriterier och underlag 
De regionala kulturorganisationerna som erhåller statliga och regionala 
verksamhetsmedel ska senast 2 maj 2022 lämna in underlag till Region 
Kalmar län enligt nedanstående kriterier från kulturrådet inför den regionala 
fördelningen till verksamheterna:  

Utveckling och omställning 
Tillfälliga insatser i syfte att vid behov ställa om och stärka de 
regionala verksamheterna inför omstart. Till exempel digitala 
satsningar, kompetensutveckling, anpassning till mindre 
publikgrupper med mera. 

Intäktsbortfall eller framskjuten ordinarie verksamhet enligt 
grunduppdrag 
Särskilda insatser som kan innebära tillfälligt ökade utgifter på 
grund av att ordinarie verksamhet enligt uppdrag har ställts in 
eller skjutits fram. 
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Samverkan 
Verksamhetsrelaterade tillfälliga insatser för att stimulera och 
samverka med det fria professionella kulturlivet och med 
arrangörsledet. 

Övrigt 
Verksamhetsrelaterade tillfälliga insatser som regionen önskar 
prioritera i enlighet med fastställd regional kulturplan. 

 
Kulturrådets styrelse väntas fatta beslut om fördelning av den tillfälliga 
förstärkningen till regionerna den 30 maj 2022. För att de regionala 
kulturverksamheterna ska hinna få sitt anslag innan sommaren föreslås att 
regionala utvecklingsnämndens presidium får i uppgift att fördela den 
tillfälliga förstärkningen från Kulturrådet. 
 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 17 mars 2022 
2. Information om underlag inför fördelning av tillfällig förstärkning 2022 
 
Protokollsutdrag till: Region Kalmar län 
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§ 61  Ärendenummer RUN 2022/129 

Yttrande över granskningsförslag till Översiktsplan 
Oskarshamns kommun 2030 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat 
yttrande över granskningsförslag till Översiktsplan Oskarshamns kommun 
2030. 
Yttrandet överlämnas till Oskarshamns kommun. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har på nytt getts möjlighet att lämna synpunkter på 
Oskarshamns kommuns förslag till översiktsplan för Oskarshamns kommun 
2030, denna gång i granskningsskedet. Region Kalmar län lämnade den 11 
augusti 2021 (RUN 2021/266) ett yttrande på det tidigare samrådsförslaget. 

Yttrande 
Region Kalmar län bedömer att de i samrådsskedet framförda synpunkterna 
har beaktats av Oskarshamns kommun på ett bra sätt och har inget ytterligare 
att framföra. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 29 mars 2022 
2. Granskningsförslag till Översiktsplan Oskarshamns kommun 2030 
 
Protokollsutdrag till: Region Kalmar län 
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§ 62  Ärendenummer RUN 2021/513 

Uppdrag 22/01 - Redovisa kompletterande åtgärder 
som stärker möjligheten att nå målet Tobaksfritt län 
2025 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att Regionstyrelsen godkänner 
slutredovisning av uppdrag 22/01 – Redovisa kompletterande åtgärder som 
stärker möjligheten att nå målet Tobaksfritt län 2025. 

Bakgrund 
Dåvarande Landstinget i Kalmar län antog år 2015 ”Strategi för ett 
tobaksfritt län 2025”. Sedan dess har tobaksbruket i länet minskat med fyra 
procentenheter (till 6 procent) men för att målsättningen om ett tobaksfritt 
Kalmar län ska kunna nås till år 2025 behöver arbetet intensifieras och 
kompletterande åtgärder introduceras.  
Sedan strategin antogs har det tobaksförebyggande arbetet främst inriktats på 
att få barn och ungdomar att avstå från tobak samt att minska antalet 
tobaksbrukande gravida och patienter inom psykiatrin med samtidig 
somatisk sjukdom. Detta har framför allt skett genom tobaksavvänjning 
inom primärvård och psykiatri, införande av tobaksfrihet före och efter 
operation, digital tobaksavvänjning med Tobakshjälpen, 
mödrahälsovårdsprojektet ”Hälsa inför, under och efter graviditet” samt med 
kontraktsmetoderna Tobaksfri Duo och Tobaksfri Utmaning på länets 
högstadie- och gymnasieskolor. Sammantaget har dessa aktiviteter haft 
positiv effekt på länets minskade tobaksbruk och bör därför fortsätta samt i 
vissa fall fördjupas. 
Parallellt med de breda universella satsningarna och de indikerade, 
sekundärpreventiva åtgärderna, föreslås Region Kalmar län satsa mer på 
selektiva insatser riktade mot geografiska områden och specifika grupper 
som har ett större behov av stöd. Exempel på sådana grupper är utlandsfödda 
män, personer med lägre socioekonomisk status samt gravida kvinnor.  
Förslag på kompletterande tobaksförebyggande åtgärder att utreda är 
tobaksavvänjning i grupp, riktad insats för utlandsfödda män, SMS-tjänst för 
snabbare hjälp till tobaksavvänjning, rökfria utomhusmiljöer, noder för 
digital tobaksavvänjning, förstärkt satsning på ”Hälsa inför, under och efter 
graviditet”, tobaksavvänjning inom Folktandvården samt insats i samband 
med riktade hälsosamtal.  
--- 

Föredragning av  
Anna Soltorp, basenhetschef hållbar samhällsplanering  

23Comfact Signature Referensnummer: 1334304



Region Kalmar län 
Datum 
2022-04-06 

 
 

 

 

--- 
Det noteras till protokollet att samtliga ledamöter är överens om att 
slutredovisningen inför regionstyrelsens behandling ska kompletteras med 
uppgift om hur många ungdomar som har tecknat kontrakt med Tobaksfri 
Duo.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 1 mars 2022 
2. Slutredovisning av Uppdrag 22/01 - Redovisa kompletterande åtgärder som 

stärker möjligheten att nå målet Tobaksfritt län 2025 

 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen 
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§ 63  Ärendenummer RUN 2020/594 

Utredningsuppdrag 21/02 - Redovisa en 
överenskommelse om samverkan med Linköpings 
universitet 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisad 
överenskommelse om samverkan med Linköpings universitet samt att 
regiondirektören får i uppdrag att underteckna densamma. 

Bakgrund 
I Regionplanen 2021-2023 gavs i uppdrag att redovisa en överenskommelse 
om samverkan med Linköpings universitet. 
Region Kalmar län och Linköpings universitet har sedan många år 
omfattande samverkan inom hälso- och sjukvård, bland annat kring 
utbildningsinsatser för decentraliserad läkarutbildning, men också rörande 
forskning, utbildning och innovation via samverkansavtal med flera 
kommuner i norra och mellersta delen av länet. 
Det samverkansavtal som redovisas syftar till att synliggöra befintlig 
samverkan mellan Linköpings universitet och olika aktörer i länet, samt 
skapa en struktur för systematisk dialog på en övergripande nivå. Avtalet 
innebär kontinuerlig uppföljning av de olika samverkansavtal som finns, och 
dialog om möjligheter att utveckla samverkan. 
Samverkansavtalet är av övergripande och principiell karaktär men ska via 
den strukturerade dialogen med samverkande aktörer bidra till konkreta 
samverkansaktiviteter med Linköpings universitet, som gynnar Kalmar län. 
--- 

Föredragning av  
Sofia Seifarth, basenhetschef näringsliv och kultur 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 14 februari 2022 
2. Samverkansavtal mellan Region Kalmar län och Linköpings universitet 

 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen 
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§ 64  Ärendenummer RUN 2021/406 

Smålands trästrategi och handlingsplan 2022-2025, 
Region Kronoberg 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionfullmäktige antar Smålands 
Trästrategi 2022 och handlingsplan 2022–2025. 

Bakgrund 
Trästrategin antogs år 2011 av Regionförbunden och Länsstyrelserna i 
Småland med utgångspunkten att samordna, förstärka och gemensamt 
prioritera insatser och att synliggöra trärelaterade industrin nationellt och 
internationellt. Regionförbundet i Kalmar län samordnade arbetet.  
Handlingsprogram kopplat till strategin genomfördes i tre etapper; 2012–
2014, 2015–2017 samt 2018–2020. Inför sista etappen beslutades att 
trästrategiarbetet skulle samordnas med skogsstrategin som var under 
framtagande. Insatserna resulterade i en rad positiva effekter och utveckling 
inom den småländska träindustrin. 
Det pågår stora samhälleliga och industriella förändringar som innebär ökat 
behov för träbaserade produkter och hållbara affärsmodeller. För företagen i 
den småländska träindustrin som oftast är små och medelstora innebär 
förändringarna potential men också utmaningar. Det finns ett behov av 
omstart och förnyelse. 
Smålands trästrategi och handlingsplan 2022–2025 ska främja hållbar 
tillväxt genom att fokusera på fem insatsområden: Kompetensutveckling, 
Affärsutveckling, Produkt- och materialutveckling, Produktionsutveckling 
och Attitydutveckling. 
Trästrategins revideringsarbete har genomförts i nära dialog med träindustrin 
i Småland. Förslaget till den nya Trästrategin har beretts av strategins ägare; 
Smålands Länsstyrelser och Regioner, Skogsstyrelsen, Lantbrukarnas 
riksförbund, Linnéuniversitetet, Jönköping University, Södra skogsägarna, 
Sveaskog, GS-facket och Trä och möbelföretagen.  
Region Kalmar län lämnade synpunkter på förslaget i slutet av november 
2021 (RUN 2021/406). Samtliga synpunkter har mottagits och behandlats i 
strategins avslutande revideringsarbete. 
Smålands trästrategi och handlingsplan 2022–2025 kommer behandlas av 
regionfullmäktige i samtliga småländska län. Övriga ägarorganisationer 
fattar inga separata beslut utan gör detta genom strategiernas styrgrupp. 
Strategiernas styrgrupp fastställer årligen en verksamhetsplan baserat på 
prioriteringar i handlingsplanerna. Arbetsgruppen (ledamöter från 
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Länsstyrelsen Kalmar, Träcentrum, Södra skogsägarna, Region Kalmar län, 
Skogsstyrelsen, Linnéuniversitetet) samt samordnaren ansvarar för 
genomförande. I genomförandet är många andra organisationer och företag 
involverade. Där finns även aktörer från andra regioner samt nationell och 
internationell nivå. Samordningen har finansierats med anslag från 
Nationella skogsprogrammet och från regioner och länsstyrelser. Insatser 
och aktiviteter har finansierats av projektmedel. 

Överläggning  
Under överläggningen redovisas följande förslag. 
Janita Kirchberg (SD) föreslår att regionala utvecklingsnämnden 
återremitterar ärendet och att det i handlingsplanen arbetas in delmål och 
mätbara värden för insatserna.  
Malin Anell (S) och Ingegerd Petersson (C) föreslår att regionala 
utvecklingsnämnden beslutar enligt redovisat förslag till beslut. 
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden först om regionala 
utvecklingsnämnden vill avgöra ärendet idag eller återremittera det. Hon 
finner att det ska avgöras idag. 
Härefter beslutar regionala utvecklingsnämnden i enlighet med redovisat 
förslag till beslut. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 22 februari 2022 
2. Smålands Trästrategi 2022 
3. Smålands Trästrategi och handlingsplan 2022 – 2025  
 
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige  
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§ 65  Ärendenummer RUN 2021/324 

Handlingsplan Smålands skogsstrategi 2022-2025 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionfullmäktige antar 
Handlingsplan för Smålands skogsstrategi 2022–2025. 

Bakgrund 
Den småländska skogsstrategin antogs 2018 med målsättning att kraftsamla 
kring den småländska skogen och på så sätt stärka dess olika värden.  
Region Kalmar län var en av huvudaktörerna i strategins framtagande och 
genomförande tillsammans med Jönköping University, LRF Jönköping, LRF 
Sydost, Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen 
Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Region Jönköpings län, Region 
Kronoberg, Skogsstyrelsen, Sveaskog och Södra. 
Strategin togs fram under en tvåårig process som resulterade i följande 
prioriteringar och övergripande mål:  

• Öka attraktiviteten kring den småländska skogen och stärka 
kompetensförsörjningen inom skogsbruk och skogsindustri 

• Öka förädlingsgraden och innovationsgraden 

• Öka produktionen och variationen för att nyttja en större del av den 
småländska skogens potential  

• Stärk det lönsamma företagandet på skogsgården 

• Bevara och stärk våra naturvärden, vårt gemensamma kulturarv och 
friluftslivet 

• Uppnå balans mellan skog och vilt 
Strategins handlingsplan för perioden 2018-2020 bestod av ett stort antal 
konkreta insatser under varje prioriterat mål med ansvariga och genomförare 
kopplade till respektive aktivitet. En del av aktiviteterna har genomförts, 
andra har inte hunnits med, bland annat på grund av pandemin som stoppat 
fysiska aktiviteter och hämmat dialog. Samtidigt har det uppstått ett behov 
att både uppdatera och rationalisera handlingsplanens aktiviteter och att på 
ett tydligare sätt fördela ansvar för genomförande mellan organisationerna 
bakom strategin.  
Handlingsplanen har reviderats under 2021. Genom enkäter, intervjuer och 
öppna seminarier har cirka 140 aktörer och organisationer fått möjligheter att 
ge inspel till revideringsarbetet. Deltagarna representerar många relevanta 
målgrupper från företag och föreningar till myndigheter och lärosätten. 
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Närmare 70 konkreta förslag för ändringar har mottagits och bearbetats, 
vilket resulterat i en remissversion av handlingsplan i september 2021.  
Förslaget till den nya handlingsplanen har beretts av strategins ägare; 
Smålands Länsstyrelser och Regioner, Skogsstyrelsen, Lantbrukarnas 
riksförbund, Linnéuniversitetet, Jönköping University, Södra skogsägarna, 
Sveaskog, GS-facket och Trä och möbelföretagen.  
Region Kalmar län lämnade synpunkter till förslaget i oktober 2021. 
Samtliga synpunkter har mottagits och behandlats i det avslutande 
revideringsarbetet. 
Skogsstrategin har tillsammans med Trästrategin en styrgrupp som årligen 
fastställer verksamhetsplaner baserat på prioriteringar i handlingsplanerna. 
Arbetsgruppen (ledamöter från Länsstyrelsen Kalmar, Träcentrum, Södra 
skogsägarna, Region Kalmar län, Skogsstyrelsen, Linnéuniversitetet) samt 
samordnaren ansvarar för genomförande. I genomförandet är många andra 
organisationer och företag involverade. Där finns även aktörer från andra 
regioner samt nationell och internationell nivå. Samordningen har 
finansierats av anslag från Nationella skogsprogrammet och från regioner 
och länsstyrelser. Insatser och aktiviteter har finansierats av projektmedel. 

Överläggning 
Janita Kirchberg (SD) föreslår att regionala utvecklingsnämnden 
återremitterar ärendet och att det i handlingsplanen arbetas in delmål och 
mätbara värden för insatserna.  
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden först om regionala 
utvecklingsnämnden vill avgöra ärendet idag eller återremittera det. Hon 
finner att det ska avgöras idag. 
Härefter beslutar regionala utvecklingsnämnden i enlighet med redovisat 
förslag till beslut. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 22 februari 2022 
2. Handlingsplan Smålands skogsstrategi 2022 - 2025 
 
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-04-06 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 66   

Delegationsbeslut 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar att följande delegationsbeslut har 
fattats:  

• Grannehörande - Yttrande över bygglov, 
Västerviks kommun 

 

RUN 2022/51 

• Ordförandebeslut 16 mars 2022 - Ombud 
föreningsstämma Filmregion Sydost 

RUN 2022/120 

 
 
 
 

Kulturprojekt per 2022-02-28   
  
  

Budget 2022: 972 000 kr  inkl återförda medel 
2019/2021 

2 245 690 
  

      Beslutat belopp 
Projektägare Projektnamn   

 

Ölands Museum Himmelsberga Hembygd hjärta EPA   50 000 
OliviA Oskarshamns 
internationella kvinnoförening 

Kvinnors röst   25 000 

        
    

 
  

        
        
        
            
  

Summa 
beslutat 

75 000 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-04-06 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 67   

Anmälningsärenden 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar följande anmälningsärenden till 
protokollet: 

• Protokoll - Regionala utvecklingsnämndens 
presidium 22 februari 2022 

 

RUN 2022/9 

• Beslut Forum för hållbar regional utveckling 
2022–2030, Näringsdepartementet 

 

RUN 2022/96 

• Protokoll – Länsberedning regionala 
utvecklingsfrågor 10 februari 2022 

 

RUN 2022/101 

• Protokoll – Folkhögskolestyrelsen 16 februari 
2022 

 

RUN 2022/7 

• Regeringsbeslut - Ändring av regleringsbrev för 
budgetåret 2022 avseende Post- och telestyrelsen, 
Infrastrukturdepartementet 

 

RUN 2021/530 

• Regeringsbeslut - Ändring av regleringsbrev för 
budgetår 2022 avseende Trafikverket 

RUN 2021/530 

 
• Protokollsutdrag regeringssammanträde - 

Sveriges strategi för arbetet i OECD, 
Utrikesdepartementet 

 
RUN 2021/530 

 
• Protokoll – Styrgrupp för SBHSS 28 februari 

2022 
 

 
RUN 2022/11 
 

• Regeringsbeslut – Ändring av regleringsbrev för 
budgetåret 2022 avseende Tillväxtverket, 
Näringsdepartementet 

RUN 2021/530 

  
• EU4Health – Inbjudan till medlemsstaterna att 

utse behöriga myndigheter för Joint Actions och 
Direct Grants 

RUN 2022/139 

  
• Budget och fördelning av regionala tillväxtmedel 

1:1 medel 2022 
RUN 2021/520 
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Region Kalmar län 
Datum 
2022-04-06 

 
 

 

 

  
• Regeringsbeslut - Uppdrag att bistå vid varsel och 

omställning 2022-2024, Näringsdepartementet 
RUN 2021/530 
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