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Datum
2019-03-08

Regionala utvecklingsnämnden

Till Regionala utvecklingsnämndens ledamöter
Till ersättare för kännedom

Datum Fredag 8 mars 2019
Tid 10:30
Plats Odlingen, Regionhuset, Kalmar

Föredragningslista
Sammanträdets öppnande

1 Godkännande av föredragningslista

2 Val av justerare

Informationsärenden

3 Jämställdhetsarbete inom Region Kalmar län
Föredragning av Helena Nilsson och 
Carolina Lenesdotter

4 Information om yrkeshögskoleutbildning
Föredragning av Sofia Moestedt

5 Verksamhetsberättelse Regionförbundet i 
Kalmar län
Föredragning av Helena Nilsson

Beslutsärenden till nämnden

6

7

Anordnande av internationell glaskonferens
Föredragning av Olle Viktor, Linnéuniversitetet

Regionala utvecklingsnämnden 
- uppdrar åt regionala utvecklingsdirektören att 
undersöka förutsättningar för att teckna ett 
samarbetsavtal med Region Kronoberg för ett delat 
huvudmannaskap för Glass Art Society 2020.

- uppdrar åt regionala utvecklingsnämndens presidium 
att bereda förslag till avsiktsförklaring med Region 
Kalmar län och Glass Art Society för senare beslut i 
regionstyrelsen.

Verksamhetsberättelse 2018, Kultur
Föredragning av Sofia Moestedt

Förslag till beslut:
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen 
till protokollet och överlämnar Verksamhetsberättelse 
2018 till regionstyrelsen för kännedom.

RUN 2019/381

RUN 2019/368
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8 Regional kulturresurs, kulturprojektmedel
Föredragning av Sofia Moestedt

Förslag till beslut:
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att vid 
beviljande av resterande projektmedel från regional 
kulturresurs under 2019 särskilt prioritera projekt som 
bidrar till kultur i hela länet. Samverkan, former för 
samplanering och gemensamt utvecklingsarbete 
mellan regionala och lokala aktörer/arrangörer är 
viktiga för att nå målet.

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att ge 
regionala utvecklingsförvaltningen ett uppdrag att se 
över hur regionala 1.1-medel kan användas som 
finansiering tillsammans med projektmedel från 
regional kulturresurs från år 2020 för att förstärka 
projekt inom kulturområdet. Ett förslag ska lämnas på 
nämndens möte i november.

RUN 2019/327

9 Överenskommelse Riksteatern
Förslag till beslut: 
Regionala utvecklingsnämnden antar 
överenskommelsen med Riksteatern Kalmar län.
Regionala utvecklingsnämndens ordförande får i 
uppdrag att underteckna överenskommelsen.

RUN 2019/308

10 Överenskommelse Hemslöjden

Förslag till beslut:
Regionala utvecklingsnämnden antar 
överenskommelsen med Kalmar läns 
Hemslöjdsförening. 

Regionala utvecklingsnämndens ordförande får i 
uppdrag att underteckna överenskommelserna.

RUN 2019/367

11 Projektet Strukturbild Kalmar län
Föredragning av Mathias Karlsson och Nina Öhrn 
Karlsson 

Förslag till beslut:
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen 
till protokollet.

RUN 2019/315

12 Erbjudande att redovisa prioriteringar avseende 
det framtida regionala tillväxtarbetet, inklusive 
sammanhållningspolitiken
Föredragning av Camilla Håkansson och 
Sofia Moestedt 

Förslag till beslut: 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår 
Regionstyrelsen att godkänna föreslagna prioriteringar 
samt ger förvaltningen i uppdrag att stämma av Kalmar 
läns prioriteringar med övriga län inom 
Småland/Blekinge/Halland.

Tjänsteskrivelsen och förslag till beslut kommer att 
kompletteras då frågan från Näringsdepartementet har 
nyligen har utökats.  

RUN 2019/371
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13 Återrapportering av villkorsbeslut 2018

Förslag till beslut:
Regionala utvecklingsnämnden godkänner rapporten. 

RUN 2019/310

14 Projektbeslut Campus i Småland
Föredragning av Ana Emilia Klasson

Förslag till beslut:
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att bifalla 
Västerviks kommun totalt 4 500 000 kronor enligt 
förordningen (2003:596) om bidrag för 
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken 
1:1-medel till projektet Campus Småland 2030 för 
perioden 2019 - 2021. 

RUN 2019/317

15 Projektbeslut E-hälsokluster
Föredragning av Maria Stegefors

Förslag till beslut:
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att bifalla 
Kalmar Science Park totalt 6 000 000 kronor enligt 
förordningen (2003:596) om bidrag för 
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken 
1:1-medel till projektet E-hälsokluster för perioden 
201909--202212. 

Inom ramen för samma projekt beslutar nämnden att 
bifalla Linnéuniversitetet (E-hälsoinstitutet) totalt 
1 500 000 kronor enligt förordningen (2003:596) om 
bidrag för projektverksamhet inom den regionala 
tillväxtpolitiken 1:1-medel till projektet E-hälsokluster 
för perioden 201909--202212.

Totalt 7 500 000 kronor för perioden 201909—202212. 
Kalmar Science Park blir formell projektägare och 
Linnéuniversitet blir samverkanspart.

RUN 2019/318

16 Projektbeslut Livsmedelsutveckling Sydost
Föredragning av Erik Ciardi

Förslag till beslut:
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att bifalla 
projektet Livsmedelsutveckling Sydost med Region 
Kalmar län som projektägare, totalt 4 500 000 kronor 
enligt förordningen (2003:596) om bidrag för 
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken 
1:1-medel för perioden 2019-11-01 – 2022-12-31. 

RUN 2019/319
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17 Projektbeslut - Kalmar C 2.0 Huvudspåret
Föredragning av Camilla Håkansson

Förslag till beslut:
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att bifalla 
Kalmar kommun totalt 750 000 kronor enligt 
förordningen (2003:596) om bidrag för 
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken 
1:1-medel till projektet Kalmar C 2.0 Huvudspåret för 
perioden 2019-04-01—2020-05-31. 

RUN 2019/336

18 Projektbeslut Framgångs Hubb
Föredragning av Camilla Håkansson

Förslag till beslut:
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att bifalla Almi 
Kalmar län, totalt 2 895 147 kronor enligt förordningen 
(2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den 
regionala tillväxtpolitiken 1:1-medel för projektet 
”Framgångs Hubb” under perioden 2020-01-01 – 
2023-04-30.

RUN 2019/320

19

20

21

Projektbeslut - Tillväxtrådgivning Kalmar län 2019, 
ALMI
Föredragning av Camilla Håkansson 

Förslag till beslut:
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att bifalla Almi 
Kalmar län totalt  985 000 kronor enligt förordningen 
(2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den 
regionala tillväxtpolitiken 1:1-medel till projektet 
”Tillväxtrådgivning 2019” för perioden 2019-01-01 till 
2019-12-31. 

Projektbeslut – Mer digital
Föredragning av Camilla Håkansson 

Förslag till beslut:
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att bifalla 
Region Kalmar län totalt 750 000 kronor enligt 
förordningen (2003:596) om bidrag för 
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken 
1:1-medel till projektet ”Mer Digitalt” för perioden 2019-
06-01 till 2019-12-31. 

Projektbeslut – Kraftsamling Södra Öland

RUN 2019/324

RUN 2019/377

RUN 2019/382

Föredragning av Camilla Håkansson

Förslag till beslut:
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att bifalla 
Mörbylånga kommun max 750 000 kronor enligt 
förordningen (2003:596) om bidrag för 
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken 
1:1-medel till projektet Kraftsamling Öland för perioden 
20190101-20191231. 
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22 Smart Specialiseringsstrategi - förslag till process 
för framtagande
Föredragning av Mathias Nylander

Förslag till beslut:
Regionala utvecklingsnämnden ställer sig bakom 
förslaget till upplägg för framtagandet av strategi för 
smart specialisering med sikte på kommande 
programperiod 2020-2026. 

RUN 2019/314

23 Remiss om förenklingsförslag i Tillväxtverkets 
föreskrifter (TVFS 2015:1) med tillhörande 
konsekvensutredning
Föredragning av Camilla Håkansson

Förslag till beslut:
Regionala utvecklingsnämnden antar yttrandet som sitt 
svar över Konsekvensutredning och förslag till nya 
kostnadsredovisningsmodeller för Eruf-projekt. 

Yttrandet överlämnas till Tillväxtverket.

RUN 2019/357

24

25

Regionala bredbandskoordinatorer

Förslag till beslut:
Den regionala utvecklingsnämnden accepterar 
erbjudandet om regional bredbandskoordinator för 
perioden 2019-2020. 

Regional digitaliseringskoordinator

Förslag till beslut:
Regionala utvecklingsnämnden accepterar 
erbjudandet om regional digitaliseringskoordinator för 
år 2019-2020.

RUN 2019/356

RUN 2019/356

26 Intern kontroll 2019 Regional 
utvecklingsförvaltning

Förslag till beslut:
Regionala utvecklingsnämnden tar informationen om 
Internkontrollplan för Regional utvecklingsförvaltning 
2019 till protokollet. 

RUN 2019/370

27 Val till styrgrupp för Regional digital agenda

Förslag till beslut:
Regionala utvecklingsnämnden beslutar om att inrätta 
en styrgrupp för digital agenda Kalmar län 2019-2020, 
samt utser två politiska representanter för densamma. 
En av representanterna ska också utses till att vara 
styrgruppens ordförande.

RUN 2019/6

28 Val av ledamot till Strukturfonden Småland och 
öarna 2019-2020

RUN 2019/263

29 Val av ombud samt ersättare till årsmöte för 
Energikontor sydost för perioden 2019-2022

RUN 2019/263
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30 Val av ytterligare en ledamot och en ersättare till 
IT-Plattform Småland och Öland RUN 2019/263

Beslutsärenden till regionstyrelsen
31 Kronobergs regionala utvecklingsstrategi på 

remiss
Föredragning av Helena Nilsson

Förslag till beslut:
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att 
regionstyrelsen antar redovisat yttrande över 
Kronobergs reviderade regionala utvecklingsstrategi.  

Yttrandet överlämnas till Region Kronoberg. 

RUN 2019/343

Beslutsärenden till regionfullmäktige
32 Motion 20 Inför Kulturbuss i Kalmar län

Föredragning av Sofia Moestedt

Förslag till beslut:
Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionfullmäktige 
avslår motion 20/2018 Inför Kulturbuss i Kalmar län.

RUN 2019/70

33 Motion 18 Barnkulturgaranti
Föredragning av Sofia Moestedt

Förslag till beslut:
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att 
regionfullmäktige besvarar motion 18/2018 angående 
införandet av barnkulturgaranti med redovisat yttrande.

RUN 2019/330

Anmälningsärende
34 Miljömålsbedömningar 2018 Kalmar län RUN 2019/71

35 Framtida regionala tågtrafik i Kalmar län kräver 
investeringar i både nya fordon och nytt 
signalsystem

RUN 2019/49

36 Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 2018 RUN 2019/349

37 Motion nr 1 Näringlivsråd kan lyfta 
näringslivsklimatet i länet

RUN 2019/342

Delegationsärende
38 Företagsstöd och kulturstöd
39 Protokoll från nämndens presidium 190128 och 

190212

Karin Helmersson (C)
ordförande
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  Regionala Utvecklingsförvaltningen
Ärendenummer
RUN 2019/381

Regionala utvecklingsnämnden

Glass Art Society 2020 – fortsatt arbetsprocess
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden 
- uppdrar åt regionala utvecklingsdirektören att undersöka förutsättningar för 
att teckna ett samarbetsavtal med Region Kronoberg för ett delat 
huvudmannaskap för Glass Art Society 2020.
- uppdrar åt regionala utvecklingsnämndens presidium att bereda förslag till 
avsiktsförklaring med Region Kalmar län och Glass Art Society för senare 
beslut i regionstyrelsen.

Bakgrund
Inom ramen för Glasrikesuppdraget kom dåvarande Regionförbundet i 
Kalmar län och Region Kronoberg i kontakt med organisationen Glass Art 
Society (GAS). GAS visade tidigt intresse för att, tillsammans med regionala 
medarrangörer, arrangera en internationell konferens på tema glas och konst 
i Glasriket i Kronobergs och Kalmar län. Efter ett första initiativ 2015, som 
inte resulterade i att konferensen genomfördes i Glasriket år 2018, har 
förnyade kontakter visat på ett intresse för att förlägga konferensen till 
regionerna Kronoberg/Kalmar län 2020. 
Region Kronoberg beslutade i mars 2018 att ta ansvar för att inleda ett 
förarbete inför en eventuell konferens i Glasriket 2020. Arbetet pågår 
fortfarande med bland annat dialog med nyckelaktörer, budgetarbete och 
kontinuerliga kontakter med GAS-organisationen. Parallellt förs diskussioner 
mellan Region Kronoberg och Region Kalmar län om ett delat 
huvudmannaskap i den kommande genomförandefasen. Inför ett kommande 
genomförande ska bland annat vissa överenskommelser göras angående 
ansvar, roller och åtaganden för konferensens huvudaktörer. Detta förutsätter 
ett inriktningsbeslut enligt ovanstående förslag till beslut, inför det fortsatta 
arbetet.

Helena Nilsson
Regional utvecklingsdirektör



Region Kalmar län

Datum
2019-02-26   

  

Sida
2 (2)

Handling
Beslutsunderlag – Glass Art Society 2020



Region Kalmar län
Webbplats
Regionkalmar.se

E-post
region@regionkalmar.se

Organisationsnr
232100-0073

Postadress
Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Besöksadress
Strömgatan 13
Kalmar

Telefon
0480-840 00

Fax Bankgiro
833-3007

Sida
1 (3)

Datum
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  Regional utvecklingsförvaltning
Ärendenummer 
RUN /219381

Regionala utvecklingsnämnden

Glass Art Society 2020 
Bakgrund
Kalmar och Kronbergs län har sedan 2012 samarbetet i Glasrikesuppdraget. I 
detta sammanhang har länen kommit ikontakt med organisationen Glass Art 
Society (GAS). GAS har visat intresse för att, tillsammans med regionala 
medarrangörer, arrangera en internationell konferens på tema glas och konst 
i Glasriket i vår region. Efter ett första initiativ 2015, som inte resulterade i 
att konferensen genomfördes i Glasriket år 2018, har förnyade kontakter via 
det tidigare genomförda Glasrikeuppdraget visat på ett intresse för att 
förlägga konferensen till glasrikesregionen 2020. Under 2017 ledde 
Linnéuniversitetet arbetsprocessen med förberedelser men valde under 
hösten samma år att lämna ledarskapet för detta förberedande arbete. 
Styrelsen i Region Kronoberg beslutade i mars 2018 att ge ett uppdrag till 
Kulturparken i Småland att ta fram en förstudie. Landstinget i Kalmar län 
har under 2018 funnits med i en referensgrupp/arbetsgrupp men i övrigt inte 
funnits med i någon dialog inför förstudien. 

Kulturparken Småland har ett pågående uppdrag att genomföra förarbetet 
enligt följande:

- Driva processen. Dialog med GAS, nyckelaktörer lokalt, regionalt, 
nationellt.

- Utveckla koncept för konferensen. Förslag på program, organisation, 
logistik, lobbyarbete m.m.

- Plan för finansiering av genomförandefasen.
- Rapportera till regionstyrelsen i Region Kronoberg.

Förarbetet hittills
Kulturparken ansvarar för processledningen under förstudien och en mindre 
arbetsgrupp är knuten till förstudien. Arbetsgruppen fungerar som 
huvudsaklig genomförare av arbetsprocessen och därutöver finns en brett 
sammansatt intressentgrupp med representation från bland annat Region 
Kronoberg, Region Kalmar län, kommuner, Linnéuniversitetet, The Glass 
Factory, Designarkivet och glasnäringen. 

Det arbete som har genomförts hittills har inneburit kontakt- och 
informationsarbete, såväl nationellt som regionalt, men även internationellt. 
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Inom förstudien har kontinuerliga kontakter förts med GAS-organisationen i 
USA och ett besök genomfördes på 2018 års GAS-konferens i Venedig. 
Även workshops med nationella aktörer inom konst och design har 
genomförts, som en del i arbetet med konferensens tematiska inriktning. 
Kontinuerligt har det arbetats med finansieringsfrågan och genomförts möten 
med bland annat nationella myndigheter, stiftelser och med berörda 
kommuner för att diskutera finansieringsförutsättningar.

14-18 januari, 2019 genomförde representanter för GAS-organisationen ett 
besök i regionen. Programmet för dessa dagar inkluderade bland annat 
information om förutsättningarna för ett genomförande av konferensen i 
Glasriket, besök på flera av de platser som kommer att inkluderas i 
konferensprogrammet samt möten med företrädare för organisationer som 
kommer att vara involverade i konferensens genomförande.

En preliminär budget har tagits fram, som bygger på erfarenheter från 
tidigare konferenser. Budgeten uppgår till cirka 4,8 miljoner exklusive 
förberedande arbete under 2018. Förfrågan om medfinansiering har gått ut 
till kommunerna i Glasriket och beslut har i nuläget tagits av Emmaboda och 
Lessebo. Projektledningen arbetar parallellt med förfrågningar och 
diskussioner med skilda myndigheter, bland annat Tillväxtverket och 
Kulturrådet, och där förväntas beslut senare i vår. En viss del av 
finansieringen (cirka hälften) beräknas ske via deltagaravgifter.

Fortsatt arbete
Planeringen av konferensen bygger på ett antal noder i Glasriket och de två 
större anslutande orterna Kalmar och Växjö. Det fortsatta arbetet och 
genomförandet av konferensen bygger således på en bred samverkan över 
läns-, kommun- och organisationsgränser. Inför den kommande 
genomförandefasen har Region Kronoberg och Region Kalmar län diskuterat 
ett delat ägarskap av konferensen och ett operativt planerings- och 
genomförandearbete av organisationer med specifik evenemangskompetens. 
Med ägarskapet följer också ansvar för en del av medfinansieringen av 
evenemanget som kan komma att uppgå till mellan 500 000 och 600 000 
kronor per part. För ett samlat genomförande med likvärdigt ansvar för båda 
parter bör ett samarbetsavtal skrivas mellan Region Kronoberg och Region 
Kalmar län.

När förstudien avslutas i maj 2019 ska ett antal frågor enligt uppdraget vara 
besvarade, bl a gällande koncept för konferensen, programupplägg, 
organisation, finansiering, budget och logistiklösningar. Under våren sker 
dock en del aktiviteter parallellt med detta som förutsätter beslut, 
ställningstaganden och överenskommelser från de båda regionerna.

GAS har efter besöket i Glasriket vecka 3 överlämnat en skiss på en 
konferensstruktur som bygger på Kosta som centrum för konferensen och 
med Boda och Pukeberg som platser med fokus under konferensen. 
Aktiviteter förväntas även genomföras i Växjö och Kalmar, där också 
merparten av hotellövernattningarna kommer att ske.
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Styrelsen för GAS har vid sitt senaste styrelsemöte under vecka 5 diskuterat 
2020 års konferens och har för avsikt att göra en avsiktsförklaring 
(Memorandum of Understanding) gemensamt med de båda tänkta 
huvudmännen. Regionerna har fått MoU:n för underskrift och arbete pågår 
med att gå igenom innehållet och framförallt punkter kopplade till roller och 
ansvar i planering, genomförandet och det ekonomiska risktagandet.

Ansvaret för genomförandet av evenemanget – konferensprogram, eventuellt 
medföljandeprogram, logistikplanering, och praktiskt genomförande under 
själva konferensen – bör läggas på organisationer med kompetens kring 
större evenemang av denna karaktär. Utgångspunkten kan även här vara ett 
delat ansvar med lämplig arbets- och ansvarsfördelning mellan aktörer i båda 
länen.

Slutsatser

Då deltagandet från Kalmar län varit i begränsad omfattning under 
förstudien finns det behov av information om resultat av förstudien fram till 
nu, innan några avtal skrivs och slutliga beslut fattas. 

I den dialog med såväl region Kronoberg som Kulturparken Småland har det 
framförts bl a att då budgeten bygger på intäkter måste det tydliggöras vem 
som tar den ekonomiska risken alternativt säkra antalet betalande deltagare. 
Avtalet ska också säkra övriga aktörers deltagande samt att de står för sina 
egna kostnader. Detta ligger som ett uppdrag i förstudien.

Som framgår av detta underlag ser regionala utvecklingsförvaltningen också 
att extern part behöver engageras för att hålla i organisation och 
genomförande. 

Evenemanget kan komma att ha en positiv påverkan på den långsiktiga 
utvecklingen i Glasriket, men då måste också ett arbete göras med att ta fram 
en plan för detta i samverkan med kommunerna.

Helena Nilsson
Regional utvecklingsdirektör
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  RUN 2019/368

Regional utvecklingsförvaltning

Regionala utvecklingsnämnden

Verksamhetsberättelse 2018

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet och 
överlämnar Verksamhetsberättelse 2018 till regionstyrelsen för kännedom.

Bakgrund
Bildnings- och kulturförvaltningen, Landstinget i Kalmar län har lämnat en 
verksamhetsberättelse för 2018. Den omfattar ansvarsområdena för 
Folkhögskolestyrelsen och Kulturnämnden i landstinget.

Helena Nilsson
Regionala utvecklingsnämnden

Bilaga
Verksamhetsberättelse 2018, Bildnings- och kulturförvaltningen
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1 Medborgare och kund - Nöjda invånare med hög livskvalitet 
(landstingets mål)

Länets invånare ska uppleva bra bemötande, god tillgänglighet och alla ska ges möjlighet till 
delaktighet och medverkan med utgångspunkt från var och ens behov.

Förvaltningens mål:
1.1 Nöjda kursdeltagare
Deltagarna ska vara nöjda med sina studier och känna sig väl bemötta, så att de rekommenderar 
andra att studera på folkhögskola.

Kommentar

Resultatet kring nöjda kursdeltagare bygger på en enkät som genomförs varje termin. Det 
samlade resultatet är gott. Det finns variationer mellan skolorna. Samtidigt finns ett bra 
erfarenhetsutbyte där man lär av varandras styrkor. Resultatet analyseras och ligger till grund för 
justeringar i kursupplägg och kursplaner.

Mått Utfall Målvärde
Studerande på folkhögskolorna som upplever att de blivit 
bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt av personalen

96 % 100 %

Mäter deltagarnas upplevelse av bemötande.
Kommentar
Högt resultat och små skillnader mellan skolorna. Resultatet för hösten är 2 procent lägre än 
motsvarande enkät vid avslutning av läsåret 2017/2018.
Studerande på folkhögskola som anser att de blivit bemötta 
med respekt och på ett hänsynsfullt sätt av sina studiekamrater

94 % 90 %

Förmågan till samarbete med andra studerande är viktig i folkhögskolans idé och arbetssätt. 
Det förutsätter kunskap om olika förutsättningar och funktionssätt för ett bra gemensamt 
arbete.
Kommentar
Högt resultat och små skillnader mellan skolorna. Resultatet för hösten är 1 procent lägre än 
motsvarande enkät vid avslutning av läsåret 2017/2018.
Andelen deltagare som upplever att de har möjlighet att 
påverka sina studier

86 % 90 %

Mäter deltagarnas upplevelse av möjligheten att påverka studierna.
Kommentar
Skillnader mellan skolorna, 80-94 procent. Endast en av skolorna når målet på 90 %. Männen 
är över lag något mer positiva än kvinnorna.
Andelen deltagare som tycker att de nått sina mål 86 % 90 %
De studerandes värdering av i vilken grad de nått uppsatta mål.
Kommentar
Resultatet är likvärdigt med vårens och höstens mätning, men når inte målvärdet. Det är fler 
kvinnor som når sina mål.
Andelen deltagare som upplever att de får det stöd de behöver 
för att nå sina mål

91 % 90 %
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Mått Utfall Målvärde
Mäter deltagarnas upplevelse av skolans stödinsatser för att nå deltagarens mål.
Kommentar
Ligger över målvärdet vid båda enkäterna. Resultatet för hösten ligger 2 procent lägre än 
motsvarande enkät vid avslutning av läsåret 2017/2018.
Studerandes upplevelse och nöjdhet med utbildningen på 
folkhögskola

91,5 % 95 %

Måttet är en sammanslagning av flera mått och ger svar på elevernas totala upplevelse av 
helhetsintrycket
Kommentar
Arbetet på folkhögskolorna siktar på att varje enskild deltagare ska uppleva att de är nöjda 
med utbildningen. Resultatet vid slutet av läsåret 2017/2018 var 92 %, vilket är en förbättring 
med 2 % jämfört med förra läsåret. Förbättringen ligger i att fler når sina studiemål och även 
upplever att de får rätt stöd för att nå målen. Vid höstens enkät var resultatet 91 %.
De studerande är mycket nöjda med bemötandet och här finns inga märkbara skillnader 
mellan kvinnor och män. Männen ser sammantaget större möjligheter att påverka sina studier. 
Andelen som når sina studiemål har ökade vid sammanställning av läsåret 2017/2018. Det är 
fler kvinnor som anser att de nått sitt studiemål; 91 % jämfört med 80,5 % av männen. Den 
tendensen är tydlig även vid höstens mätning. Både kvinnor och män är nöjda med det stöd de 
ges för att nå sina studier.
Insatser har riktats till både personal och studerande för att stärka ett gott bemötande. 
Fortbildningsinsatser har prioriterats för att fler lärare ska utbildas i folkbildningens idé och 
pedagogik och stärka kompetensen när det gäller specialpedagogik och svenska som 
andraspråk.

Aktiviteter
 Aktualisera bemötandefrågor personal

Kontinuerlig fortbildning och samtal kring bemötandefrågor gällande personalen.
Kommentar
Bemötandefrågor aktualiseras vid personalsamlingar och planeringsdagar. Deltagarenkät med 
frågor om bemötande genomförs vid varje terminsslut.

 Aktualisera bemötandefrågor deltagare
Kontinuerlig fortbildning och samtal kring bemötandefrågor gällande deltagare.
Kommentar
Varje skola har sin modell för att bidra till att de studerande reflekterar över sitt bemötande 
och bemöter alla med respekt. Det kräver kunskap om våra olika förutsättningar och 
funktionssätt samtidigt som det krävs stöd för att olikheter ska fungera tillsammans. Det finns 
goda rutiner för arbetet med bemötandefrågor.

 Deltagarinflytande
Kontinuerligt genomförande och uppföljning av studeranderättslig standard, kursråd och 
deltagarråd.
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Aktiviteter
Kommentar
Det finns rutiner för kursråd och deltagarråd på skolorna. Det studeranderättsliga arbetet är 
strukturerat och beskrivet i en studeranderättslig standard. Vid varje terminsslut ställs frågor 
kring deltagarinflytande i enkät.

 Kontinuerlig uppföljning av studiemål
Den individuella studieplanen är genomförd ur deltagarens perspektiv och följs upp 
tillsammans med mentor regelbundet under läsåret.
Kommentar
Det individuella stödet i studieplaneringen är ett ständigt pågående arbete. Behovet av att 
individualisera har blivit större på grund av att fler studerande är ovana att studera och har 
behov av särskilt stöd. Rutinerna för specialpedagogiskt stöd har förbättrats.

 Specialpedagogiska insatser
Genomförande av hälsosamtal som underlag för specialpedagogiskt stöd. Särskild redovisning 
till Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Kommentar
Det specialpedagogiska arbetet har prioriterats genom fortbildning för att stärka kompetensen.

 Genomförande enkäter
Deltagarenkäter genomförs i december och maj varje läsår. Enkäten konstrueras i det 
landstingsgemensamma verktyget esMaker och sammanställs i detsamma. Resultaten 
redovisas för deltagare, personal och styrelse och används bland annat för att sätta nya 
verksamhetsmål samt kursutveckling.
Kommentar
Deltagarenkäter har genomförts i maj och december. Enkäten i maj gav en samlad bild av 
läsåret 2017/2018. Resultatet presenterades för deltagare, personal och styrelsen och var 
viktiga underlag för att förfina verksamhetsmål och utveckla kurserna. Deltagarenkäten i 
december genomförs för att i god tid se om det krävs omprioriteringar för att fler ska ha 
möjlighet att nå sina studiemål.

Förvaltningens mål:
1.2 Öka ungas delaktighet inom kulturområdet
Unga är prioriterad målgrupp för regionen och länets kommuner. Ungas uppväxt, delaktighet i 
samhällslivet och framtidsmöjligheter har hög prioritet och omfattar hela samhället, framförallt 
skola fritid och kultur.

Kommentar

Under året har flera viktiga insatser gjorts för att stärka ungas delaktighet inom kulturområdet. 
Inte minst gäller det att samplanera och göra en starkare struktur för kultur i skolan. Dialogen 
med de regionala kulturverksamheterna har varit tydlig när det gäller att nå barn i hela länet. Det 
går ännu inte att avläsa några kvantitativa resultat av insatserna. Ett skäl till lägre besöksantal är 
att Byteatern saknat permanent spellokal under ombyggnationen.
En uppföljning har gjorts när det gäller kultur i skolan 2017. Detta är ett viktigt underlag för 
framtida planering. Rapporten visar:
Samtliga tolv kommuner hade en politiskt förankrad kultur i skolan-plan/garanti 2017, i tio 
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kommuner var den antagen och under arbete i två kommuner.
Samtliga tolv kommuner erhöll Skapande skola-medel från Statens kulturråd under 2017.
Samtliga tolv kommuner har haft skolor som utnyttjat KLT-avtalet för fria kulturresor under 
både läsåret 2016/17 och 2017/18, men i mycket varierande grad.
I tre kommuner har barn och unga haft möjlighet att påverka planeringen av kultur i skolan 
under 2017 och i resterande kommuner har barn och unga haft den möjligheten i vissa fall.
I fem kommuner har barn och unga varit delaktiga i utvärderingen av kulturverksamheten 
medan i resterande kommuner har barn och unga haft den möjligheten i vissa fall.
Elva av tolv kommuner hade under 2017 en särskild samordnare för kultur i skolan.
Tio av tolv kommuner har deltagit vid regionala utbudsdagar eller liknande.
Sex kommuner arrangerade över 2 aktiviteter per elev under 2017 medan en av kommunerna 
arrangerade färre än en aktivitet per elev.
Genomsnittet i länet för barn och unga 3-15 år är 1,89 kulturprogram per år i förskola/skola.
Teater är det kulturområde som flest elever (3-15 år) i Kalmar län upplevde/deltog i under 2017.
Därefter kommer Film, Musik, Litteratur, Dans, Kulturarv, Bild/form och Hemslöjd i fallande 
skala.

Mått Utfall Målvärde
Antal besök av barn och unga (0-18 år) inom regionalt 
kulturutbud

66 728 100 000

Antal besök av unga (0-18 år) hos Kalmar läns museum, Kalmar Konstmuseum, Byteatern 
och Länsmusiken. Målet motsvarar fyra besök per år och barn.
Kommentar
Statistiken avser 2017 och visar besök hos Kalmar läns museum, Kalmar Konstmuseum, 
Byteatern och Kalmar läns museum. Resultatet är en minskning jämfört med 2016. En viktig 
orsak är att Byteatern tagit emot färre besökare eftersom de saknar spellokal. Målet är högt 
satt och får ses på lång sikt.
Antal besök per barn och unga, 0-18 år, inom regionalt 
kulturutbud.

1,89 2

Mätning av barn och ungas möte med regional kultur, med målet att alla ska delta i minst 2 
aktiviteter oavsett ålder och kommun.
Kommentar
Sex av länets kommuner nådde målvärdet med 2 aktiviteter per elev. En kommun hade färre 
än en kulturaktivitet per barn. Resultatet med 1,89 kulturprogram är ett genomsnittligt värde 
för länet och gäller barn och unga, 3-15 år.

Aktiviteter
 Enkät Skola och Kultur

Enkät till regionala kulturverksamheter och grundskolor i länet angående samverkan skola 
och kultur.
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Aktiviteter
Kommentar
Enkäten är sammanställd och ingår i Kultur- och fritidsmedelsrapporten som antagits av 
Kulturnämnden.

 Kulturresor
Uppföljning av avtalet mellan KLT och kommunerna när det gäller skolornas transporter till 
regionala kulturverksamheter.
Kommentar
KLT tecknade hösten 2017 en överenskommelse med kommunerna när det gäller kulturresor. 
Överenskommelsen bygger på möjligheten att nyttja ledig kapacitet i regional kollektivtrafik. 
Det finns också ett erbjudande när det gäller anslutningen till regionala kollektivtrafiken. 
Resorna bokas av skolorna vilket underlättat administrationen för kulturverksamheterna. 
Nyttjandet av kulturresor ligger fortsatt på en låg nivå.

 Medverka till kommunala skolkulturplaner.
Ge stöd till kommunerna i arbetet med skolkulturplaner med utgångspunkt från Relevant.
Kommentar
Ett utvecklingsarbete är inlett för att samordna de kommunala planerna för kulturen i skolan 
med kulturverksamheternas utbud. Ett kulturbygge har genomförts som upptakt av arbetet 
med att ta fram en samordnad struktur.

1.3 Kulturen ska bygga på en demokratisk grund 

Förvaltningens mål:
1.4 Kultur till alla i hela länet

Kommentar

De regionala kulturverksamheternas ansvar för att bidra till kultur i hela länet har betonats i de 
nya överenskommelserna och föregåtts av dialoger med respektive verksamhet. Vid 
kommundialogen betonades särskilt kommunernas ansvar för den regionala kulturens 
förutsättningar när det gäller stöd till arrangörsföreningar och kultur i skolan och omsorgen. 
Kulturresor med KLT har inte varit ett reellt alternativ för skolor som vill besöka 
kulturverksamheter, med undantag för de skolor som har möjlighet att använda tåg eller ligger 
utefter pendlingsstråk. Även för vuxen publik finns stora begränsningar när det gäller 
möjligheten att åka kollektivt till kulturarrangemang.
Under året presenterades en rapport över användningen av kultur- och fritidsmedel i 
kommunerna 2017. Viktigt att notera är:
- Kulturmedlen i kommunerna ökade från 2015 till 2017 med 8 procent och utgjorde 2017 
knappt 311 miljoner kronor totalt. Fyra kommuner minskade anslagen för kultur, medan åtta 
kommuner ökade anslagen.
- Den högsta utgiftsposten för kulturmedel utgjorde biblioteken med 121,6 miljoner 
kronor, vilket är en minskning sedan 2015 med 2 procent. Av länets sammanlagda 
kulturmedel utgjorde biblioteksverksamheten 39,1 procent. Fem kommuner minskade 
biblioteksanslagen medan de resterande sju kommunerna ökade.
- Det näst högsta kulturanslaget för kulturmedel utgjorde musik- och kulturskolorna med 
60,4 miljoner kronor, vilket är en ökning sedan 2015 med nära 11 procent. Av länets 
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sammanlagda kulturmedel utgjorde musik- och kulturskolan 19,4 procent. Elva kommuner 
ökade kostnaderna för musik- och kulturskolan, endast en minskade.
- Bidragen till studieförbunden har fortsatt att minska och utgör nu endast 2,5 procent av 
de totala kulturkostnaderna jämfört med riksgenomsnittet som är 4 procent. Länets 
kommuner ger nu 7,9 miljoner kronor i bidrag till studieförbunden, jämfört med 9,2 miljoner 
kronor 2009.
Regionsamverkan Sydsverige har enats om ett positionspapper med gemensamma prioriteringar 
för att öka utbudet och tillgängligheten till kultur. Ett viktigt mål är att underlätta för invånarna 
att uppleva och delta i kultur i hela Sydsverige.
Länet har tillförts extra resurser i satsning på biblioteksverksamhet. Regionala medel har 
prioriterats för att möjliggöra så att alla kommuner har aktuella biblioteksplaner. Dessutom har 
kommunerna fått extra stöd för att stärka sina möjligheter att söka nationella projektmedel och 
satsa på kompetensutveckling genom Stärkta bibliotek. Regionbiblioteket och Regionförbundet 
stod värdar för en nationell bibliotekskonferens där "Från ord till handling- på väg mot en 
nationell biblioteksstrategi" presenterades. Det följdes sedan upp av en dialogdag kring strategin 
inom Regionsamverkan Sydsverige.
 

Mått Utfall Målvärde
Antal besök inom regionalt kulturutbud 234 215 300 000
Antal besök hos Kalmar läns museum, Kalmar Konstmuseum, Byteatern och Länsmusiken. 
Målet innebär att antalet besökare ökar med drygt 20 procent jämfört med 2015.
Kommentar
Redovisat resultat gäller verksamheten 2017 och är en förbättring jämfört med 2016. Målet är 
högt satt. Förutsättningarna påverkas bland annat av Byteaterns ändrade förutsättningar i 
samband med ombyggnation. I statistiken ingår Kalmar läns museum, Kalmar Konstmuseum, 
Byteatern och Länsmusiken.

Aktiviteter
 Kulturplan

Arbetet med processen pågår med målet att en ny plan ska antas av landstingsfullmäktige 
våren 2018. Arbetsprocessen innebär uppföljning av nuvarande plan tillsammans med 
kulturverksamheter, föreningar och kommuner.
Kommentar
Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2022 antogs av landstingsfullmäktige i maj. 
Implementeringen har påbörjats, bland annat genom att nya överenskommelser har tecknats 
med de regionala verksamheterna och en kommundialog har genomförts. Beslutet föregicks 
av en rad dialoger och fördjupningsmöten i samverkan med kulturverksamheter, kommuner, 
länsstyrelsen och civilsamhället. Under våren hade intresserade möjlighet att lämna remissvar 
och synpunkter.

 Teckna överenskommelser för att möjliggöra kultur till alla i hela länet.
Med utgångspunkt från ny kulturplan tecknas överenskommelse med regionala aktörer med 
tydligt fokus på kultur till alla i hela länet.
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Aktiviteter
Kommentar
Överenskommelser har tecknats med regionala kulturverksamheter och antagits av 
kulturnämnden i december 2018.

 Stärka de lokala arrangörerna.
Lokala arrangörer är en förutsättning för att regional kultur ska kunna verka i hela länet. 
Region och kommuner samverkar för att ge stöd till studieförbund och arrangörsföreningar.
Kommentar
Kulturplanen lyfter kommunernas ansvar att stödja arrangörsföreningar. Det är en 
förutsättning för att nå ut med kultur i hela länet. Frågan betonades särskilt vid kommundialog 
i november.
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2 Verksamhet och process - God hälsa hos invånarna (landstingets 
mål)

Landstinget i Kalmar län ska erbjuda en processorienterad, högkvalitativ, säker och tillgänglig 
hälso- och sjukvård med fokus på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Vi ska 
arbeta för att höja länets bildnings- och utbildningsnivå, erbjuda en välfungerande 
kollektivtrafik och en levande kultur i hela länet.

Förvaltningens mål:
2.1 Öka bildnings- och utbildningsnivån i länet
Utbildning har en tydlig påverkan på hälsan och den sociala och ekonomiska tryggheten. 
Folkhögskolorna ska erbjuda både allmänna och särskilda kurser för att motivera till studier och 
bidra till att höja utbildningsnivån.

Kommentar

Länets invånare har en jämförelsevis kort teoretisk utbildningsnivå. För folkhögskolorna har det 
därför varit viktigt att göra insatser som motiverar fler att studera, så att bildnings- och 
utbildningsnivån höjs. Behovet av allmänna kurser är fortsatt stort eftersom många länsbor är 
beroende av behörighet för högre studier. Därför har antalet platser till allmänna kurser 
prioriterats. Fler än tidigare studerar på grundskolenivå. Samtidigt är det fler än tidigare som har 
universitetsutbildning och som studerar svenska och samhällsorientering. Andelen allmänna, 
behörighetsgivande kurser var på vårterminen 40 % och 39 % under hösten. Under de två 
senaste läsåren har vi sett en ökning av manliga studerande på allmän kurs. En orsak till detta 
kan vara att fler rekryteras från etableringskurserna där det är en kraftig övervik av manliga 
deltagare. Sett till hela studerandegruppen är kvinnorna fortfarande i majoritet. Andelen 
deltagare med svenska som andraspråk har också ökat. Under vårterminen var det 49 % på 
allmän kurs som hade svenska som andraspråk och av dessa hade 37 % särskilt stöd på grund av 
brister i svenska språket. På hösten ökade antalet som får extrastöd till 42 %. På allmän kurs har 
42 % särskilt stöd kopplat till någon funktionsnedsättning. Det är främst andelen med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som har ökat. Den ökade psykiska ohälsan är tydlig 
och behovet av kurativt stöd är relativt stort.
Folkhögskolorna har tillsammans en stor bredd när det gäller estetiska utbildningar som 
förberedelse för högre studier. Antalet ansökningar till musikutbildningar har minskat vilket har 
inneburit förändringar i kursplaner och kursutbud.
Skolorna visar en bredd av aktiviteter kopplat till målområdena demokrati, kultur och 
samhällsengagemang.
I samverkan med arbetsförmedlingen har etableringskurser för nyanlända genomförts på alla 
skolorna. Kurserna pågår i sex månader och innehåller studier i svenska och 
samhällsorientering.
Folkhögskolornas yrkesutbildningar och YH-utbildningar leder i mycket hög grad till arbete. Av 
de som slutade våren 2017 var 92 % i arbete efter sex månader

Mått Utfall Målvärde
Allmänna kurser på folkhögskolorna med möjlighet att få 
behörighet till högskolan

39 % 30 %

Erbjuda ett brett utbud av allmänna kurser, för att bidra till att fler får behörighet till högre 
studier.
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Mått Utfall Målvärde
Kommentar
Behovet av allmänna, behörighetsgivande kurser är stort och för första gången når alla 
skolorna målvärdet. Det samlade resultatet ligger betydligt över målvärdet.
Andel deltagare på allmän kurs som har svenska som 
andraspråk.

42 % 25 %

Riktade insatser till nyanlända och nya svenskar för att motivera fler att studera.
Kommentar
Skolorna har genom bland annat etableringskurser och studiemotiverande folkhögskolekurser 
gjort särskilda insatser för att nå deltagare som saknar svensk utbildning. Flera av deltagarna 
på framför allt etableringskurser vill fortsätta studera på folkhögskola. På de allmänna 
kurserna våren 2018 hade 49 % av deltagarna på allmänna kurser svenska som andraspråk. Av 
dess hade 37 % ett särskilt stöd på grund av brister i svenska språket. När det nya läsåret 
startade hade behovet av extra stöd ökat till 42 % av de studerande.  Det möjliggörs genom 
särskilda nationella medel riktade till dessa stödinsatser
Andel studerande som uppnår allmän behörighet på 
folkhögskolornas allmänna kurser

62 % 75 %

Grundläggande behörighet för högskolestudier har den som på folkhögskola genomfört ett till 
tre års studier beroende på tidigare studie- och arbetslivserfarenhet samt kunskaper 
motsvarande godkänd nivå i gymnasieskolans gemensamma ämnen. Dessa är Svenska 1, 2 
och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1 a, b eller c, 
Samhällskunskap 1a1, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1 samt Historia 1a1. En deltagare 
som studerar gymnasiegemensamma ämnen på folkhögskolans allmänna kurs och får godkänt 
i dessa får ett intyg som gäller vid ansökan till högskola/universitet.
Kommentar
Totalt har 45 deltagare nått grundläggande behörighet för studier vid högskolan. Dessutom 
har 42 deltagare nått behörighet till yrkeshögskolan.
 
Jobb efter avslutad yrkesutbildning 92 % 90 %
Andel studerande vid yrkesutbildningarna som har arbete inom 6 mån.
Kommentar
Sex månader efter avslutad yrkesutbildning görs en uppföljning av hur stor andel som är i 
sysselsättning och om arbetet ligger inom utbildningens område. Av de som slutade våren 
2017 var 92 % i arbete vid mätningen i januari 2018. För medicinska sekreterare och 
behandlingspedagoger var resultatet 100 %.

Aktiviteter
 Insamling, rapportering och analys SCB-rapporter

Insamling av data kring deltagares utbildningsbakgrund, ålder, kön, funktionssätt och språk.
Kommentar
Insamling sker av data när det gäller deltagares utbildningsbakgrund, ålder, kön, funktionssätt 
och språk. Det är en viktig grund för planeringen av framtida kursutbud, arbetssätt och 
stödfunktioner. Andelen studerande med svenska som andraspråk har ökat genom 
etableringskurser där fler går vidare till studier på allmän kurs.
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Aktiviteter
 Genomförande allmän och särskild kurs, yrkes- och uppdragsutbildningar.

Allmänna och särskilda kurser samt yrkesutbildningar för definierade målgrupper. 
Uppdragsutbildningar i samarbete med Arbetsförmedlingen.
Kommentar
Kurserna med folkbildningsanslag har genomförs med den bredd som planerades. En YH-
utbildning kring Tv-produktion drivs på Gamleby folkhögskola. Utbildningen för 
behandlingspedagoger drivs även fortsatt som ordinarie folkhögskolekurser. Bland 
uppdragsutbildningarna finns etableringskurser för nyanlända som genomförts av alla 
skolorna, utbildning för lärarassistenter som genomförts i Gamleby och på Högalid samt 
utbildning i svenska för vårdpersonal på Vimmerby och Högalid.

 Ökad samverkan för att stärka den regionala rollen.
Stärka samverkan med kommuner, arbetsförmedlingen, regionala kulturverksamheter och 
andra utbildningsanordnare.
Kommentar
Skolorna har genomfört en stor andel, 39 %, allmänna behörighetsgivande kurser för att bidra 
till att öka bildnings- och utbildningsnivån i länet. Samverkan med kulturutbildningar och 
regionala kulturverksamheter har stärkts. Samverkan med arbetsförmedlingen har breddats till 
att också innefatta utbildningar i bristyrken.

 Stärka och utveckla demokratin.
Folkhögskolorna ska vara ett föredöme i demokratiskt arbetssätt och ge de studerande 
kunskap om rättigheter och skyldighet.
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Aktiviteter
Kommentar
Exempel på aktiviteter för att stärka och utveckla demokratin:
Gamleby
- Temadag inför valet. Inleddes med inspirationsföreläsningar kring "Vad är ideologi och 
varför finns olika politiska partier?" samt "Demokrati, värd att vårda genom att gå och rösta". 
Samtliga riksdagspartier var inbjudna för att berätta om sin politik. Det organiserades i mindre 
grupper för att ge utrymme för dialog.
- Stärkt deltagarinflytande. Studeranderådet skrev nya stadgar för att stärka sitt arbete. Genom 
diskussioner runt värdet av deltagarinflytande, vikten av att våga prata och påverka samt att 
öva mötesteknik gav studeranderådet en ryggrad som utvecklat arbetet under 2018.
Högalid
Demokrati ingår som tema i kurser på både grundskole- och gymnasienivå inom ramen för 
allmän kurs. Framför allt inom samhällsorienterade block på grundskolenivå och inom 
Samhällskunskap 1a, Religion 1 och Historia 1a på gymnasienivå. Skolan har också arbetat 
aktivt under 2018 med att få igång ett bättre fungerande deltagarråd vilket nu är fallet. Som 
ytterligare resultat av detta arbete märks nu ökad dialog mellan deltagare, personal och 
skolledning. Även matrådet har fått större kraft i slutet av 2018. Deltagarenkäterna visar att 
skolan arbetar på ett demokratiskt sätt och att temat uppfattas ingå i flertalet kurser, både på 
allmän kurs och profilkurs.
- Skolan erbjöd alla deltagare att gå på föreställningen "Några av oss", som var en del av 
Riksteaterns långsiktiga satsning Demokratins gränser.
- Folkhögskolan var en del av mässan Queens of Kalmar, som var en del av festivalen för att 
lyfta kvinnors utsatthet och ojämlika villkor, likväl som att synliggöra och hylla kvinnokraft 
och goda exempel.
- 1e vice talman Ewa Thlén Finné besökte kursen Svenska för vårdutbildade.
- Skolresa till Berlin med besök i koncentrationslägret Sachsenhausen.
- Alla pedagoger får boken "Handbok för demokrater" som är ett resultat av författaren Heidi 
Frieds uppmaning att göra något för att skydda demokratin, #vimåsteprata.
- Simskola för vuxna.
Vimmerby
- Inför valet anordnade teatergruppen Komedianten en temadag: "Din röst räknas".
- Insatser för att stärka kursrådet, så att det blir en naturlig väg för deltagarna att påverka 
skolan och öka intresset för demokrati.
- Ansökt om demokratiprojekt som en förlängning av arbetet med Demokratiakademin.
Öland
- Demokrativecka inför valet där man lyfte frågor kring makt, rättvisa, genus, migration och 
hållbarhet. Som underlag användes bland annat RÖST, åtta filmer som underlag för 
diskussion om vilken roll var och en kan spela för demokratin.
- Allmän kurs har haft temaarbete kring demokrati.
 
 

 Samhällsengagemang
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Aktiviteter
Stärka kunskapen om hur samhället fungerar och hur de studerande kan påverka sin 
livssituation och delta i samhällsutvecklingen.
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Aktiviteter
Kommentar
Insatser för att stärka kunskapen om hur samhället fungerar och hur de studerande kan 
påverka sin livssituation och delta i samhällsutveckling:
Gamleby
Skolan arbetar konkret med hållbar utveckling som ett led i samhällsengagemang och 
demokratiarbete. Under året genomfördes ett antal återkommande aktiviteter som kretsade 
runt begreppet hållbarhet. Begreppet är mångfacetterat och inbjuder därför till både praktiskt 
miljöarbete och föreläsningar där både ett samhällsvetenskapligt och ekologiskt perspektiv 
kan anläggas. Skolan genomförde 2018 bl a en klädbytardag, work-shops, test av vegetarisk 
eller vegansk mat, föreläsningar och diskussioner.
Skolan har under 2018 bl a genomfört två kurser i odling, ordnat offentliga föreläsningar inom 
t ex hållbarhet och startat en ny textilkurs; Remake, Reuse, Recycle. Ett antal föreläsningar 
runt återvinning, matsvinn, och hållbar konsumtion har skett på dagtid i skolans aula. De har 
riktats till deltagarna men har också varit öppna för allmänheten.
Skolan genomför etableringskurser i samverkan med Arbetsförmedlingen som även bekostar 
utbildningsplatser på bl a lärarassistentkursen. Genom samverkan med AF har rekryteringen 
breddats i främst två avseenden. Dels har andelen deltagare med utländsk bakgrund ökat, dels 
har andelen svenskar långt från arbetsmarknaden ökat.
Bortom tidsbegränsade projekt och riktade insatser finns ett dagligt arbete i och utanför 
klassrummen för att förverkliga idéer och ideal om demokrati, hållbarhet och engagemang. 
Det är ett enträget arbete, där all personal bidrar.
Högalid
Även under 2018 har verksamheten genomfört dagar med fokus på olika typer av 
funktionsvariationer och allas lika värde. Detta jobb görs främst av skolans baskurs, med 
specifika temadagar såväl som insamling till Musikhjälpen med mera. Skolan arbetar också 
dagligen med integrationsfrågor i både litet och stort format då deltagare med 
funktionsvariationer, deltagare som är utrikes födda och deltagare som står utanför den 
stereotypa könsnormen ska få ett likvärdigt och bra bemötande. Under året har också SPSM:s 
fortbildningspaket för skolpersonal bidragit till att personalen jobbat vidare med att skapa en 
studiemiljö och situation som ännu bättre passar målgrupper.
Vimmerby
Skolan hade aktiviteter kring Internationella kvinnodagen 8 mars. Det anordnades även en 
”tjejkväll” där personal och deltagare samlades och hittade på olika aktiviteter tillsammans. 
Sång, musik, mat. Det gjordes även en utställning med temat #metoo där man anonymt kunde 
lämna in berättelser som användes i utställningen den 8 mars.
En utbildningsdag för personalen handlade om Agenda 2030 då fokus låg på 
hållbarhetsfrågor.
Skolan samarbetar med St. Lucas-stiftelsen som håller föreläsningar på folkhögskolan. Bl.a 
har det handlat om psykisk ohälsa, ätstörningar och den lilla gruppens betydelse.
Yrkesutbildningarna hade en gemensam temadag där fokus låg på att lära sig mer om de lagar 
som styr det social verksamhet.
Öland
Under höstterminen hade skolan ett tydligt fokus på klimat och hållbarhetsfrågorna. Kursen 
Aktion för hållbar utveckling och allmän kurs med fördjupning har starkt bidragit till detta 
fokus. Ett möte för pedagogerna förlades till Stortorget i Kalmar för att få en bild av 
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Aktiviteter
manifestationen Fridays For Future i Gretas fotspår. Det var lärarna samt ett tiotal deltagare 
som var där, samt initiativtagare till manifestationen från Folk och Frö. Målet för deltagarna i 
manifestationen var att påverka de lokala beslutsfattarna i Kalmar kommun.
 

Förvaltningens mål:
2.2 Bredda intresset för kultur och öka delaktigheten i kulturlivet.
Studerande på folkhögskola ska, oavsett utbildning, möta kultur och själv utveckla sin förmåga 
till kreativitet.

Kommentar

Alla deltagare får möta olika typer av kultur, oavsett vilken utbildning de går. Det finns också 
stora möjligheter att själv utöva kultur i olika former och utveckla ett kulturellt intresse. 
Däremot är det en nedåtgående trend i antalet ansökningar på flera av de estetiska 
utbildningarna. Det gäller till exempel flera inriktningar inom musik samt textil.

Aktiviteter
 Kultur för alla

Alla studerande ska ha möjlighet att delta i kulturaktiviteter och att utveckla sin skapande 
förmåga.
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Aktiviteter
Kommentar
Exempel på kulturaktiviteter:
Gamleby
Det sker många kulturaktiviteter på skolan och det är främst de estetiska kurserna som står för 
utbudet av kulturella upplevelser.
- Gestaltande fotografi har fotoutställningar i och utanför skolan. En av utställningarna som 
visades i samhället kallades Käft.
- Folkmusikutbildningen arrangerar musikkvällar med dans för deltagare och allmänhet. 
Utbildningen har också utbyte med Lunnevads folkhögskola.
- De textila utbildningarna arrangerar många aktiviteter kopplat till hållbarhet. På Sy-lan som 
genomfördes en lördag fick deltagarna hjälp att ändra medhavda kläder för återbruk.
- GTV, Tv-produktionsutbildningen visade utvalda dramaproduktioner på Gamleby 
filmfestival.
- En seniorkurs med skapande inriktning startade hösten 2018.
Högalid
Under 2018 har kursdeltagare och personal erbjudits teatrar, konserter, musikfestival med 
mera både med skolan som anordnare såväl som externa anordnare. Olika former av kultur 
ingår också som teman/block/innehåll i flertalet kurser på skolan, inte bara de kurser som 
specifikt handlar om musik som kulturform. Deltagarenkäter visar att kultur uppfattas ingå i 
alla kurser och att deltagarna fått möta olika former av kultur under sin studietid. Även 
biobesök används av flera kurser som kvällsaktiviteter i början av termin eller läsår för att 
skapa gruppsammanhållning. Olika typer av idrottsarrangemang förekommer kontinuerligt 
under året där deltagare och personal är med som både utövare och/eller åskådare.
- Alla skolans deltagare såg Föregångerskan av Regionteatern Blekinge/ Kronoberg. 
Föreställningen handlar om hundraårsjubileet för den kvinnliga rösträtten och kampen för 
mänskliga rättigheter fortsätter.
- Deltagare fick möjlighet att se föreställningen Limits med Cirkus Cirkör.
- Songlines(Länsmusiken) gav konsert på Högalidsfestivalen och samarbetade med Högalids 
musikkurser i en konsert på Kalmar slott.
- Deltagare och personal läste internationell poesi på internationella poesidagen.
- Föreläsning av Héctor Barajas för deltagare i kurser som läser svenska som andraspråk.
- Skolans deltagare såg föreställning skapad av Ölands musikteaterskola.
- Läsårets uppstartsvecka avslutade med en konsert med tretton musiker från sex länder och 
tre kontinenter.
- Skolans deltagare i Sång & komp på scen medverkade i Star for Life in Concert, som är en 
storslagen konsert där ungdomar från Sverige sjunger tillsammans med artisterna Triple & 
Touch, Thandiwe Mbobo och sydafrikanska ungdomar i kören Star Choir South Africa. 
Skolans övriga deltagare samt personal fick delta till rabatterat pris.
- Deltagarna erbjöds möjligheten att gå på föreställningen Några av oss. En del av 
Riksteaterns långsiktiga satsning Demokratins gränser.
- Konsert på skolan med Solo Dja Kabaco från Burkina Faso. Konserten inleddes med Helena 
Tinnert, FN-föreningen Kalmar/Öland, som pratade om Agenda 2030.
- Skolans deltagare erbjöds, kostnadsfritt, via NBV och Riksteatern att se föreställningen När 
vi träffade varandra. Föreställningen spelas på svenska som huvudspråk, i delar arabiska.
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Aktiviteter
- Uppstartat samarbete med kommunens allaktivitetshus Smedjan som även innefattar ett 
bibliotek. Studiebesök samt utlåning av lokaler mellan verksamheterna, skolans deltagare kan 
välja att fika i skolans matsal eller på Smedjan.
- I bitr rektors tjänst ingår att verka inom region med sång som hälsofrämjande aktivitet. 
Under året har det bildats en kör på Strömgatan och följande verksamheter har haft sång som 
inslag vid konferens: staben, chefsdagar, första linjens chefer, barn- och ungdomskliniken. 
Även rektorer på folkhögskolor som träffas på temat ”hållbara rektorer” har letts i körsång 
samt deltagarna på årets konferens för kuratorer och andra deltagarnära personalgrupper på 
folkhögskolor från hela Sverige.
- I ateljén får deltagarna möjlighet att skapa konstverk som visas i våra lokaler.
- Ca 100 konserter per år genomförs av deltagare på Högalids folkhögskola
Vimmerby
- Hela skolan var i Kalmar på Leonardo da Vinci-utställningen.
- Seniorkursen besökte Liljevalchs vårsalong.
- En teatergrupp från Sundsgårdens folkhögskola spelade en föreställning om näthat. Det var 
även en efterföljande workshop.
- Allmän kurs har vi vid flera tillfällen under året haft vad skolan kallat för #TillfälligtAvbrott 
där skolan ordnat många olika aktiviteter, allt från friskvård till sång/musik och filmskapande. 
Där har deltagarna kunnat prova på nya saker.
Öland
Skolan har estetisk profil och stora delar av skolans verksamhet jobbar merparten av tiden 
med kultur. Det manifesteras lite extra vid utställningar, föreställningar och filmvisningar, på 
skolan, på Kalmar konstmuseum, på Himmelsberga, på Kalmar teater, under konstnatten mm. 
Tre av deltagarna på förra årets skrivarskola har givit ut böcker eller är på gång att ges ut på 
några av det stora förlagen som Bonniers, Natur och Kultur samt Nordstedts. Det har varit 
flera konserter och teaterföreställningar på skolan. Dels med gästande folkhögskoledeltagare 
från andra folkhögskolor men också med professionella musiker och teaterensembler som 
Ölands dramatiska teater, delar av Camerata Nordica, Vänner samt en jazz-trio med Olof 
Lövmo.
 

 Samverkan med kulturaktörer och kulturutbildningar.
Stärka samverkan med regionala kulturverksamheter och utbildningar.
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Aktiviteter
Kommentar
Skolorna samverkar med regionala kulturverksamheter, fria aktörer, arrangörsföreningar och 
kulturutbildningar:
- Ölands folkhögskola har stärkt samverkan med Capellagården i en trädgårdsutbildning samt 
i den inkubatorsverksamhet för yrkesverksamma kulturarbetare som är förlagd till 
Capellagården.
- Rektorerna har träffat projektledaren för länets satsning på litteratur som konstform och lagt 
planer för samarbete. Litteratursatsningen har sin bas i Vimmerby kommun.
- Riksteatern ger deltagare rabatt på föreställningar.
- Scenkonst Kalmar ger rabatt till grupper från skolor.
- Byteatern bjuder in deltagare som provpublik.
- Länsmusiken bjuder deltagare på musikkurser på fri entré till vissa konserter.
- Högalids musikkurser har haft konsert på Kalmar slott i samverkan med Songlines.
- Kammarmusikföreningen i Kalmar lämnar fribiljetter till musikstuderande vid varje konsert.
- Vimmerby folkhögskola har samverkat med Vimmerby konstförening kring bland annat 
Seniorkursens utställning.
- Vimmerby Musikkår medverkar på skolavslutningarna.
 

Förvaltningens mål:
2.3 Att öka kursdeltagarnas medvetenhet och kunskap om hälsa och 

ohälsa
Folkhögskolorna ska bidra med sin kunskap om kultur som en ingång till kreativt skapande, 
lärande, glädje och hälsa.

Kommentar

Folkhögskolorna har hög kompetens när det gäller hälsoarbete och målet är att det ska komma 
alla deltagare till del. En viktig insats är hälsosamtalen som är ett underlag i planeringen av stöd 
till varje enskild deltagare.
Alla deltagare på folkhögskola ges möjlighet att möta kultur och själva vara medskapare. Det 
erbjuds särskilda kurser på kulturområdet som förberedelse för högre studier. Genom 
sommarkurser och öppna arrangemang har skolorna nått en bred grupp av medborgare med 
kulturella aktiviteter.
Målen kring ekologiska livsmedel och minskning av mängden matavfall har inte uppnåtts. Det 
finns goda exempel kring båda områdena, men skillnaden mellan skolorna är stora. Miljöombud 
har utsetts som deltagit i landstingets utbildning.

Mått Utfall Målvärde
Verksamhet på folkhögskolorna som kan relateras till hälsa 
och kultur

40 % 40 %

Minst 40 % av den totala verksamheten ska relateras till hälsa och kultur.
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Mått Utfall Målvärde
Kommentar
Andelen kurser med hälsa-profil ligger i samma nivå som tidigare. Alla deltagare erbjuds 
hälsa-aktiviteter och hälsosamtal för att planera för ett aktivt och hälsosamt levnadssätt.
 
Andelen ekologiska livsmedel 38,7 % 46 %
Lägga upp långsiktiga mål för ökad andelen ekologiska livsmedel och förbättra 
uppföljningsarbetet kring måluppfyllelse.
Kommentar
Stora skillnader mellan skolorna där resultaten i senaste mätningen ligger mellan 29,5 och 
46.7 procent. Endast en av skolorna når målvärdet.
Mängden matavfall 142 kg 100 kg
Minskning av mängden avfall som slängs i matsalarna.
Kommentar
Mängden matavfall är jämförbart med 2017. Skillnaden är stor mellan skolorna; 7,6 - 50 kg. 
Ett fortsatt utvecklingsområde. Andelen studerande har ökat och därför är mätningarna inte 
helt jämförbara.

Aktiviteter
 Arbete för att minska mängden matavfall

Vägning varje dag under fastställda mätperioder. Det som vägs är matavfallet från matsalarna. 
Redovisas i kg. Mål sätts upp för procentuell förbättring. Kommunicera resultatet med 
personal och studerande för att öka medvetenheten.
Kommentar
Mängden matavfall mäts varje dag under fastställda mätperioder. Det som vägs är avfallet 
från matsalarna.
Gamleby folkhögskola har under lång tid jobbat medvetet för att minska matavfallet. De 
åskådliggör och kommunicerar sina resultat med både personal och deltagare. Det har 
inneburit att mängden avfall har minskat drastiskt.

 Genomföra hälsosamtal allmänna kurser
Genomföra ett hälsosamtal med alla heltidsstuderande på allmän kurs.
Kommentar
Hälsosamtal genomförs med de studerande på allmän kurs. Samtalen bidrar till högre kvalitet 
på individuella studieplaner och ger bättre förutsättningar att göra en individuell anpassning 
av undervisningen. Bidrar till ökad fysisk aktivitet.

 Öka andelen ekologiska livsmedel
Förbättra inköpsrutiner samt redovisa och analysera statistik.
Kommentar
Skolorna har arbetat tillsammans för att förbättra beställningsrutiner och öka andelen 
ekologiska livsmedel. Utfallet är ojämnt och det är endast Ölands folkhögskola som når 
målvärdet.

 Hälsa & Kultur.
Alla studerande ska ha möjlighet att delta i aktiviteter med inriktning på hälsa och kultur.
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Aktiviteter
Kommentar
Alla deltagare erbjuds att delta i kulturaktiviteter och ges möjlighet att utveckla sin egen 
skapande förmåga.

Förvaltningens mål:
2.4 Stärka kursutbudet kring integration
Insatser som stärker måluppfyllelsen i relation till handlingsplanen för integration.

Kommentar

Etableringskurser i samarbete med arbetsförmedlingen har genomförts på alla skolorna. Fler av 
deltagarna på etableringskurser går vidare till allmänna kurser, vilket innebär ett ökat behov av 
studier på grundskolenivå och en ökad andel studerande med svenska som andraspråk.
Ölands folkhögskola har avslutat kurserna inom projektet Företagsam framtid. Kurserna har 
riktat sig till nyanlända med intresse att starta företag. Kurserna har drivits med projektmedel 
från Europeiska Socialfonden och erfarenheterna sprids till övriga skolor. Ölands folkhögskola 
för erfarenheterna vidare i allmän kurs.
Högalid och Vimmerby genomför språkkurser för nyanlända med sjukvårdserfarenhet. 
Studierna kombineras med praktik i vården. Målet är att få en snabbare process till svensk 
legitimation och etablering i samhället.
 

Mått Utfall Målvärde
Etableringskurser erbjuds på alla folkhögskolor 100 % 100 %
Kurser i svenska och samhällsorientering.
Kommentar
Andelen deltagare på etableringskurser har minskat som en följd av att det är färre nyanlända. 
Det finns ett stort behov av att kunna fortsätta studera på allmän kurs efter etableringskursen, 
vilket också ökar antalet platser som läser på grundskolenivå.

Aktiviteter
 Kontinuerligt genomförande av etableringskurser

Samverkan med Arbetsförmedlingen för att kartlägga behoven.
Kommentar
Etableringskurser genomförs på alla folkhögskolorna. En ökande andel går vidare till studier 
på allmänna kurser.

 Företagsam framtid
Genomföra kurs i företagande för nya svenskar.
Kommentar
Den andra kursen inom projektet avslutades våren 2018. Under hösten utvärderades projektet 
och erfarenheterna implementerades i skolans kurser och spreds till övriga folkhögskolor. 
Slutkonferens kommer att genomförs i januari 2019.
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Förvaltningens mål:
2.5 Enskilda arkiven ska vara säkra och tillgängliga
Länets arkiv ska arbeta med säkerhet och tillgänglighet med utgångspunkt från handlingsplanen 
för arkiven i Kalmar län.

Kommentar

Kalmar läns arkivförbund har samordnat arbetet med att ta fram en handlingsplan för att stärka 
och tillgängliggöra arkiven. De har också en samordnande roll när det gäller att implementera 
handlingsplanen. Arbetet med handlingsplanen har föregåtts av en genomgång när det gäller 
finansiering, huvudmannaskap, ansvar och tillgänglighet.
Hultsfreds kommun planerar för nytt bibliotek där det också kommer att finnas plats för 
Rockarkivet. Det skapar helt nya förutsättningar när det gäller en säker hantering av 
arkivmaterial.

Aktiviteter
 Handlingsplan för arkiven i Kalmar län.

Kalmar läns arkivförbund samordnar arkiven i arbetet med att förverkliga handlingsplanen för 
arkiven i Kalmar län,
Kommentar
Kalmar läns arkivförbund har samordnat arbetet med att ta fram en handlingsplan för att 
stärka och tillgängliggöra arkiven. De samordnar också insatserna för att förverkliga planen.

 Verka för att bli en nationell nod med ansvar för utveckling av glasets arkiv och 
samlingar.
Medverka till att stärka nätverket mellan aktörer inom glasriket för att utveckla glasets arkiv 
och samlingar med inriktning på såväl forskning som näringsverksamhet.
Kommentar
Ett nätverk har skapats mellan aktörer inom glasriket för att utveckla glasets arkiv och 
samling. I nätverket ingår Kulturparken Småland, The Glass Factory, Designarkivet, 
Emmaboda kommun i samarbete med Emmabodabygdens arkivförening samt 
Linneuniversitetet. Medel har beviljats till projektet Samordning Swedish Glass Net 2018. 
Emmaboda kommun har tagit ansvar för att driva nätverkets arbete. Ambitionen är att bli en 
nationell nod med ansvar för utveckling av glasets arkiv och samlingar. Kulturnämnden har i 
sin framställan till Statens Kulturråd lyft behovet en nationell satsning för glasets arkiv och 
samlingar. Även Swedish Glass Net har lämnat en framställan till Statens Kulturråd om 
behovet av en utvecklingsnod med statligt stöd.

Förvaltningens mål:
2.6 Bevara, använda och utveckla kulturarvet i samhället
Kulturarv, dess bruk och betydelse i samhället och tillgänglighet är prioriterat i länets alla 
kommuner. Kulturarvet bidrar till samhälleliga processer som gagnar det gemensamma 
samhället.
Kulturarvet, både det fysiska och immateriella, ska göras tillgängligt, begripligt och sättas i sitt 
sammanhang. Kulturarvet ska utvecklas i samverkan med besöksnäringen.
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Kommentar

Många viktiga insatser har gjorts för att stärka värdet av kulturarvet. Regionen har bidragit 
genom projektstöd och support till projektgrupper, men också genom att medverka i olika 
nätverk. Projekten initierar nya satsningar, men det stora arbetet sker inom ordinarie uppdrag. 
En satsning som fått nationell och internationell spridning är Kalmar läns museums utgrävningar 
vid Sandby borg. Intresset har varit mycket stort när det gäller guidningar, föreläsningar och 
artiklar på området. Förutom museum finns också ett antal föreningar som ges regionalt stöd för 
sitt arbete med kulturarvet; Hembygdsförbundet, Smålands spelmansförbund och 
Sjöfararkusten. Museer och föreningar har i sin ordinarie programverksamhet haft en bred 
folkbildande verksamhet där de lyft viktiga samtidsfrågor och relaterat till vår historia.
En slutkonferens har genomförts kopplat till glasrikesuppdraget. I samband med detta bildades 
Swedish Glass Net som ett nätverk för fortsatt satsning för kulturarvet och för glasets framtid i 
Småland. Vid konferensen beslutades också att arbeta för att GAS-konferensen kan genomföras 
i Småland 2020. Det skulle ge möjligheten att komma i kontakt med internationella glassamlare.
Arbetet med att utveckla kulturmiljöplanerna i kommunerna har varit viktigt för att stärka 
kulturarvet.

Aktiviteter
 Stärka kulturarvets roll i besöksnäring och forskning.

Prioritera projekt som på olika nivåer stärker forskningen kring kulturarvet och rollen i 
besöksnäringen.
Kommentar
Flera satsningar pågår för att stärka sambandet mellan kulturarv, besöksnäring och forskning:
- Unika historiska Kalmar och Öland. Ett 3-årigt projekt med Kalmar kommun som 
huvudansvariga.
- Experimentellt kulturarv, som knyter samman konst och forskning. Drivs genom 
kulturföreningen Karneval.
- Förnyelse av kulturarvet med samtidskonsten som kompass. Ett 3-årigt projekt som drivs av 
Kalmar Konstmuseum.
- KKN-utbildning, Utbildning kring kulturella kreativa näringar i samverkan med sydlänen. 
Från Kalmar län deltar företrädare för både kultur och näring från sex kommuner.
- Glass Hack, Glass Factorys projekt kring kulturarv och forskning.
- Nya Småland, samverkan med Kronoberg och Jönköping kring konst, kulturarv och 
forskning.
- Världsarvet, samverkan inom världsarvsrådet.

Förvaltningens mål:
2.7 Bredda och öka utbudet av scenkonst i hela länet
Bredda och öka utbudet av scenkonst i hela länet med utgångspunkt från nya lokaler för 
scenkonst. Danskonsulenten vid Byteatern i samverkar med Regionteatern Blekinge Kronoberg.
Ett projekt för att gemensamt utveckla dansområdet genomförs inom Regionsamverkan 
Sydsverige.

Kommentar

Satsningen på ökat stöd till Byteaterns verksamhet ger nya förutsättningar för scenkonsten i 
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länet. Antalet produktioner kommer att kunna dubbleras och turnéverksamheten stärks. 
Byteatern får också uppdraget att jobba med utveckling av dansen i länet.
Kulturnämnden har också förutsättningarna för Ölands dramatiska teater genom ett fast 
produktionsstöd.

Aktiviteter
 Utökat uppdrag Byteatern.

Byteaterns uppdrag inom teater och dans utökas och förtydligas inför inflyttning i ombyggda 
och utökade lokaler.
Kommentar
Om- och tillbyggnation av Byteatern pågår och kommer att vara klart sommaren 2019. Stödet 
till Byteatern har ökats för att kunna utöka och bredda verksamheten.  Kulturnämnden har 
antagit en ny överenskommelse med utgångspunkt från den nya kulturplanen och ett bredare 
uppdrag. Från 2019 har Byteatern ansvaret för dansutvecklingen i länet och en stärkt roll när 
det gäller att främja dansen i hela länet. De har också uppdraget att ta emot fler 
dansproduktioner till länet.

Förvaltningens mål:
2.8 Implementera erfarenheterna från projektet Hälsa & Kultur
Stärka samverkan mellan kultur, vård och omsorg.

Kommentar

Under projektet Hälsa & Kultur samlades många erfarenheter som finns presenterade i 
informationsmaterial och utvärderingar/uppföljningar. Materialet har synliggjorts på 
landstingets hemsida och kompletterats med aktuella erbjudande från de regionala 
kulturverksamheterna. Dialog har påbörjats med sjukvårdsledningen. Kulturverksamheterna har 
medverkat på psykiatrins medarbetardagar.

Aktiviteter
 Sprida erfarenheterna från Hälsa & Kultur-projektet

Sprida erfarenheterna från Hälsa & Kultur-projektet.
Kommentar
De regionala kulturverksamheterna har formulerat erbjudanden som grund för samarbete med 
hälso- och sjukvården. De har också deltagit på psykiatrins medarbetardagar.

Förvaltningens mål:
2.9 Samordna, utveckla och verka för en regional kultur byggd på 

demokratisk grund
Samordna, utveckla och verka för den regionala kulturen i ett lokalt, regionalt, sydost, 
sydsvenskt och ett nationellt perspektiv, vilket ska leda till att kulturen når alla.

Kommentar

Den demokratiska grunden har tydliggjorts i överenskommelser och varit en förutsättning för 
anslag till regionala kulturaktörer samt organisationsstöd till studieförbund, idrott och 
ungdomsorganisationer.
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I december antog kulturnämnden överenskommelser med de regionala kulturverksamheterna 
som bygger på den nya kulturplanen, Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2022. Kulturens 
demokratiska grund bildar bas för överenskommelserna och följs upp genom årliga 
verksamhetssamtal kring:

 Barn och unga
 Kultur till alla i hela länet
 Tillgänglighet
 Jämställdhet
 Integration och mångfald
 Internationell och interkulturell samverkan och utveckling
 Hållbar utveckling
 Kvalitet

 

Aktiviteter
 Dialog med regionala kulturverksamheterna

Planering och uppföljning. Skriftlig överenskommelse.
Kommentar
Kulturnämnden har tecknat nya överenskommelser med verksamheter som har en regional 
roll. Grunden i överenskommelserna är ansvaret för att nå målen i den nya kulturplanen, 
Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2022.
Under våren genomfördes dialoger med rapportering av det gångna årets verksamhet. 
Kulturbygge har genomförts för att lyfta aktuella kulturfrågor i länet i dialog med regionala 
verksamheter och kommunala företrädare. Under hösten genomfördes dialog med alla 
regionala verksamheter med fokus på planerad verksamhet och arbete för att förverkliga 
målen i kulturplanen.

 Organisationsstöd till studieförbund, ungdomsorganisationer och Smålandsidrotten
Planering och uppföljning. Skriftlig överenskommelse.
Kommentar
Kulturnämnden har antagit nya riktlinjer för stödet till studieförbunden och påbörjat dialogen 
med Smålandsidrotten och SISU idrottsutbildarna om ny överenskommelse. Stödet till 
ungdomsorganisationerna bygger på den riktlinje som antogs av Regionförbundet.
Den nya riktlinjen för stödet till studieförbunden är tydligt kopplad till villkor och uppföljning 
när det gäller statligt stöd till lokal verksamhet. Studieförbundens betydelse som lokala 
kulturarrangörer har uppmärksammats i den nya kulturplanen.

 17/08 Utreda möjligheten till förstärkt samarbete med kulturorganisationerna inom 
integrationsområdet, diarienummer 170017
Kommentar
Uppdraget har rapporterats till Landstingsstyrelsen.

 Uppföljning av kultursamverkansmodellen
Kvalitativ och kvantitativ rapport till Statens kulturråd.
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Aktiviteter
Kommentar
Under våren lämnades kvalitativ och kvantitativ rapport till Statens Kulturråd. Rapporten 
redovisades för Landstingsstyrelsen i juni och innehöll redovisning av ekonomi, personal och 
verksamhet.
Medarbetare på kulturkansliet har medverkat på Statens Kulturråds samverkanskonferens för 
uppföljning av samverkansmodellen.

 Förverkligande av målen i kulturplanen
Överenskommelser med regionala aktörer för att nå målen i kulturplanen.
Kommentar
Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2022 har antagits av landstingsfullmäktige i maj 
2018. Implementeringsarbetet startade i dialog med regionala kulturverksamheter och 
kommunerna. Nya överenskommelser har tecknats med de aktörer som har regionalt stöd. 
Dialoger om överenskommelserna har förts med respektive verksamhet vid 
uppföljningssamtal vår och höst. Ett Kulturbygge har genomförts med dialog om kulturplanen 
med kommunala kulturchefer och verksamhetsföreträdare. Styrelserna för regionala 
kulturverksamheter har samlats för en genomgång av kulturplanen och kulturens 
demokratiska grund.
Kulturplanen har presenterats för Statens kulturråd och deras samverkansparter. Kulturrådet 
har också besökt länet och träffat kulturnämndens presidium och kulturkansliet för 
presentation och dialog om kulturplanen. Denna dialog med presentation av länets 
prioriteringar har sedan följts upp med en framställan till Statens kulturråd med begäran om 
ökat statligt stöd för att motsvara regionala satsningar.
Kulturkansliets medarbetare har varit parter i ett antal projekt för att förverkliga målen i 
kulturplanen:
- KKN-utbildning, utbildning kring kulturella kreativa näringar.
- Tillgänglighetsprojektet, för att öka tillgängligheten som besökare.
- Unika historiska Kalmar och Öland.
- GAS-konferens, internationell konferens kring glas som konstform riktat till konstsamlare.
- Litteratursatsningen i länet.
Kulturbyggen har genomförts kring GDPR, Kulturskolan, Kulturplanen samt Kultur i skolan.
 

Förvaltningens mål:
2.10Ett attraktivt län att verka i som kulturskapare.
Arbeta med nätverk och samordna aktörer för att stärka förutsättningarna för kulturskapare som 
vill verka i länet.

Kommentar

Ett mål i den nya kulturplanen är att Kalmar län ska vara ett attraktivt län för yrkesverksamma 
kulturarbetare. För att nå det målet krävs en samverkan mellan regional och kommunal nivå. 
Sex av länets kommuner deltar i den utbildning kring kulturella kreativa näringar, KKN, som 
genomförs i samverkan med sydlänen. Från Kalmar län deltar företrädare för både kultur och 
näring inom kommunerna.
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De regionala kulturverksamheterna har enligt överenskommelserna ett särskilt ansvar att 
förmedla uppdrag och vara mötesplats för yrkesverksamma på kulturområdet. Exempel på detta 
är Länsmusikens satsning på Talentcoach, Länsmuseets engagemang i forskarskolan arkeologi, 
litteratursatsningen i Vimmerby och inkubatorsverksamheten vid Capellagården.

Aktiviteter
 Samverka för att stärka villkoren för kulturskapare.

Genom projektstöd, kulturstipendier och samverkan med kommuner och nätverk bidra till att 
vara ett län som är attraktivt för kulturskapare att verka i.
Kommentar
Inom Regionsamverkan Sydsverige genomförs en utbildning kring utveckling av kulturella 
och kreativa näringar, KKN. Från Kalmar län deltar sex kommuner med tjänstepersoner som 
företräder kultur och näringsliv.
I Vimmerby pågår förarbetet för en satsning och utvecklingsarbete kring litteratur som 
konstform.
Länsmusiken driver Talentcoach som stöd till unga som vill etablera sig på musikområdet.
De nya överenskommelserna med regionala aktörer poängterar ansvaret för att förmedla 
uppdrag och vara mötesplats för kulturarbetare.
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3 Medarbetare - En attraktiv, utvecklande och hälsofrämjande 
arbetsplats (landstingets mål)

Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ska erbjuda utvecklingsmöjligheter och 
delaktighet. Arbetsmiljön ska bidra till ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv med engagerade 
medarbetare.

Förvaltningens mål:
3.1 Attraktiva, utvecklande och hälsofrämjande arbetsplatser.
Det ska vara attraktivt att arbeta inom bildning och kultur. Vi ska erbjuda arbetsplatser med 
möjlighet att utvecklas i sin roll. Arbetsmiljön ska bidra till ett hållbart arbetsliv genom att 
främja hälsa och kultur.

Kommentar

 
Under se senaste åren har antalet uppdragsutbildningar ökat. Samtidigt är skolorna inne i ett 
generationsskifte på grund av pensionering, vilket inneburit fler nyrekryteringar. Många med 
hög kompetens söker sig till folkhögskolorna. Däremot är det få som är utbildade 
folkhögskollärare. Därför har det varit viktigt att prioritera kompletterande utbildning för att 
tydliggöra folkhögskolan som egen utbildningsform. Genom nyrekryteringarna har 
ämneskompetensen breddats, framför allt när det gäller integrationsarbete.
Sjukfrånvaron räknat per helår har ökat jämfört med 2017, men ligger lägre än målvärdet.

Mått Utfall Målvärde
Andel friskvårdsbidrag 38% 67%
Stimulera medarbetare att nyttja friskvårdsbidraget.
Kommentar
Nyttjandet av friskvårdsbidrag är relativt lågt. Förutom friskvårdsbidraget har personalen på 
folkhögskolorna möjlighet att delta i friskvårdsaktiviteter på kvällarna tillsammans med 
studerande. Detta är inte synligt i statistiken
 
 
Andel medarbetare som i medarbetarenkäten uttrycker 
stolthet över att arbeta på folkhögskolan.

80 %

Kommentar
Enkäten genomförs vartannat år och resultatet för 2017 var 97 %.
Förutom frågan om stolthet fick medarbetarna svara på om de anser att deras arbete gör 
skillnad för deltagarna/de studerande. Det är 97 procent som anser att deras arbete gör 
skillnad. Medarbetarenkäten
 
Sjukfrånvaron inom landstingets alla verksamheter 3,4 % 4,2 %
Med ett systematiskt arbetsmiljöarbete som grund ska vi främja hälsa, förebygga och 
rehabilitera ohälsa med målsättningen att minska sjukfrånvaron.
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Mått Utfall Målvärde
Kommentar
Det samlade resultatet för 2018 är 3.44 %, vilket är en försämring mot 2017 då det var 
2.56 %. Frånvaron har ökat något bland kvinnor och fördubblats hos männen. Vårens frånvaro 
är betydligt högre än under hösten. Det är en kraftig ökning av frånvaron under mars-maj. Det 
är en ökning på både långtids- och korttidsfrånvaro. Skillnaden är relativt stor mellan skolorna 
och resultatet analyseras per enhet.
Medarbetare som i medarbetarenkäten uttrycker stolthet över 
att arbeta i Landstinget i Kalmar län

75 
(indexvärde)

Stolthetstalet mäts i samband med landstingets gemensamma medarbetarenkät.
Kommentar
Enkäten genomförs vartannat år.

Aktiviteter
 Analys och planering av kompetensbehov

•Nuvarande och framtida bemanningsstruktur
Folkhögskolorna har idag 182 medarbetare, varav 129 lärare. Antalet lärare har ökat i takt 
med en utökning av uppdrag, bland annat i samverkan med Arbetsförmedlingen. Till 
förvaltningen har knutits en kanslifunktion för kultur som motsvarar 3 tjänster.

Under kommande 5 år beräknas 50 pensionsavgångar varav 29 är lärare. Där ingår flera 
nyckelpersoner som chefer, kursföreståndare, lärare med specialkompetens samt 
specialfunktioner på servicesidan. Behovet av lärare med kompetens när det gäller svenska 
som andra språk och erfarenhet av integrationsarbete har ökat. De lärare som går i pension är 
kulturbärare och ofta utbildade folkhögskollärare. 
•Yrkesroller och utveckling av dessa
Yrkesroller har förändrats i takt med nya utbildningar och nya målgruppen. Särskilt märkbart 
är behovet av interkulturell kompetens, kunskap om integration samt studier i svenska som 
andraspråk. Folkhögskolornas personal är också i stort behov av kunskap när det gäller olika 
funktionssätt, jämställdhet samt HBTQ-frågor.
Kunskapen om folkhögskolan som utbildningsform är grunden för fortsatt utveckling och 
existens. Det är skälet till att det finns stort behov av satsning på arbetsgivarfinansierad 
utbildning inom bildningsverksamheten.
•Nyckelfunktioner 
Special- och socialpedagogik är nyckelfunktioner för att ge rätt stöd i studier och boende på 
folkhögskola. Uppdraget är att tillsammans med den studerande planera för den utbildning 
som är till störst nytta för var och en.
Skolledningarna har nyckelfunktioner för att stärka den egna utbildningsformen.
Kommentar
- En översyn av bemanningsstrukturen görs kontinuerligt för att ha en tydlig plan för 
kompetensförsörjning.
- Arbetsgivarfinansierad utbildning kring folkhögskolans idé och pedagogik, kompletterande 
utbildningar för att stärka kompetensen i svenska som andraspråk, vidareutbildning i 
specialpedagogik är satsningar för att stå väl rustade inför kommande pensionsavgångar.
- Behovet att ökad digital kompetens lyfts av alla skolorna och Högalids folkhögskola har 
påbörjat ett utvecklingsarbete med all personal.
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Förvaltningens mål:
3.2 Alla anställda ska uppleva att de ges förutsättningar att utvecklas 

i sitt arbete
Förbättra arbetet med individuella utvecklingsplaner för att utveckla medarbetaren och därmed 
arbetsplatsen.

Kommentar

Under de kommande fem åren har folkhögskolorna den procentuellt största nyrekryteringen av 
personal inom regionens förvaltningar. Det är idag en brist på lärare och särskilt inom vissa 
specialkompetenser. Det utbildas alltför få folkhögskollärare och därför har den pedagogiska 
utbildningen prioriterats inom förvaltningens ram. Motsvarande satsning har påbörjats inom 
vissa specialkompetenser, t ex svenska som andraspråk, specialpedagogik och socialpedagogik. 
Arbetsgivarfinansierad utbildning är nödvändig för att säkra framtida kompetens. Rekryteringen 
av specialkompetens blir annars mycket kostsam på grund av konkurrensen om arbetskraft och 
löneläget på arbetsmarknaden.
Folkhögskolan som egen utbildningsform, bemötandefrågor samt kvalitetsarbete har lyfts på 
personal- och utvecklingsdagar. Vimmerby har genomfört en processdag om systematiskt 
kvalitetsarbete för all personal. Högalid har gjort särskilda satsningar för att stärka personalens 
digitala kompetens.
Både kultur och bildning har fokuserat på omvärldsbevakning och nätverksbygge. Kulturen har 
stärkt samarbetet inom Regionsamverkan Sydsverige.
 

Mått Utfall Målvärde
Andel personal som erbjuds fortbildning kring folkbildning 100 % 100 %
All personal på folkhögskolorna ska erbjudas minst en dags fortbildning kring folkbildning.
Kommentar
Gemensam fortbildning genomfördes för all personal under höstlovsveckan. Region Kalmar 
län och förutsättningarna för folkhögskolorna från 2019 presenterades. Under rubriken "Att 
våga vara folkhögskola" utbyttes erfarenheter inom yrkesgrupperna kring rollen för att bidra 
till bildningsmiljön. Bob Hansson föreläste på temat "Konsten att vara snäll mot varandra och 
dom man är till för".
Antal pedagoger som genomgår utbildning i folkhögskolans idé 
och pedagogik

5 pers. 5 pers.

Fler rektorer och lärare ska ha folkhögskollärarutbildning eller annan utbildning i 
folkhögskolans idé och pedagogik.
Kommentar
Utbildning av personal kring folkbildningens idé och pedagogik har prioriterats under flera år 
för att vara väl förberedda inför generationsväxling. Under 2017 var det 3 lärare som startade 
utbildningen och avslutade 2018. Ytterligare 2 har påbörjat under våren. Dessutom prioriteras 
fortbildning när det gäller svenska som andraspråk och specialpedagogik för att ha en bred 
kompetens inom befintlig personal.
Antal rektorer som deltar i nätverk för rektorsfortbildning 4 4
Alla rektorerna förväntas delta i rektorsnätverk med andra folkhögskolor i landet.
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Mått Utfall Målvärde
Kommentar
Alla rektorerna är nu knutna till fortbildningsgrupper för rektorer på folkhögskolor.

Aktiviteter
 Gröna kortet och Utvecklande ledarskap för chefer.

Planering för att alla chefer genomgår Gröna kortet och Utvecklande ledarskap.
Kommentar
Målet är att alla chefer inom bildnings- och kulturförvaltningen ska gå igenom hela Gröna 
kortet. Under sista året har det varit flera nyrekryteringar av chefer, men planering görs för att 
inom rimlig tid gå igenom hela programmet.
Planering pågår också för att alla ska genomgå UL, Utvecklande ledarskap.

 Omvärldsbevakning.
Delta i nationella närverk, konferenser och utbildningar för att stärka omvärldsbevakningen.
Kommentar
Kulturkansliet har deltagit i regionala och nationella nätverk för omvärldsbevakning och 
erfarenhetsutbyte:
- Sydostkultur
- Regionsamverkan Sydsverige
- SKLs kulturchefsnätverk
- Kulturanalys användarnätverket för kulturdatabasen
- Statens kulturråds samverkansnätverk
Informationen sprids vidare till kommunala kulturchefer och företrädare för regionala 
kulturverksamheter genom bland annat Kulturbyggen och via Kultur i Kalmar län på 
Facebook.
Rektorerna ingår i rektorsfortbildningsgrupper arrangerade i samverkan inom 
Folkbildningsrådet. De samverkar också med övriga rektorer i offentligägda folkhögskolor 
genom OFI, Offentligägda folkhögskolors intresseorganisationer. Bildningschefen deltar i 
SKLs nätverk för folkhögskolornas huvudmän.
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4 Ekonomi - God ekonomisk hushållning (landstingets mål)
Landstinget ska ha en kostnadseffektiv hushållning av resurser. Den verksamhet som landstinget 
bedriver ska vara ekonomiskt ansvarsfull, hållbar och långsiktig. Verksamhetens mål ska nås 
med lägsta möjliga resursinsats.

4.1 Ekonomiskt resultat
Prognoserna under året har hela tiden resulterat i att vi ska hålla oss inom budgeterade ramar 
trots flera osäkerhetsfaktorer.
De osäkerhetsfaktorer vi kämpat med har varit ett ojämnt söktryck till skolornas kursutbud, 
minskad beläggning på internaten, minskad konferensverksamhet samt färre deltagare på 
etableringskurserna. Samtliga dessa faktorer genererar minskade statsbidrag och minskade 
intäkter för kost och logi.
Trots detta har skolorna kunnat fortsätta att utrusta för framtiden när det gäller allmänna ytor, 
skolsalar, matsalar samt internat.
Bokslutet redovisar efter året ett negativt resultat om 59 tkr.
Inom kulturområdet hålls den budgeterade ramen totalt sett utan några större avvikelser.
Nettokostnadsutvecklingen för Bildnings- och kulturförvaltningen 2018 ligger på 7,6 %.

4.2 Investeringar
Under året har investeringar gjorts till samtliga folkhögskolor efter behov och prioritetsordning. 
En extra satsning har dessutom gjorts till Tv-produktionsutbildningen på Gamleby folkhögskola 
eftersom den senaste tekniken efterfrågas och krävs för att utbildningen ska vara attraktiv.
Bildningsförvaltningen redovisar här ett mindre underskott.
 
 

4.3 Intern kontroll
Bildnings- och kulturförvaltningen har redovisat kontroll av representation under april och maj 
månad 2018. Denna punkt är årligen återkommande i internkontrollplanen.
Som centrala punkter har förvaltningen granskat processen kring löner, inventering av PC:s samt 
beslutsattest för leverantörsfakturor.
Som egen punkt har förvaltningen valt att granska folkhögskolornas kravrutiner. Den andra egna 
punkten var att kontrollera om det fanns en plan för hur administrativa nyckelpersoner ersätts 
vid längre sjukdom eller bortavaro vid Högalids folkhögskola.
Sammantaget har det för bildnings- och kulturförvaltningen inte framkommit några större 
avvikelser. Däremot krävs det fortfarande mer insatser för hur administrativa nyckelpersoner ska 
bli mindre sårbara inom en snar framtid.
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Förvaltningens mål:
4.4 God ekonomisk hushållning med budget i balans.
God planering och uppföljning av ekonomin.

Kommentar

Ett minskat söktryck till utbildningar och en osäkerhet kring flera uppdragsutbildningar har gjort 
att 2018 varit ett svårplanerat år. Osäkerheten har gjort att uppföljningsarbetet varit extra viktigt. 
Särskilt fokus har lagts på uppföljning av löner, eftersom det varit osäkerhet kring uppdrag och 
verksamhetsvolymen skiftat under året. Slutresultatet blir ett underskott på 59 tkr.
Ett viktigt mål har varit att öka det statliga kulturstödet till Kalmar län. Statliga stödet inom 
kultursamverkansmodellen hade en låg uppräkning 2018 och ingen utökning riktades till Kalmar 
län. Under året har en ny kulturplan antagits och presenterats för Statens Kulturråd och 
samverkansparterna. Tjänstepersoner på Statens Kulturråd har besökt Kalmar län för diskussion 
med kulturnämndens presidium och kulturkansli kring framtida satsningar. Dialogen har följts 
upp genom att kulturnämnden skickat en framställan till Statens Kulturråd med begäran om ökat 
statligt stöd i relation till de regionala satsningen.
Det statliga stödet inom kultursamverkansmodellen hade en låg uppräkning 2018 och ingen 
utökning riktades till Kalmar län. Under året har en ny kulturplan antagits och presenterats för 
Statens Kulturråd och samverkansparterna. Tjänstepersoner på Statens Kulturråd har besökt 
Kalmar län för diskussion med kulturnämndens presidium och kulturkansli kring framtida 
satsningar. Dialogen har följts upp genom att kulturnämnden skickat en framställan till Statens 
Kulturråd med begäran om ökat statligt stöd i relation till de regionala satsningen.

Mått Utfall Målvärde
Förvaltningens och enheternas ekonomiska utfall ska rymmas 
inom tilldelade ramar.

-59 0

Planering, uppföljning och analys som säkerställer hög kvalitet.
Kommentar
Förvaltningen redovisar ett underskott på 59 tkr. Skolorna har nått fullt statsbidrag inom 
folkbildningsanslaget. Däremot minskar intäkterna i uppdragsutbildningar, främst när det 
gäller de arbetsmarknadspolitiska satsningarna i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Aktiviteter
 Kvalitetssäkring och analys av ekonomi.

Löpande dialog och kontinuerliga uppföljningsmöten.
Kommentar
De månadsvisa uppföljningarna med skolornas rektorer och skolassistenter växlar i karaktär 
beroende på verksamhetens volym och ekonomiska resurser. Stort fokus har lagts på 
uppföljning av löner eftersom det är vår största kostnad. Konsekvenserna kan också bli 
betydande för båda parter varför det är väldigt viktigt att rimlighetsbedömningar görs löpande 
och att det finns kända rutiner för rapportering av eventuella felaktigheter.

 Kvalitetssäkring av kulturanslag, projektmedel och organisationsbidrag.
Uppföljning per projekt och år.
Kommentar
Tydliga administrativa rutiner har upprättats för hantering av anslag, bidrag och projektmedel.



 

Bildnings- och kulturförvaltningen, Verksamhetsberättelse 2018 34(35)

Aktiviteter
 Bredda konferensutbudet.

Jobba aktivt i kontakten med befintliga konferensgrupper.
Kommentar
Skolorna arbetar aktivt i kontakterna med befintliga konferensgrupper. Möjligheten att ta 
emot konferenser begränsas av en stor verksamhet med många uppdrag. Under 2018 har man 
sammanlagt tagit emot 3160 konferensgäster. Sedan tillkommer egna 
kortkurser/sommarkurser och i Vimmerby hyrs ut till allmänheten och i samverkan med 
Astrid Lindgrens Värld under turistsäsongen.

 Genomförande av kurser för maximalt statsbidrag från FBR
Säkerställa rekrytering till allmänna och särskilda kurser. Goda rutiner i ansökan av medel 
från SPSM.
Kommentar
Alla skolor har nått volymen för statsbidrag. Det finns goda rutiner för ansökan av medel från 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, vilket ger förutsättningar för att varje deltagare ska få 
rätt stöd för att nå sina mål.
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5 Framtidsavsnitt
Kulturen ska fungera som en utvecklande kraft i hela länet. För att erbjuda en likvärdig kultur 
som ger alla lika möjligheter prioriterar kulturplanen:

 Kultur i hela länet
 Kultur till barn och unga
 Jämställd, jämlik och tillgänglig kultur
 Kreativt klimat för kulturskapare

Kommunerna stödjer föreningarna och studieförbundens verksamheter. Det är de som arrangerar 
konserter, utställningar, film och teater, körer och orkestrar, vårdar och bär kunskap om 
kulturmiljö, historia, byggnation, konst, arkitektur, teknik, sjöfart och industri. En god 
samverkan och samplanering med kommunerna är därför nödvändig. Det gäller även för de 
regionala kulturverksamheternas medverkan i skolan och samverkan med kulturskolan. Att 
stärka förutsättningarna för kulturella och kreativa näringar är ett gemensamt ansvar. Regionen 
samverkar med sydlänen i en utbildning där sex av länets kommuner deltar med företrädare för 
kultur och näringsliv. Kunskapen från utbildningen ska spridas vidare till övriga kommuner för 
att stärka möjligheterna för kulturarbetare i hela länet.
Möjligheterna att nå länskulturen är ojämnt fördelad. Länet är stort och både tidsfaktor och 
tillgången till kollektivtrafik är ett hinder för många skolor som vill besöka kulturverksamheter. 
En ny överenskommelse har tecknats när det gäller kulturresor med KLT. Rutinerna har 
förenklats men antalet resor är fortsatt på en låg nivå.
Folkhögskolorna har en viktig roll för att höja bildnings- och utbildningsnivån i länet. Det krävs 
en fortsatt satsning på allmänna behörighetsgivande kurser för att fler länsbor ska få grundskole- 
och gymnasiekompetens och därmed öka möjligheterna till arbete och försörjning. Alla 
folkhögskolorna ska ha en plan för sitt stöd till deltagare med svenska som andraspråk och 
deltagare som behöver särskilt stöd på grund av funktionssätt.
Det livslånga lärandet är en viktig uppgift för folkhögskolorna. Länets befolkning blir äldre och 
äldre och tillgången till utbildning och kultur kommer att vara fortsatt viktig för folkhälsan.
Folkhögskolorna kan även fortsatt vara en part i regionens satsning på utrikes födda med 
vårdutbildning. Det är också viktigt med ett fortsatt samarbete med arbetsförmedlingen och 
kommunerna när det gäller uppdragsutbildningar som t ex etableringskurser för nyanlända och 
kurser i bristyrken. De senaste åren har samverkan med arbetsförmedlingen minskat när det 
gäller studiemotiverande folkhögskolekurser och deltagare till etableringskurser har minskat på 
grund av en lägre invandring. Skolorna bör därför stärka samarbetet med andra 
utbildningsaktörer, myndigheter och organisationer.  Inte minst stärka samarbetet med och inom 
den nybildade regionen där folkhögskolorna inte använts i någon särskilt stor utsträckning.
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Regional utvecklingsförvaltning 
Samhällsplanering och tillväxt

RUN 2019/327

Regionala utvecklingsnämnden

Regional kulturresurs, kulturprojektmedel

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att vid beviljande av resterande 
projektmedel från regional kulturresurs under 2019 särskilt prioritera projekt 
som bidrar till kultur i hela länet. Samverkan, former för samplanering och 
gemensamt utvecklingsarbete mellan regionala och lokala aktörer/arrangörer 
är viktiga för att nå målet.
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att ge regionala 
utvecklingsförvaltningen ett uppdrag att se över hur regionala 1.1-medel kan 
användas som finansiering tillsammans med projektmedel från regional 
kulturresurs från år 2020 för att förstärka projekt inom kulturområdet. Ett 
förslag ska lämnas på nämndens möte i november.

Bakgrund
Kultur att växa i, Kulturplan Kalmar län 2019-2022 antogs av Landstinget i 
Kalmar läns fullmäktige 2018-05-30. Kulturplanen är framtagen i samverkan 
med länets kommuner och ligger till grund för länets samverkan med Statens 
Kulturråd genom kultursamverkansmodellen.

Regional kulturresurs, kallad Kulturprojektmedel, har skapats för att stödja 
regional utveckling inom kultur, utveckling eller uppbyggnad av 
verksamheter, utveckla eller prova nya företeelser eller nya idéer samt stödja 
samarbeten mellan olika konst och kulturområden. Stödet ska ge möjlighet 
till förstudier, experiment och tidsbegränsade projekt.
Utgångspunkten för anslag av regionala kulturprojektmedel är:
- Nationella kulturpolitiska mål

- Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län, RUS

- Kultur att växa i, Kulturplan Kalmar län 2019-2022
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Kulturen ska fungera som en utvecklande kraft i hela länet. För att erbjuda 
en likvärdig kultur som ger alla möjligheter prioriterar kulturplanen:

 Kultur i hela länet
 Kultur till barn och unga
 Jämställd, jämlik och tillgänglig kultur
 Kreativt klimat för kulturskapare

Projekt som beviljas stöd ska utgå från kulturens demokratiska grund, vilken 
beskrivs i kulturplanen.

Maria Agestam
Kultursamordnare
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  RUN 2019/308
Regional utvecklingsenhet

Regionala utvecklingsnämnden

Överenskommelse mellan Region Kalmar län och 
kulturverksamheter som uppbär regionalt stöd 

Förslag till beslut 
Regionala utvecklingsnämnden antar överenskommelsen med Riksteatern 
Kalmar län.
Regionala utvecklingsnämndens ordförande får i uppdrag att underteckna 
överenskommelsen.

Bakgrund 
”Kultur att växa i – Kulturplan Kalmar län 2022” antogs av fullmäktige i maj 
2019. För att tydliggöra varje kulturverksamhets ansvar och roll att nå målen i 
kulturplanen tecknas nya överenskommelser. I september antog Landstingets 
kulturnämnd en generell överenskommelse för verksamheter som uppbär 
regionalt stöd. Med utgångspunkt från kulturnämndens beslut har 
överenskommelser tagits fram med respektive verksamhet. De 
överenskommelser som var klara före årsskiftet antogs av Landstingets 
kulturnämnd. Restande överenskommelse med Riksteatern Kalmar län föreläggs 
härmed den Regionala utvecklingsnämnden för beslut. 

Maria Agestam
Kultursamordnare
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  Samhällsplanering och tillväxt
Kultur Ärendenummer

RUN 2019/308

Överenskommelse 2019-2022 mellan Region Kalmar län
och Riksteatern Kalmar län.
Kulturen ska erbjuda en demokratisk möjlighet att utveckla sina sinnen och 
bildning, uppleva glädje, lust, sorg och dramatik. Kulturen ger förståelse för 
vår samtid genom speglingar och frågeställningar. Kulturen ska ge oss 
möjlighet till eget skapande och att delta i konstnärliga processer. 
Region Kalmar län verkar för att konst, kultur och kulturpolitisk utveckling 
ska vara en aktiv del av den regionala utvecklingen. Genom 
överenskommelsen ska Riksteatern Kalmar län medverka till att ”Kultur att 
växa i – Kulturplan Kalmar län 2022” genomförs. 
Överenskommelsen styrs strategiskt av:

 FN:s barn- och mångfaldskonventioner samt Agenda 2030
 Nationella kulturpolitiska mål
 Klimat att växa i – Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län
 Landstingsplanen 2019-2021

Genom överenskommelsen styrs Riksteatern Kalmar län av:
 Kultur att växa i - kulturplan Kalmar län 2022
 RELEVANT, en strategi för samverkan mellan skola och kultur i 

Kalmar län 

Region Kalmar län ingår i kultursamverkansmodellen med Statens 
Kulturråd. Den bygger på relationen ”armlängds avstånd” mellan anslags-
givare och utförare. Det innebär att Region Kalmar län beslutar om mål och 
ekonomiska ramar och överlåter konstnärliga och kvalitativa bedömningar åt 
professionen. Riksteatern Kalmar län ansvarar för sakkunskap, konstnärligt 
innehåll och professionell ledning av verksamheten. 

Vision
Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse – för alla, överallt!

Verksamhet
Riksteatern Kalmar län är en regional organisation inom Riksteatern – en 
folkrörelse som arrangerar, förmedlar och främjar scenkonst och som äger en 
framgångsrik teater, en turnerande nationalscen för alla. 
Riksteatern Kalmar län har två anställda verksamhetsutvecklare/ 
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scenkonstkonsulenter som arbetar med att utveckla arrangörsföreningarna 
och med att främja och förmedla scenkonst till skolorna i länet.

Den regionala föreningen samverkar med de kommunala skolkultursam-
ordnarna i länet. Verksamheten arbetar för att stärka scenkonstens ställning 
och utveckling i Kalmar län, öka kunskapen om scenkonst och förmedling, 
föreningsutveckling, regional utveckling, opinion och information samt 
projektverksamhet. Riksteatern Kalmar län har tolv medlemsföreningar och 
två anslutna organisationer – alla arrangörer av professionell scenkonst.

Riksteatern Kalmar län stärker och utvecklar det lokala arrangörskapet 
framför allt genom de lokala Riksteaterföreningarna. Den regionala 
föreningen stöttar Riksteaterföreningarna i arrangörskap, marknadsföring, 
medlemsutveckling, publikarbete och nätverksbyggande.

Riksteatern Kalmar län ingår i nätverket Scenkonst Sydost som arrangerar 
aktiviteter som vår- och höstträffar, utbildningar och inspirationsträffar för 
riksteaterarrangörer. Riksteatern Kalmar län samverkar kontinuerligt med 
övriga kulturverksamheter i länet på konsulent- och ordförandenivå. 
Riksteatern Kalmar län samverkar också med andra regionala 
riksteaterföreningar och med producenten Riksteatern nationellt.

Klimat att växa i - Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län
”Klimat att växa i” lyfter tre horisontella perspektiv där regional kultur har 
en roll och ett ansvar inom:

 Digital omställning

 Kompetensförsörjning

 Internationalisering
Utvecklingsstrategins målbild är att alla ska ha möjlighet att utvecklas efter 
sina önskningar, oavsett bakgrund och förutsättningar. Utvecklingsstrategin 
och kulturplanen prioriterar:

 Delaktighet, hälsa och välbefinnande – Kultur som utmanar och berör

 God miljö för barn och unga – Kultur att växa i

 Hållbar samhällsplanering – Kultur att leva i

 Stärkt konkurrenskraft – Kultur att utforska och utvecklas i

Kultur att växa i – Kulturplan Kalmar län 2022
I enlighet med Kulturplan Kalmar län 2022 ska regional kulturverksamhet 
bygga på en demokratisk grund med inriktning mot:

 Barn och unga

 Kultur till alla i hela länet

 Tillgänglighet

 Jämställdhet

 Integration och mångfald
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 Internationell och interkulturell samverkan och utveckling

 Hållbar utveckling

 Kvalitet
”Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2022” utgår primärt från att 
kulturverksamheterna samverkar långsiktigt med kommunernas skolor och 
arrangörer. För att nå alla målen krävs samverkan med omsorg, 
hälsocentraler, olika utbildningsformer, besöksnäring och övrig näring.
Övergripande mål i ”Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2022” är:

 Kultur i hela länet

 Kultur till barn och unga

 Jämställd, jämlik och tillgänglig kultur

 Kreativt klimat för kulturskapare 
Mål för respektive konst och kulturområde redovisas specifikt i kulturplanen.

Uppföljning av verksamheten ska ske utifrån:
1. Förmedla och främja utbud av professionell scenkonst med bredd, 

spets och hög kvalitet.
2. Främja möjligheten att uppleva, delta i och arrangera scenkonst under 

professionell ledning i hela länet.
3. Ett tillgängligt utbud för alla.
4. Barn och ungas tillgång till och delaktighet i scenkonst.
5. Verksamhetens stöd till ökad kunskap om scenkonstområdet hos barn 

och unga.
6. Verksamhetens stöd till yrkesverksamma och ideella inom 

scenkonstområdet genom nätverk, mötesplatser, fortbildning och 
utvecklingsinsatser.

7. Förmedla uppdrag och kunskap inom scenkonst.
8. Samarbete och stöd till föreningar inom scenkonst.
9. Riksteatern Kalmar läns arbete för att uppfylla Kulturplanens 

demokratiska grund.
10. Riksteatern Kalmar läns samverkan lokalt, regionalt, nationellt och 

internationellt för att utveckla scenkonstområdet.
11. Riksteatern Kalmar läns samverkan med studieförbund, 

folkhögskolor och universitet inom scenkonstområdet.
12. Riksteatern Kalmar läns stöd till kommuner, Region Kalmar län samt 

till statliga myndigheter som sakkunnig inom scenkonstområdet.

Uppföljning och verksamhetsplan
Riksteatern Kalmar län, som ingår i kultursamverkansmodellen, ska redovisa 
kvantitet och kvalitet i kulturdatabasen.se i enlighet med Kulturrådets 
riktlinjer. 
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Redovisning av verksamheten ska ske enligt följande:
 31 mars – Verksamheten redovisas kvantitativ i kulturdatabasen.se 
 31 mars – Verksamheten redovisas kvalitativt enligt Kulturrådets 

anvisning
 31 mars - Verksamhetsberättelse/årsredovisning inklusive 

bokslut och revisionsberättelse (beslutad av styrelsen och 
undertecknad)

 April/maj – verksamhetssamtal med företrädare för 
Region Kalmar län

 Oktober/november – samtal med företrädare för Region Kalmar län
 30 november – Verksamhetsplan och budget lämnas till Region 

Kalmar län

Verksamhetssamtal
Under april/maj träffar Riksteatern Kalmar län Region Kalmar län i ett 
verksamhetssamtal för uppföljning av föregående års verksamhet och 
överenskommelse. Vid samtalet ska utfall och måluppfyllelse kommenteras 
samt verksamhetens planer för kommande satsningar presenteras. 
Uppföljningen beskrivs i Bilaga 1.
Under hösten kallas Riksteatern Kalmar län till ett gemensamt samtal. Vid 
samtalet ska Riksteatern Kalmar län presentera en preliminär 
verksamhetsplan och budget för kommande år. 

Finansiering
Riksteatern Kalmar län drivs av den regionala föreningen Riksteatern 
Kalmar län. Verksamheten finansieras med offentliga medel och med egna 
intäkter och projektmedel. Denna överenskommelse gäller enbart offentliga 
medel från stat och region. Verksamhetens fasta lokaler finansieras av 
Kalmar kommun och ligger utanför överenskommelsen.
Verksamheten kan ta särskilda uppdrag, teckna överenskommelser avseende 
verksamhet och samarbete med andra aktörer, kommuner eller 
uppdragsgivare. Riksteatern Kalmar län kan ge verksamheten uppdrag som 
ligger utanför denna överenskommelse. Verksamhet och ekonomi ska i alla 
dessa fall redovisas separat.
I enlighet med kultursamverkansmodellen anslår Region Kalmar län årligen 
medel till Riksteatern Kalmar län. Anslagets storlek utgår från Regionplanen 
och budget för Kalmar län vilken omfattar 3 år. Regionplanen antas av 
regionfullmäktige i november. 
Regionfullmäktige beslutar om kommande års anslag till regional kultur i 
november. När Statens Kulturråd har fattat beslut om fördelning av det 
statliga anslaget beslutar den regionala utvecklingsnämnden om fördelningen 
av både det regionala och statliga anslaget samtidigt. Den regionala 
utvecklingsnämnden beslutar i februari.
Från Region Kalmar län utgår 2018 ett verksamhetsanslag om 1 820 000 kr, 
till Riksteatern Kalmar län. Under förutsättning att Region Kalmar län och 
staten beviljar en uppräkning av rambudgeten kan verksamhetsanslaget 
räknas upp kommande år.
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I början av januari betalar Region Kalmar län ut ett anslag som motsvarar 
hälften av föregående års regionala anslag. Statsbidrag betalas ut kvartalsvis 
och resterande regionalt stöd betalas ut i juli, utan rekvisition. 

Övrigt
Överenskommelsen är kopplad till ”Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 
2022” och skrivs om i anslutning till att ny kulturplan antas. 
Överenskommelsen innefattar en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. 
Överenskommelsen kan sägas upp ensidigt. Överenskommelsen ska 
godkännas av Region Kalmar läns utvecklingsnämnd och Riksteatern 
Kalmar läns styrelse. 

Kalmar den………………….. ………. den …………………..

Region Kalmar län, utvecklingsnämnd Riksteatern Kalmar län

………………………………… ……………………………………
/Underskrift/ /Underskrift/

………………………………… ……………………………………
/Namnförtydligande/ /Namnförtydligande
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Samhällsplanering och tillväxt
Kultur

Regionala utvecklingsnämnden 

Överenskommelse mellan Region Kalmar län och 
Kalmar läns Hemslöjdsförening

Förslag till beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden antar överenskommelsen med 

Kalmar läns Hemslöjdsförening. 
2. Regionala utvecklingsnämndens ordförande får i uppdrag att 

underteckna överenskommelserna.

Bakgrund
”Kultur att växa i – Kulturplan Kalmar län 2022” antogs av fullmäktige i maj 
2019. Nya överenskommelser ska tecknas för att tydliggöra varje 
verksamhets ansvar och roll för att nå målen i den nya kulturplanen. I 
september antog Landstingets kulturnämnd en generell överenskommelse för 
verksamheter som uppbär regionalt stöd. Med utgångspunkt från 
kulturnämndens beslut har överenskommelser tagits fram med respektive 
verksamhet. De överenskommelser som var klara före årsskiftet antogs av 
Landstingets kulturnämnd 2018-12-19. Återstående överenskommelse med 
Kalmar läns Hemslöjdsförening föreläggs regionala utvecklingsnämnden för 
beslut.
Överenskommelser har tecknats med de verksamheter som ingår i 
kultursamverkansmodellen: Byteatern Kalmar länsteater, Kalmar 
Konstmuseum och Designarkivet, Kalmar läns arkivförbund, Kalmar läns 
hemslöjdsförening, Kalmar läns museum, Kalmar läns musikstiftelse, 
Riksteatern Kalmar län, The Glass Factory och Virserums konsthall. En 
särskild handling som beskriver verksamhetsmål och rutiner för uppföljning 
kommer att upprättas för Regionbibliotekets verksamhet. 
Överenskommelser har även tecknas med regionala aktörer som endast 
uppbär regionalt stöd: Rockarkivet, Capellagården och Litteraturnoden. När 
det gäller Litteraturnoden kommer överenskommelsen att skrivas när 
förstudien är klar och verksamheten har etablerats. 
Överenskommelsen bygger på ”armlängds avstånd” mellan anslagsgivare 
och utförare. Det innebär att regionen beslutar om mål och ekonomiska 
ramar och kulturverksamheterna ansvarar för sakkunskap, konstnärligt 
innehåll och professionell ledning av verksamheten. 
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Verksamheter inom kultursamverkansmodellen rapporterar årligen kvantitet 
och kvalitet i kulturdatabasen. Alla kulturverksamheter med regionalt stöd 
lämnar verksamhetsplan och budget samt redovisar med 
verksamhetsberättelse och bokslut. Regionala utvecklingsnämnden beslutar 
om övriga rutiner för dialog och uppföljning med utgångpunkt från 
kulturplanen.

Maria Agestam 
Kultursamordnare

Bilaga
1. Överenskommelse med Kalmar läns Hemslöjdsförening



Region Kalmar län
Webbplats
Regionkalmar.se

E-post
region@regionkalmar.se

Organisationsnr
232100-0073

Postadress
Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Besöksadress
Strömgatan 13
Kalmar

Telefon
0480-840 00

Fax Bankgiro
833-3007

Diarienummer KN 180075
Sida
1 (7)

  

  
 

Samhällsplanering och tillväxt
Kultur

Överenskommelse 2019-2022 mellan 
Regionutvecklingsnämnden i Region Kalmar län
och Kalmar läns Hemslöjdsförening.
Kulturen ska erbjuda en demokratisk möjlighet att utveckla sina sinnen och 
bildning, uppleva glädje, lust, sorg och dramatik. Kulturen ger förståelse för 
vår samtid genom speglingar och frågeställningar. Kulturen ska ge oss 
möjlighet till eget skapande och att delta i konstnärliga processer. 
Region Kalmar län verkar för att konst, kultur och kulturpolitisk utveckling 
ska vara en aktiv del av den regionala utvecklingen. Genom 
Överenskommelsen ska Kalmar läns Hemslöjdsförening medverka till att 
”Kultur att växa i - kulturplan Kalmar län 2022” genomförs.
Överenskommelsen styrs strategiskt av:

 FN:s barn- och mångfaldskonventioner samt Agenda 2030. 

 Nationella kulturpolitiska mål

 Klimat att växa i - Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län

 Landstingsplanen 2019-2021
Genom Överenskommelsen styrs Kalmar läns Hemslöjdsförening av:

 Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2022

 RELEVANT, en strategi för samverkan mellan skola och kultur i 
Kalmar län

I tillämpliga fall: 

 Offentlig konst i Kalmar län – policy och riktlinjer
Region Kalmar län ingår i kultursamverkansmodellen med Statens 
Kulturråd. Den bygger på relationen ”armlängds avstånd” mellan 
anslagsgivare och utförare. Det innebär att Region Kalmar län beslutar om 
mål och ekonomiska ramar och överlåter konstnärliga och kvalitativa 
bedömningar åt professionen. Kalmar läns Hemslöjdsförening ansvarar för 
sakkunskap, konstnärligt innehåll och professionell ledning av 
verksamheten. 
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Vision
Kalmar läns hemslöjdsförening ska verka för att slöjden är en naturlig del i 
människors liv. Slöjden ger människor redskap för förändring och skapar 
glädje och välbefinnande. Att slöjda är att fysiskt ta kontroll över och 
påverka sin omvärld och sitt liv. Våra händer formar framtiden.

Verksamhet
Hemslöjden bedriver hållbar, kreativ, gränsöverskridande och professionell 
verksamhet i hela länet. Verksamheten riktas till alla åldrar - barn, unga och 
vuxna - såväl proffs, hobbyslöjdare och de som slöjdar för första gången. 
Hemslöjdskonsulenterna arbetar med utställningar, projekt och utbildningar i 
länet och i samarbete med andra hemslöjdskonsulenter och verksamheter. 
Föreningen deltar i publika arrangemang och skapar egna arrangemang, på 
egen hand eller tillsammans med andra.
Hemslöjdskonsulenterna arbetar för att öka affärsmässigheten hos 
yrkesslöjdare inom länets slöjd- och konsthantverksföretag genom riktade 
utbildningar och genom att utveckla och förmedla kunskap om material, 
tekniker, form, tradition och kvalitet.

För att stärka barn och ungas slöjdande har verksamheten som mål att 
samarbeta med länets kulturskolor för att införa slöjd som valbart ämne. 
Erfarenheter från Hemslöjdens tidigare Slöjdklubbar kommer användas i 
detta arbete. 

Klimat att växa i - Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län
”Klimat att växa i” lyfter tre horisontella perspektiv där regional kultur har 
en roll och ett ansvar inom:

 Digital omställning

 Kompetensförsörjning

 Internationalisering
Utvecklingsstrategins målbild är att alla ska ha möjlighet att utvecklas efter 
sina önskningar, oavsett bakgrund och förutsättningar. Utvecklingsstrategin 
och kulturplanen prioriterar:

 Delaktighet, hälsa och välbefinnande – Kultur som utmanar och berör

 God miljö för barn och unga – Kultur att växa i

 Hållbar samhällsplanering – Kultur att leva i

 Stärkt konkurrenskraft – Kultur att utforska och utvecklas i

Kultur att växa i – Kulturplan Kalmar län 2022
I enlighet med Kulturplan Kalmar län 2022 ska regional kulturverksamhet 
bygga på en demokratisk grund med inriktning mot:

 Barn och unga

 Kultur till alla i hela länet

 Tillgänglighet
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 Jämställdhet

 Integration och mångfald

 Internationell och interkulturell samverkan och utveckling

 Hållbar utveckling

 Kvalitet
”Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2022” utgår primärt från att 
kulturverksamheterna samverkar långsiktigt med kommunernas skolor och 
arrangörer. För att nå alla målen krävs samverkan med omsorg, 
hälsocentraler, olika utbildningsformer, besöksnäring och övrig näring.
Övergripande mål i ”Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2022” är:

 Kultur i hela länet

 Kultur till barn och unga

 Jämställd, jämlik och tillgänglig kultur

 Kreativt klimat för kulturskapare 
Mål för respektive konst och kulturområde redovisas specifikt i kulturplanen.

Uppföljning av verksamheten ska ske utifrån:
1. Produktion och utbud av professionell hemslöjd och hantverk med 

bredd, spets och hög kvalitet.
2. Möjligheten att uppleva, delta i och utöva hemslöjd och hantverk 

under professionell ledning i hela länet.
3. Ett tillgängligt utbud för alla.
4. Barn och särskilt ungas tillgång till och delaktighet i hemslöjd och 

hantverk.
5. Verksamhetens stöd till ökad kunskap om hemslöjd och hantverk hos 

barn och unga.
6. Verksamhetens stöd till yrkesverksamma och amatörer inom 

hemslöjd och hantverk genom nätverk, mötesplatser, fortbildning och 
utvecklingsinsatser.

7. Förmedling av uppdrag till yrkesverksamma inom hemslöjd och 
hantverk.

8. Samarbete och stöd till föreningar inom hemslöjd och hantverk.
9. Hur Kalmar läns Hemslöjdskonsulenter uppfyller Kulturplanens 

demokratiska grund.
10. Kalmar läns Hemslöjds samverkan lokalt, regionalt, nationellt och 

internationellt för att utveckla hemslöjd och hantverk.
11. Kalmar läns Hemslöjds samverkan med studieförbund, folkhögskolor 

och universitet inom hemslöjd och hantverk.
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12. Kalmar läns Hemslöjds stöd, till kommuner, Region Kalmar län samt 
till statliga myndigheter, som sakkunnig inom hemslöjd och 
hantverk.

Uppföljning och verksamhetsplan
Kalmar läns Hemslöjdsförening som ingår i kultursamverkansmodellen ska 
redovisa kvantitet och kvalitet i Kulturdatabasen i enlighet med Statens 
Kulturråds riktlinjer. 
Redovisning av verksamheten ska ske enligt följande:

 31 mars – Verksamheten redovisas kvantitativ i kulturdatabasen.se 

 31 mars – Verksamheten redovisas kvalitativt enligt Kulturrådets 
anvisning

 31 mars - Verksamhetsberättelse/årsredovisning inklusive 
bokslut och revisionsberättelse (beslutad av styrelsen och 
undertecknad)

 April/maj – verksamhetssamtal med företrädare för Region Kalmar 
län

 Oktober/november – samtal med företrädare för Region Kalmar län 

 30 november – Verksamhetsplan och budget lämnas till Region 
Kalmar län

Verksamhetssamtal
Under april/maj träffas Kalmar läns Hemslöjdsförening och Region Kalmar 
län i ett verksamhetssamtal för uppföljning av föregående års verksamhet 
och överenskommelse. Vid samtalet ska utfall och måluppfyllelse 
kommenteras samt verksamhetens planer för kommande satsningar 
presenteras. Uppföljningen beskrivs i Bilaga 1.
Under hösten kallas Kalmar läns Hemslöjdsförening till ett gemensamt 
samtal. Vid samtalet ska Kalmar läns Hemslöjdsförening presentera en 
preliminär verksamhetsplan och budget för kommande år. 

Finansiering
Hemslöjdens konsulentverksamhet ägs och drivs av Kalmar läns 
Hemslöjdsförening. Verksamheten finansieras med offentliga medel, med 
egna intäkter och projektmedel. Denna överenskommelse gäller enbart 
offentliga medel från stat och landsting. Verksamhetens fasta lokaler 
finansieras av Nybro kommun och ligger utanför överenskommelsen.
Verksamheten kan ta särskilda uppdrag, teckna överenskommelser avseende 
verksamhet och samarbete med andra aktörer, kommuner eller 
uppdragsgivare. Kalmar läns Hemslöjdsförening kan ge verksamheten 
uppdrag som ligger utanför denna överenskommelse. Verksamhet och 
ekonomi ska i alla dessa fall redovisas separat.
I enlighet med kultursamverkansmodellen anslår Region Kalmar län årligen 
medel till Kalmar läns Hemslöjdsförening. Anslagets storlek utgår från 
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Regionplanen och budget för Kalmar län som omfattar 3 år.  Regionplanen 
antas av Regionfullmäktige i november. 
Regionfullmäktige beslutar om kommande års anslag till regional kultur i 
november. När Statens Kulturråd har fattat beslut om fördelning av det 
statliga anslaget beslutar den regionala utvecklingsnämnden om fördelningen 
av både det regionala och statliga anslaget samtidigt. Den regionala 
utvecklingsnämnden beslutar i februari.
Från Region Kalmar län utgår 2019 ett verksamhetsanslag om 1 895 000 kr, 
till Kalmar läns Hemslöjdsförening. Under förutsättning att Region Kalmar 
län och staten beviljar en uppräkning av rambudgeten kan 
verksamhetsanslaget räknas upp kommande år.
I början av januari betalar Region Kalmar län ut ett anslag som motsvarar 
hälften av föregående års regionala anslag. Statsbidrag betalas ut kvartalsvis 
och resterande regionalt stöd betalas ut i juli, utan rekvisition. 

Övrigt
Överenskommelsen är kopplad till ”Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 
2022” och skrivs om i anslutning till att ny kulturplan antas. 
Överenskommelsen innefattar en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. 
Överenskommelsen kan sägas upp ensidigt. Överenskommelsen ska 
godkännas av Region Kalmar läns regionala utvecklingsnämnd och Kalmar 
läns Hemslöjdsförenings styrelse.

Kalmar den………………….. ....………. den …………………..

Region Kalmar län, regionala
utvecklingsnämnden Kalmar läns Hemslöjdsförening

………………………………… ……………………………………
/Underskrift/ /Underskrift/

......................................................... ........................................................

/Namnförtydligande/ /Namnförtydligande
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Bilaga 1
Följande ska kommenteras vid uppföljningssamtal med Region Kalmar län.

1. Utbud, program och kvalitet 
a. Omfattning av utbud och program, fördelat på bredd och 

spets.
b. Kvalitet – utifrån publikenkäter, recensioner, publikationer 

eller annan relevant kvalitetsmätning.
2. Geografisk spridning

a. Omfattning av utbud och program fördelat över länet
b. Omfattning av utbud och program i annat län eller land
c. Omfattning av utbud och program som köpts in från annat län 

eller land, ange från vilka. 
3. Utbudets tillgänglighet för alla. 

a. Antal deltagare/besökare totalt
b. Antal deltagare/besökare i egen lokal på turnerande 

verksamhet
c. Andel deltagare/besökare fördelat på kön och bostadsort
d. Antal deltagare/besökare av särskilda målgrupper eller vid 

särskilda satsningar 
4. Barn och unga

a. Antal deltagare/besökare 0-18 år
b. Antal deltagare/besökare vid verksamhet i skolor
c. Ange hur stor andel av verksamheten som riktas till barn och 

unga samt fördelat på skola och fritid
5. Stöd till ökad kunskap om konst/kulturområdet hos barn och unga.

a. Ange hur verksamheten stärker kunskapen om konst/kultur 
hos barn och unga genom pedagogiska insatser och 
projektverksamhet 

b. Ange med vilka aktörer insatserna sker, skola, kommuner, 
yrkesverksamma och arrangörer/föreningar i länet.

6. Yrkesverksamma och amatörer inom kultur.
a. Ange hur verksamheten driver nätverk och aktiviteter med 

mötesplatser, fortbildning- och utvecklingsinsatser riktade till 
yrkesverksamma.

b. Ange motsvarande aktiviteter som specifikt riktas till 
amatörer inom konst/kulturområdet.

7. Förmedling av uppdrag och kunskap inom konst/kultur
a. Ange omfattningen av förmedlade uppdrag
b. Ange typ av förmedlade uppdrag

8. Stöd till föreningar och nätverk.
a. Ange på vilket sätt verksamheten stödjer föreningar 
b. Ange hur nätverk drivs

9. Kulturens demokratiska grund, nationella kulturpolitiska mål och 
Agenda 2030. Ange hur verksamheten arbetar med enkäter, statistik, 
policys och handlingsplaner samt uppföljning av:

a. Barn och unga
b. Kultur till alla i hela länet
c. Tillgänglighet
d. Jämställdhet
e. Integration och mångfald



Region Kalmar län

       

  

Sida
7 (7)

f. Internationell och interkulturell samverkan
g. Hållbar utveckling
h. Kvalitet, nationella målen

10. Samverkan lokalt, regionalt, nationellt och internationellt
a. Ange med vilka aktörer och i vilken omfattning samverkan 

sker
11. Samverkan med studieförbund, folkhögskolor och universitet.

a. Ange med vilka aktörer och vilken omfattning samverkan 
sker

12. Sakkunnig i frågor inom verksamhetens konst/kulturområde
a. Ange tillfällen då verksamheten har biträtt med sakkunskap 

inom konst/kulturområdet.
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Regional utvecklingsförvaltning

Regionala utvecklingsnämnden

Projektet Strukturbild Kalmar län

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.

Bakgrund
Projektet Strukturbild Kalmar län syftar till att skapa en mötesplats för tidig 
dialog mellan samhällsplanerare i länet och bygga upp gemensam kunskap 
inom frågor som rör kommunal fysisk planering, regional utvecklingspla-
nering och de regionala utvecklingsfrågorna. Målet med projektet är att göra 
det möjligt att bättre samplanera och samordna utvecklingsinsatser lokalt och 
regionalt. 
Strukturbilder är ett verktyg för att koppla samman den strategiska inriktning 
på samhällsplaneringen som anges i den regionala utvecklingsstrategin 
(RUS) med den planering som omsätts i handling i kommunala översikts-
planer (ÖP).
Projektet har genomförts av tjänstemän från länets kommuner, Landstinget, 
Kollektivtrafikförvaltningen, Regionförbundet, Länsstyrelsen och Trafik-
verket under år 2018. Projektet har samordnats av Regionförbundet. Arbetet 
har dels skett i form av möten i länets kommun, dels genom tre gemen-
samma workshops.

Varför arbeta med strukturbilder?
Den statliga nivån har i flera utredningar och programförklaringar belyst 
behovet av samverkan i samhällsplaneringsprocessen. Även Boverket har 
sedan ett flertal år arbetat med frågan om hur det regionala tillväxtarbetet 
bättre ska kunna kopplas till den fysiska planeringen. Det kan innebära att 
man stärker kopplingen mellan kommunal översiktsplanering, bostadsför-
sörjning, regionalt tillväxtarbete och kollektivtrafik- och infrastrukturpla-
nering. Region Skåne började arbeta med strukturbilder redan år 2005, och 
idag arbetar flera svenska regioner med strukturbilder.
Strukturbildsprojektet har haft tre delar:

- Att stärka kopplingen mellan RUS och kommunernas 
översiktsplaner. 
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- Att bygga upp gemensam kunskap mellan länets samhällsplanerare i 
form av ett faktaunderlag som består av regionala kartor och tabeller 
som belyser olika typer av funktionella samband. Kartorna kan an-
vändas i lokala och regionala planeringsprocesser, t.ex. vid planrevi-
deringar och för planering av nya bostäder, infrastruktur och kol-
lektivtrafik.

- Att skapa en stadigvarande arena för dialog mellan personer som på 
olika sätt arbetar med samhällsplanering och analys i länet. 

En viktig utgångspunkt i projektet har varit den Regionala utvecklingsstra-
tegin för Kalmar län 2030, ”Klimat att växa i”, som antogs 2018. RUS är en 
gemensam färdplan för länet, som Kalmar läns olika aktörer har tagit fram 
tillsammans. En annan viktig utgångspunkt i projektet är Agenda 2030, som 
innehåller 17 globala hållbarhetsmål som fram till år 2030 ska leda till en 
hållbar och rättvis framtid.

Fortsättningen
För att faktaunderlaget ska kunna användas i lokala och regionala plane-
ringsprocesser är ambitionen att underlaget ska göras tillgängligt på regio-
nens webbplats, t.ex. i form av en interaktiv presentation. Underlaget 
kommer också att utökas med fakta inom fler områden och med fördjup-
ningar av befintligt innehåll framöver. 
En stadigvarande mötesplats bör skapas, med fokus på kommunal fysisk 
planering kopplat till regional utvecklingsplanering och de regionala 
utvecklingsfrågorna, samt analys och uppföljning inom dessa områden. 
Mötesplatsen organiseras under ledning av Region Kalmar län, med tanke på 
aktörens roll som regionalt utvecklingsansvarig aktör. Regionen är värd och 
sammankallande. Länsstyrelsen samarrangerar träffarna utifrån sina 
ansvarsområden tillsammans med Regionen. 
För att ge forumet ett tydligt beslutsmandat ska årlig rapportering ske till 
regional utvecklingsnämnd. Dessa rapporteringar föregås av föredragning 
inför Länsberedning för regionala utvecklingsfrågor.

Nina Öhrn Karlsson
Analytiker

Handling
1. Rapport strukturbilder (texter samt exempel på presentationen klippt ur 

Power BI)
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Befolkning

Sveriges befolkning ökar och idag är vi över 10 miljoner invånare. Mellan 2010 och 
2017 ökade befolkningen med över 700 000 personer, vilket är mer än under 
rekordåren på 1940-talet. Befolkningen i Kalmar län ökar sedan 2013 efter att ha 
minskat sedan mitten av 1990-talet. Ökningen beror på invandringen till Sverige till 
följd av flera långvariga krig. Länets har dock fortfarande en mindre befolkning än på 
1880-talet, före den stora utvandringen till USA.

Fyra av länets kommuner har en större befolkning år 2017 än 1950. Det gäller 
Mönsterås, Mörbylånga, Oskarshamn och Kalmar. Kalmar läns befolkning är allt mer 
centrerad till Kalmar kommun. 1950 bodde 19 procent av länets befolkning i Kalmar 
kommun, men 2017 hade andelen ökat till 28 procent.

Kalmar län har ett negativt födelsenetto. Det innebär att det föds färre personer än 
det dör i länet. Länet har även sedan mitten av 1990-talet haft ett negativt inrikes 
flyttnetto till andra län. Under 2017 var det 1 631 fler personer som flyttade ut från 
länet än det flyttade in från andra län. Flyttningarna går främst till de större städerna 
och städer med stora universitet och högskolor. Personer i åldern 20–30 år är mest 
flyttbenägna och personer i denna ålder dominerar bland såväl in- som utflyttare. 
Netto är det dock i denna åldersgrupp som länet tappar flest invånare. För personer 
äldre än 55 år har Kalmar län ett positivt flyttnetto, dvs. fler inflyttare än utflyttare. 

Bland män är hälften av de utflyttade från länet utrikesfödda medan motsvarande 
andel bland kvinnor är ungefär 40 procent. Detta är en följd av den ökade 
invandringen till länet. Relativt många av de utflyttade utrikesfödda har 
eftergymnasial utbildning, vilket innebär att det är en utmaning för länet att ta tillvara 
den kompetens som finns bland nyanlända. 

Åldersmässigt tillhör befolkningen i Kalmar län landets äldsta, tillsammans med 
Gotland. Under perioden 1998 till 2017 ökade genomsnittsåldern i länet med 2,2 år 
till 43,8 år.
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Stad och land

I Kalmar län finns 87 tätorter som sammanlagt hade ca 168 000 invånare år 2016. 
Det innebär att ungefär 80 procent av länets invånare bor i en tätort. Ungefär hälften 
av länets befolkning bor i centralorten i någon av länets 12 kommuner, vilket är den 
största orten i samtliga kommuner utom Mörbylånga, där Färjestaden är störst. Inom 
5 km från centralorterna bor ca 12 procent av länets befolkning medan ungefär 
20 procent bor i någon av länets övriga tätorter. Ca 18 % av länets befolkning bor på 
landsbygden. 

Befolkningskoncentrationen är olika stark i olika delar av länet. Andelen av 
befolkningen som bor på landsbygden varierar mellan som lägst ca 12 procent i 
Kalmar och Oskarshamns kommuner, och som högst ca 45 procent i Borgholms 
kommun. Kommunerna vid kusten har generellt sett en högre befolkningstäthet än 
inlandskommunerna, men även inom kommunerna finns stora skillnader. 

Befolkningstätheten kan ses som ett mått på underlaget för offentlig och kommersiell 
service på olika platser i länet. Befolkningstätheten är högst i området kring Kalmar 
tätort i Kalmar och Mörbylånga kommun. Även kring Oskarshamn och Västervik tätort 
bor befolkningen tätare. Det finns också områden i länet med mycket låg 
befolkningstäthet, på Ölands norra och södra spetsar, mellan Västervik och 
Oskarshamn samt i de västra delarna av Hultsfred, Högsby och Nybro kommun. 

Länets befolkning ökar sedan en tid tillbaka. Befolkningsökningen sker främst i de 
större tätorterna och på landsbygden nära dessa. Befolkningen är däremot 
oförändrad eller minskar i länets mindre tätorter och på landsbygden. 
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Utbildning

Drygt 8 av 10 av eleverna som slutade årskurs 9 år 2018 är behöriga att läsa på 
gymnasieskolans yrkesprogram. Jämförelsen görs mot yrkesprogram eftersom 
antagningskraven är lägre för dessa än för högskoleförberedande program. Studier 
genomförda av Folkhälsomyndigheten visar att utbildningsnivån påverkar såväl 
möjligheterna till arbete som hälsa. Ju högre utbildningsnivå desto lägre risk för 
arbetslöshet och bättre hälsa. En gymnasieutbildning är en viktig förutsättning för att 
få ett arbete och för möjligheten att studera vidare. 

Kalmar län ligger i topp i Sverige när det gäller andelen gymnasieelever som slutför 
sin utbildning i tid. Inom 4 år efter att eleven började på gymnasiet har drygt 8 av 10 
slutfört sin gymnasieutbildning.

Invånarna i Kalmar län har en allt högre utbildningsnivå (se karta). 
År 2017 hade 35 procent av befolkningen i åldern 25–64 år en 
eftergymnasial utbildning. Andelen eftergymnasialt utbildade har 
ökat med cirka 12 procentenheter sedan år 2000. Trots ökningen är 
Kalmar län fortfarande ett av de län i Sverige som har lägst andel 
eftergymnasialt utbildade. Genomsnittet i Sverige är drygt 
40 procent.

Varannan invånare i Kalmar län har en gymnasial utbildning som 
sin högsta utbildningsnivå. Andelen har varit i stort sett oförändrad 
under 2000-talet. Andelen personer med förgymnasial utbildning 
har däremot nästan halverats från 26 till 14 procent under perioden.

Kartan visar på att det finns relativt stora skillnader i utbildningsnivå 
inom länet. Andelen i befolkningen med eftergymnasial utbildning varierar 

mellan som lägst 23 procent till som mest 46 procent.

Arbete

Arbetskraften i Kalmar län består av drygt 110 000 personer. I länet som helhet är det 
cirka 79 procent av männen och 78 procent av kvinnorna som förvärvsarbetar. I 11 

av länets 12 kommuner är andelen personer i åldern 20–64 år 
som arbetar (förvärvsfrekvensen) högre bland män än bland 
kvinnor. Undantaget är Borgholms kommun där kvinnorna arbetar 
i något högre utsträckning än männen. Variationen mellan länets 
kommuner ligger på mellan 70 och 84 procent (se karta). Andelen 
nyanlända i befolkningen förklarar en del av skillnaderna i 
förvärvsfrekvens, men långt ifrån hela skillnaden. 
Förvärvsfrekvensen bestäms främst på strukturella faktorer, som 
befolkningens hälsotillstånd och tillgången på arbetstillfällen i 
olika delar av länet som matchar utbildningen och 
yrkeserfarenheten i befolkningen som bor inom 
pendlingsavstånd.
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Arbetsmarknaden i Kalmar domineras av vård och omsorg samt tillverkningsindustri. 
Även på riksnivå är dessa branscher dominerande men de står för en större andel i 
Kalmar län än för riket totalt. Vård och omsorg är kvinnodominerad och 
tillverkningsindustrin är mansdominerad. Könsfördelning i respektive bransch är 
ungefär densamma som på riksnivå men eftersom branscherna är större i Kalmar län 
blir arbetsmarknaden totalt sett mer könsuppdelad i länet.

Trenden i länet är att anställda inom 
företagstjänster samt vård och omsorg ökar. Även 
branscher relaterade till besöksnäringen ökar. 
Antalet anställda inom tillverkningsindustrin 
minskar.

Enligt Arbetsförmedlingens oktoberstatistik var den 
öppna arbetslösheten i Kalmar län 7,2 procent år 
2018, med en variation per kommun mellan 4,5 
procent och 14,2 procent. Totalt var 8 853 personer 
i Kalmar län arbetslösa under oktober månad 2017. 
Mer än hälften av dessa hade varit arbetslösa i 
mindre än 1 år. I de flesta kommuner är det fler 
män än kvinnor som är arbetslösa.

Kvinnor:

Män:

Kalmar län:
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Pendling

I den regionala utvecklingsstrategin (RUS) finns målsättningen att antalet lokala 
arbetsmarknadsområden (LA) ska minska från fyra till två. Inom ramen för 
strukturbildsarbetet har därför en analys gjorts av pendlingen i Kalmar län utifrån 
antalet arbetsmarknadsområden.

Indelningen av lokala arbetsmarknadsområden tas fram av SCB utifrån aktuella 
pendlingsmönster. Ett lokalt centrum för ett arbetsområden definieras enligt villkor 
som beror på hur stor del av den förvärvsarbetande befolkningen som pendlar till 
andra kommuner. Olika kommuner knyts sedan samman efter destinationen för det 
största pendlingsflödet. 

Det finns två nyckelkommuner för att uppnå målsättningen om att minska antalet 
lokala arbetsmarknader till två: Oskarshamn och Vimmerby, vilka är huvudorter för de 
två arbetsmarknadsområden som i så fall behöver upphöra. Pendlingen från 
Oskarshamn till Kalmar, respektive från Vimmerby till Västervik, måste öka så att den 
överstiger 7,5 procent av de förvärvsarbetande. Idag ligger pendlingen stabilt på 
knappt 2 procent mellan Oskarshamn och Kalmar. Pendlingen från Vimmerby till 
Västervik ökade efter den ekonomiska krisen 2008/09 till 4 procent av de 
förvärvsarbetande, men har därefter legat stabilt på denna nivå. Slutsatsen är att de 
fyra lokala arbetsmarknadsområdena i Kalmar län ser ut att bestå under överskådlig 
tid.

Indelningen i LA:

Villkor 1: Andelen utpendlare totalt i ett lokalt 
centrum ska vara mindre än 20 procent av det 
totala antalet förvärvsarbetande i det lokala centrat.

Villkor 2: Den största pendlingsströmmen till en 
enskild kommun från ett lokalt centrum ska vara 
mindre än 7,5 procent av totala antalet 
förvärvsarbetande i det lokala centrat.
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Boende

Av länets ca 122 000 bostäder finns drygt hälften i småhus och knappt 40 procent i 
flerbostadshus. Resterande bostäder finns i av olika typer av specialbostäder, bl. a. 
serviceboenden. Flerbostadshus finns främst i tätorterna, och andelen bostäder i 
flerbostadshus är därför störst i de befolkningsmässigt största kommunerna Kalmar, 
Oskarshamn och Västervik. Andelen småhus överstiger 70 procent av bostäderna i 
Högsby, Torsås, Mörbylånga, Mönsterås, Emmaboda och Borgholms kommuner. 

Bostäder efter hustyp, Kalmar län, 2018

I majoriteten av länets kommuner dominerar ägt boende som upplåtelseform. De 
flesta av dessa bostäder är privatägda småhus som bebos av ägaren. I de större 
kommunerna är bostadsbeståndet mer varierat sett till såväl boendeform som 
upplåtelseform och ägarkategori. 

Hyresrätter står för ca 35 procent av bostäderna i länet. Allmännyttan äger ca 
15 procent av bostäderna i länet medan kommersiella hyresvärdar äger ca 
10 procent av bostäderna. Resterande hyresrätter ägs av privatpersoner eller 
bostadsrättsföreningar. 

Ungefär 12 procent av länets bostäder ägs av bostadsrättsföreningar och upplåts 
med bostadsrätt. Bostadsrätter utgör ca 20 % av bostäderna i Kalmar, ca 15 % i 
Oskarshamn och Västervik samt ca 10 % i Nybro och Borgholms kommuner. Övriga 
kommuner har mycket få bostadsrätter.

Bostäder efter ägarkategori, Kalmar län, 2018
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Ungefär 40 procent av hushållen i länet består av 1 person och ungefär 30 procent 
består av 2 personer. Hushåll med tre respektive fyra personer utgör ungefär vardera 
ungefär 10 procent av alla hushåll. Få hushåll i länet består av 5 eller fler personer. 

Hushållskvoten, dvs. medelantalet personer per hushåll, är högst i Mörbylånga med 
ca 2,27 personer per hushåll. Detta beror på att det finns många barnfamiljer i 
kommunen. Även Högsby har en hög kvot på ca 2,19, vilket beror på en låg andel 
enpersonshushåll och en hög andel stora hushåll. I Kalmar, Nybro, Torsås och 
Västervik beror de låga hushållskvoterna på att det finns relativt många 
enpersonshushåll. Även Borgholm har en låg hushållskvot, vilket beror på att 
kommunen har många tvåpersonernshushåll och få hushåll med tre eller fler 
personer, vilket beror på att det finns få barnfamiljer i kommunen.

Hushållskvoter, Kalmar län, 2018

Länsstyrelsen analyserar varje år läget på bostadsmarknaden i en rapport till 
Boverket, där fokus läggs på de särskilda grupperna. Rapporten analyserar om 
kommunerna lever upp till sitt lagstadgade bostadsförsörjningsansvar; om 
länsstyrelsen lämnat råd, information och underlag till kommunerna; och hur arbetet 
samordnats inom kommunen, med andra kommuner och regionalt. Arbetet 
genomförs i form av kommundialoger. [Detta avsnitt kommer att kompletteras med 
resultaten från årets bostadsmarknadsanalys, nu finns en sammanfattning av 2018 
års resultat.] År 2018 hade samtliga kommuner i länet ett underskott på bostäder 
totalt sett i kommunen och i kommunens 
centralort. Utanför centralorterna hade en del 
kommuner balans och andra kommuner 
underskott. Bristen på hyresrätter lyftes 
särskilt fram, samtidigt som antalet 
färdigställda bostäder ökat och det byggs fler 
hyresrätter än på länge. 
Bostadsmarknadsenkäten visade på en 
fortsatt optimism om ett starkt 
bostadsbyggande i kommunerna.

De genomsnittliga priserna på småhus i länet 
har ökat kraftigt i länet under perioden 2010–
2017, men prisutvecklingen varierar mellan 
länets kommuner. Det finns en samvariation 
mellan huspriser, befolkningsutveckling och 
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befolkningens inkomster. I kommuner med en större befolkning och högre 
genomsnittsinkomster är de genomsnittliga huspriserna högre. De största ökningarna 
av genomsnittspriserna har också skett i dessa kommuner. 
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Markanvändning

Kommunerna i Kalmar län varierar mycket i storlek. Västerviks kommun är störst med 
en areal på ca 200 000 ha (land plus vatten) och Torsås minst med sina ca 
47 000 ha. Mer än hälften av landarealen på Öland utgörs av åker och betesmark, 
och även i kustkommunerna utgör jordbruksmark en relativt stor andel av arealen. I 
inlandet dominerar istället skogen. Västerviks kommun har p.g.a. sin storlek mycket 
av all typ av mark mätt i absoluta tal. 

Ölandskommunerna samt Kalmar och Torsås saknar i princip sötvatten, och även 
Mönsterås har begränsad sötvattentillgång. Kombinationen av en stor 
jordbrukssektor och begränsad vattentillgång har lett till vattenbrist under torra 
somrar i den södra länsdelen, främst på Öland. Problemet är mindre i norra länet, 
och inlandskommunerna, vilka har bättre tillgång till sötvatten och en mindre 
jordbrukssektor. 

Andelen bebyggd mark (vägar, byggnader, industri, osv.) är ungefär densamma i 
kommunerna, men typen av bebyggelse varierar. Bostäder utgör ca 40 procent av 
byggnadsytan i samtliga kommuner. Industrin står för 10–20 procent av 
byggnadsytan i kommunerna på fastlandet men bara någon enstaka procent på 
Öland.

Sammanställt av

Malgorzata Postula-Gorecka
Mathias Karlsson
Nina Öhrn Karlsson
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Projekt- och företagsstöd

Regionala utvecklingsnämnden

Erbjudande att redovisa prioriteringar avseende det 
framtida regionala tillväxtarbetet, inkl. 
sammanhållningspolitiken 

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår Regionstyrelsen att godkänna 
föreslagna prioriteringar samt ger förvaltningen i uppdrag att stämma av 
Kalmar läns prioriteringar med övriga län inom Småland/Blekinge/Halland.

Tjänsteskrivelsen och förslag till beslut kommer att kompletteras då frågan 
från Näringsdepartementet har nyligen har utökats.  

Bakgrund
Den 1 november 2018 beslutade regeringen att erbjuda landsting med 
regionalt utvecklingsuppdrag att senast den 30 april 2019 inkomma med en 
redovisning av analys och identifierade prioriteringar avseende det framtida 
regionala tillväxtarbetet i respektive län. Redovisningen ska innehålla:

- En sammanfattande analys av samhällsutmaningar, möjligheter och 
förutsättningar för en hållbar regional tillväxt och utveckling i länet 
och i olika delar av länet

- Prioriteringar och dess inriktning
- En beskrivning av hur analysen och prioriteringarna relaterar till de 

politiska och särskilda målen enligt Kommissionens förslag till EU’s 
förordningar för sammanhållningspolitiken 2021-2027

- En redogörelse för gränsöverskridande samarbete, över såväl läns- 
som nationsgränser, inom prioriteringarna

- En beskrivning av länets utvecklingsbehov avseende samverkan med 
statliga myndigheter

- En beskrivning av hur analys och prioriteringar bidrar till en social, 
ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling
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Utgångspunkten ska vara den regionala utvecklingsstrategin och erfarenheter 
från uppföljningar och utvärderingar som gjorts av den regionala 
tillväxtpolitiken och EU’ sammanhållningspolitik. Arbetet ska genomföras i 
samverkan med berörda kommuner, landsting samt länsstyrelser och andra 
berörda statliga myndigheter. Även näringslivet och det civila samhällets 
organisationer i länet ska erbjudas möjlighet till samverkan. 

Tillvägagångssätt
I analysen av samhällsutmaningar har vi utgått från det underlag som togs 
fram 2017/2018 i samband med arbetet med vår regionala 
utvecklingsstrategi – ”Klimat att växa i”. Till denna analys har adderats 
underlag från OECD rapporten från 2018 samt de strukturbilder som arbetats 
fram tillsammans med länets kommuner. 
Vi har utgått från RUSens 4 prioriterade områden och de tre övergripande 
perspektiven för att hålla prioriteringarna breda och övergripande för att 
kunna skapa flexibilitet och möjlighet till snabb omställning vid behov som 
uppstår ex lågkonjunktur.
Den regionala utvecklingsstrategin förankrades brett med kommuner, 
näringslivet, statliga myndigheter mfl liksom arbetet med både OECD 
revideringen och strukturbilderna som är genomförda i samverkan med 
berörda i länet. 

Föreslagna prioriteringar
Vi har valt följande rubriker för våra prioriteringar i Kalmar län

- Stärkt konkurrenskraft
Kunskapsmiljöer, styrkeområden
Ökat förädlingsvärde inom näringslivet

- Hållbar samhällsplanering
Digital och fysisk infrastruktur
Minskad klimatpåverkan

- Kompetensförsörjning
Utbildning på olika nivåer, tillgänglighet i länet
Matchning på arbetsmarknaden
Social inkludering

- Digital omställning
Näringslivets digitalisering
Samhällstjänster
E-hälsa

Koppling till föreslagna mål för sammanhållningspolitiken 2021-
2027
Följande 4 mål ser vi att våra utmaningar kopplas till:
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1. Smartare Europa (kunskapsmiljöer, styrkeområden, ökat 
förädlingsvärde, kompetensförsörjning, näringslivets digitalisering)

2. Grönare koldioxidfritt Europa (Minskad klimatpåverkan, fossilfri 
region, vatten, bioekonomi)

3. ”Connected Europe” (digital och fysisk infrastruktur, näringslivets 
digitalisering, samhällstjänster, e-hälsa)

4. ”Social Europe” (utbildning, matchning på arbetsmarknaden, social 
inkludering)

Samverkan
Vi är beroende av vår omvärld på flera olika sätt i det regionala 
tillväxtarbetet. Vi har sedan flera år ett upparbetat samarbete med våra 
grannlän, inte minst via vårt gemensamma Brysselkontor och våra 
gemensamma uppdrag ex kring Kompetensförsörjning, Skog/Trä mm.
Vi har också en tät dialog med statliga myndigheter på regional nivå såsom 
Linneuniversitet, Tillväxtverket, ESF-rådet, Myndigheten för yrkeshögskola, 
Arbetsförmedlingen, Naturvårdsverket, Trafikverket, Länsstyrelsen och 
Vinnova. 

Handläggare
Camilla Håkansson
Sofia Moestedt
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Regional utvecklingsförvaltning

Regionala utvecklingsnämnden 

Återrapportering av villkorsbeslut 2018

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden godkänner rapporten. 

Bakgrund
Regeringen har för budgetåret 2018 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 22 febr 2019. 
Redovisningen ska göras enligt en särskild mall och ske enligt uppsatta 
återrapporteringskrav.
I bilaga 1 återfinns Region Kalmar läns samlade återrapportering enligt 
beslutad mall. 

Camilla Håkansson
Basenhetschef Projekt- och 
företagsstöd

Bilagor
1. Återrapportering 2018
2. Villkor mm för budgetåret 2018
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Återrapportering 1 

1.1 Det regionala utvecklingsansvaret

Regionförbundets styrelse fattade i januari 2018 beslut om länets nya RUS. Eftersom vi sedan 
tidigare påbörjat förberedelserna med att bilda Region Kalmar län 1 januari 2019 tillsammans med 
Landstinget fattades parallella beslut rörande strategiska  insatser även av Landstinget. Vår regionala 
utvecklingsstrategi för Kalmar län omfattar 4 prioriterade fokusområden med tillhörande strategier 
och ramen för arbetet utgörs av Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen. Vi har också valt att 
arbeta med 3 genomsyrande perspektiv som vi ser påverkar brett och rakt igenom våra 
fokusområden; dessa är Internationalisering, Digital omställning samt Kompetensförsörjning. I 
förarbetet till RUS och i analysunderlaget utgår vi där det är möjligt från könsuppdelad statistik och 
socioekonomiska faktorer. Vi har vi också valt att utgå från ett intersektionellt perspektiv som 
analysredskap för att synliggöra hur särskilda satsningar på vissa målgrupper inte tar hänsyn till att 
personer kan tillhöra flera målgrupper samtidigt och ha behov som kräver en kombinerad insats. 
Förutsättningar kan variera utifrån olika maktordningar som kön, ålder, socioekonomisk bakgrund, 
sexualitet, etnicitet, hudfärg, tro, boende i stad eller på landsbygd osv. Det är därför viktigt att i olika 
sammanhang analysera hur olika grupper påverkas vid utformningen av olika insatser och om 
särskild hänsyn behöver tas till någon grupps förutsättningar. Behovet kan variera
mellan olika frågor och över tid, eftersom olika faktorer samverkar till att skapa utsatthet eller 
privilegier för individer eller grupper i ett visst sammanhang.

För att förtydliga RUS i genomförandet har ett antal handlingsprogram inom prioriterade områden
arbetats fram under 2018/2019. Handlingsprogrammen ska innehålla tydliga och uppföljningsbara
mål, aktiviteter samt rollfördelning. Följande handlingsprogram är framtagna alternativt under
framtagande; Bredband, Regional Digital agenda, Fossilbränslefri region, Infrastruktur samt
Kompetensförsörjning. Programmen tas likt RUS fram och insatserna genomförs sedan i samverkan
med andra aktörer.

De största utmaningarna under året har förutom förberedelser inför bildandet av Region Kalmar län
varit arbetet med kompetensförsörjning samt arbetet med att skapa samsyn med Trafikverket om
nödvändigheten av investeringar på de regionala banorna, Stångådal- och Tjustbanan.

1.2 Innovation och företagande

I innovationsagendan från 2015 formulerades den utgångspunkt vi sedan dess 
haft kring att bygga på det vi redan har, att koncentrera resurserna till ett fåtal kunskapsområden där 
de har de bästa förutsättningarna att göra skillnad.  

 
Arbetet med dessa styrkeområden handlar om att skapa förutsättningar för:  

• Gemensam FoU  

• Affärsutveckling  

• Digitalisering  



  
  

  

4  
  

• Hållbarhet, jämställdhet  

• Kompetensmatchning, -försörjning -utveckling  

• Nätverk, mötesplatser, omvärldskunskap  

Under året har arbetet med länets innovationsarbete diskuterats och vidareutvecklats till att för 
2019 gå in i en ny fas med ett Innovationsråd och ett Innovationsnätverk som båda leds av den nya 
regionen. Innovationsrådet bildades i projektform redan 2015/16 och ambitionen har varit att efter 
projekttiden skapa en fastare struktur för rådet. Denna struktur ska kunna arbeta utan 
projektfinansiering. Syftet med en sådan fast struktur är att skapa en tydlig bild över hur hanteringen 
av nya idéer och uppfinningar sker i länet, samt öka möjligheten att dessa idéer och uppfinningar blir 
kommersiellt framgångsrika på sikt. Genom samarbetet i rådet kan man lättare se hur samhällets 
olika resurser kan optimeras och komplettera varandra i olika utvecklingsfaser. Rådets fokus är det 
så kallade ”sådd-stadiet” och rådet utgör därmed en viktig del i det regionala innovationssystemet.
Mot bakgrund av erfarenheterna från projektet bör det nya rådet bestå av färre antal deltagare. Med 
detta skapas en större effektivitet i det löpande arbetet. Som kriterier för deltagande i rådet bör 
gälla:

1. Aktören arbetar innovationsstödjande som en del i det ordinarie arbetet.
2. Aktören arbetar med offentliga medel.
3. Aktören arbetar i hela Kalmar län.

Utifrån kriterierna kommer Innovationsrådet att ha följande utseende:
Almi Företagspartner AB Bidrag till förstudier, Innovationslån
Region Kalmar län Innovationsfinansiering (bidrag mot royalty)
RISE Innovationsstödjande kompetenser, nätverk
Linneuniversitet Innovationsstödjande kompetenser, nätverk

Mot bakgrund av detta skapas också ett nytt Innovationsnätverk där inbjudan går ut bredare till alla 
aktörer i länet med intresse för frågorna. Förutom de i Innovationsrådet deltagande aktörerna finns i 
länet andra aktörer som i mer eller mindre omfattning möter entreprenörer med innovativa idéer. 
Exempel på sådana aktörer är: Kalmar Science Park, Västervik framåt AB, Atrinova Affärsutveckling 
AB, Länsstyrelsen Kalmar län, Uppfinnarna Kalmarsund, näringslivschefer. Tillsammans med 
Innovationsrådet bildar dessa aktörer ett innovationsnätverk som är viktigt för det totala 
innovationssystemet i Kalmar län.

Livsmedelsutveckling Sydost – Regionförbundet i Kalmar län,  är länets satsning för ökad 
konkurrenskraft och tillväxt, hållbara och innovativa produkter och nya samarbeten som inleddes 
under 2017. Projektet delfinansieras via regionala fonden Småland och Öarna och drivs i samverkan 
mellan LRF, Hushållningssällskapet, Almi, Linneuniversitetet, Länsstyrelsen och Regionförbundet.  I 
projektet erbjuds en rad insatser riktade till små och medelstora företag inom livsmedelssektorn (ej 
primärproduktion) Ett exempel är att tillsammans med Linnéuniversitetet erbjuds företagen tid med 
Anna Blücher, universitetslektor inom nutrition och mikrobiologi, för att titta närmare på en produkts 
potentiella utvecklingsområden. Anna Blücher är en uppskattad och kunnig kunskapsspridare, och 
hon vann nyligen Smålands & Ölands Gastronomiska Akademis Stora pris för sin förmåga att koppla 
ihop teori med verklighet. I insatsen, som max kan uppgå till 10 timmar, tittar man vidare på följande 
delar:
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 Hur din produkt kan utvecklas mer innovativt.
 Vilka vetenskapligt bevisade hälsoeffekter din produkt kan ge.
 Hur din produkt kan nå förbättrad hållbarhet genom högre hygiennivå.
 Lotsning till andra universitet och specialister för kunskap utanför Annas kompetensområde.

Dessutom får företagen tillfälle att knyta värdefulla kontakter med Linnéuniversitetet. 

Inom ramen för projektet har man under året genomfört en studie om de små livsmedelsföretagens 
förutsättningar för export, med fokus på Kalmar län och Kronobergs län. I studien konstaterar man 
att såväl import som export av livsmedel och jordbruksvaror ökar, samt att de stora företagen står 
för 90 % av exporten samtidigt som de små och medelstora företagen troligen kommer att stå för 
framtidens exportsuccéer. Rapporten kommer att mynna ut i en handbok, samt ett tätare samarbete 
med de företag i Kalmar och Kronobergs län som visat intresse för export. Rapporten presenterades 
även på en nationell exportdag i Stockholm den 15 januari 2019, där rapportförfattaren Karin 
Hansson kunde konstatera att vår region sticker ut positivt genom ett företagsnära arbete med 
exportfrämjande för livsmedelsföretag.

Smart Industri Kalmar län – IUC Kalmar län, har koppling till den nationella handlingsplanen för 
Smart Industri genom insatser för ex digitalisering. Projektet delfinansieras via regionala fonden 
Småland och Öarna. Projektets målgrupp är Kalmar läns teknik-SMF med tillväxtpotential 
(industriföretag inom trä, metall, glas, livsmedel, textil, plast, IT). Projektet bygger på att genomföra 
företagsbesök hos teknik-SMF, och via utmaningsdriven dialog identifiera utvecklingsbehov som 
underlag för att föreslå insatser. Insatserna är riktade direkt till företagen i form av 
digitaliseringsprogrammen Kickstart och INDIGO, coachning inom hållbar produktion och erbjuda 
företagen specialistkompetens från akademi och forskningsinstitut. 

Projektets förväntade resultat och nytta vid projektperiodens slut är att flertalet av de deltagande 
företagen har påbörjat en tillväxtresa inom ramen för Smart Industri, Handlingsplan 2. Projektets 
förväntade effekter på lång sikt är att företagen ses som en attraktiv arbetsgivare, attraktiv partner, 
och arbetar med satsningar på ny teknik, forskning och hållbarhetsfrågor. Projektet startades upp i 
augusti 2018 så några tydliga resultat syns inte ännu. Region Kalmar län fortsätter att följa projektet 
via styrgrupp och löpande kontakter för att fånga upp företag som kan nyttja ex en konsultcheck för 
vidare utveckling. 

Regionalt SMF kontor i Kalmar län – RISE, bygger vidare på en samverkan som startades upp via ett 
projekt inom regionala fonden under 2015-2018 där målsättningen var att synliggöra 
forskningsinstituten som en innovationspartner för små- och medelstora företag i Kalmar län. I 
projektet samverkan Linneuniversitetet och RISE och via uppsökande verksamhet underlättas 
möjligheten för länets småföretag att dra nytta av expertis och kunskap för flera forsknings- och 
innovationsprojekt. Under första halvåret har drygt 18 möten med företag och organisationer 
genomförts som bland annat lett fram till ansökningar till Vinnova och Horizon. Kännedomen om 
olika delar av RISE organisationen har ökat under året både hos näringslivet men också hos andra 
företagsfrämjande aktörer i länet. 
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1.3 Attraktiva miljöer och tillgänglighet

Förstudie rörande möjligheterna att skapa ett centrum för forskning och utbildning kring 
fågelburna infektioner – BirdLife, där de tre samverkande partnerna Linnéuniversitetet, Landstinget 
i Kalmar län samt BirdLife gemensamt ska utreda förutsättningarna för att skapa ett centrum för 
forskning och utbildning kring fågelburna infektioner med Ottenby fågelstation i centrum. 
Underlaget, som ska finnas framme i slutet av 2019, ska ligga till grund för beslut om vidare arbete. 

Kalmar 2020 (Linneuniversitetets betydelse i regionens utveckling) - Kalmar kommun, Kalmar 2020 
är ett projekt som ska gynna regional tillväxt i samband med att Linnéuniversitetet nyetableras på en 
samlad plats i Kalmar. I projektet lyfter man fram möjligheter till samverkan och utbyte mellan 
Linnéuniversitetet, näringslivet, kommunen, våra invånare och andra aktörer. Syftet med 
Kalmarmöten är att introducera Linnéuniversitetet och omgivande samhälle för varandra, att skapa 
möten, engagemang, höjd kunskap och ökad dialog mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och 
civilsamhället. Allt med syfte att positionera oss som en attraktiv universitetsstad och 
universitetsregion nationellt och internationellt. Fokus finns runt 4 olika teman; Regionens utveckling 
och framtidens universitetsstäder, En historisk region, Bo och leva samt Hållbar utveckling och 
framtiden – Agenda 2030. Resultatet efter ett knapp års arbete är en lång rad intressanta möten för 
att skapa kontakt mellan universitetet och det omkringliggande samhället inom områden som 
livsmedel, vatten, e-Hälsa, hållbarhet men också konkreta konferenser som vuxit fram ur dessa 
initiala möten; Gräv 19, Brand 2020, Vattenstämman 12-13 maj 2020. 

1.4  Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en tydlig prioritering i hela verksamheten inom regionförbundet och vidare 
in i Region Kalmar län efter 2019. I länets nya RUS utgör kompetensförsörjning ett övergripande 
perspektiv och området är en integrerad fråga i vart och ett av de prioriterade 
verksamhetsområdena. Som en del i arbetet med att konkretisera RUS men också utifrån det 
utökade erbjudande som Regionförbundet antog 2018 har vi under året arbetat med att ta fram ett 
handlingsprogram med mål och insatser. Den förestående regionbildningen har dock medfört att 
arbetet blivit något försenat och först under våren 2019 kommer handlingsprogrammet att vara klart 
att förankra på en bred bas i regionen. Den stora utmaningen kring länets framtida 
kompetensförsörjning är att ansvaret finns inom flera politikområden med olika mandat och 
resurser. För den regionala nivån gäller det här att hitta vägen till samhandling i genomförandet av 
aktiviteter och insatser med både spets och djup. Utifrån de prioriterade områdena i erbjudande 4 
har vi genomfört följande aktiviteter:

Validering – dialog och workshops har genomförts med koppling till i första hand 
arbetsmarknadsenheterna i länets kommuner för att se om det finns möjligheter att nyttja 
gemensam modell för validering. Tillsammans med Nordiskt Valideringsforum AB har 2 workshops 
ägt rum under året där kommunernas arbetsmarknadsenheter och Linneuniversitetet samt 
Arbetsförmedlingen deltog. Resultatet blev att 4 kommuner köper in OCN verktyget för att testa och 
utvärdera. Arbetet löper vidare under 2019 för att ta ett steg närmare en effektiv struktur. Dialog 
förs också mellan regionerna i Småland och Blekinge.
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Analyser och prognoser – under året har komptenskartläggning gjorts inom Livsmedelsbranschen. 
Samarbete har också inletts med Arbetsförmedlingen inom besöksnäringen som har stora 
rekryteringsbehov i länet. Sedan tidigare finns samverkan kring rekrytering och 
kompetensförsörjning inom flera kommuner under namnet ”Kalmarsundsregionen”. 

Medverka i planering och utbud av regional yrkesvux – samtliga kommuner deltar i olika 
samarbeten kring yrkesvux, där de 6 södra kommunerna inkl Öland är störst både till antalet och till 
beviljade medel. I norra länet samarbetar övriga kommuner 3 och 3 utifrån väl upparbetade 
kontaktvägar. Dialogen med Regionförbundet har fungerat bra och övergår nu i och med bildandet 
av region till det nybildade Kommunförbundet men i nära dialog med regionens arbete kring 
Kompetensförsörjning.  

Etablering av lärcentrum – Under 2018 har tät dialog förts med länets största samverkan inom 
lärcentra, Campus i Småland, som omfattar Hultsfred, Vimmerby och Västervik. Ett 
utvecklingsprojekt finns nu framme för fortsatt utveckling av samverkan och ytterligare förstärkning 
av arbetet med att erbjuda högre utbildning på landsbygden. Resultatmålen är att efter projektets 
avslut om 3 år ska fler utbildningsplatser ha erbjudits i kommunerna samt fler högre utbildningar ha 
genomförts utifrån behov i näringslivet och hos offentlig sektor. 

Arbetsmarknadsdagar för Gröna näringar i Kalmar län – Hushållningssällskapet, med syfte att öka 
kunskapen om de gröna näringarna för utvalda målgrupper och upprätta nätverk och kontakter 
mellan länets aktörer för vidare samverkan, kunskapsutbyte och erfarenhetsutbyte. Projektet 
genomförde två konferenser, i norra och södra Kalmar län, för att samla studie- och yrkesvägledare, 
arbetsförmedlare samt kommunala tjänstemän för berörda enheter tillsammans med 
representanter för utbildningssektorn och näringslivet inom livsmedel, jordbruk, skog, trä och 
trädgård. Sammanlagt deltog drygt 100 personer och utvärderingen visar på goda resultat. 
Arrangören planerar för ett årligt återkommande evenemang som kopplar än till flera andra insatser 
i regionen och på ett bra sätt lyfter viktiga frågor för den framtida utvecklingen inom flera 
betydelsefulla branscher i Kalmar län. 

Kompetenskartläggning inom livsmedelsbranschen i Kalmar län - Regionförbundet i Kalmar län, 
rapporten pekar på stora rekryteringsbehov i delar av livsmedelskedjan, beroende på väntade 
pensionsavgångar och/eller växande delbranscher. Gymnasieskolornas yrkesprogram med 
livsmedelsinriktning möter idag endast en bråkdel av kommande behov. I rapporten konstateras 
bland annat att:

 Åtgärder för att attrahera flera elever är viktigt, liksom att bredda rekryteringsbasen.
 Bättre dialoger mellan företag och utbildningsanordnare är önskvärt, t ex när det gäller 

praktikplatser.
 Ett ökat samarbete mellan berörda gymnasieprogram, kanske i form av ett matcollege, skulle 

bidra till att föra samman primärproduktion, förädling och slutkonsumtion.
 Det gemensamma arbetet för attraktivitet, marknadsföring och utbildning behöver 

intensifieras.
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1.5 Internationellt samarbete

Vi delar i redovisningen nedan in vårt internationella arbete i två spår; påverkansarbete och
internationella projekt. I en tid när antidemokratiska nationalistiska krafter blir allt starkare
i grannländer som Polen och Ryssland, men också här hos oss, är det viktigt att arbeta för att stärka
arbetet med demokratiska värderingar. Här kan kommunerna göra en stor insats, men vår
uppfattning är att kommunernas internationella engagemang under den senaste 
programperioden har avstannat. Det är därför centralt att arbetet med värderingsfrågor, 
transparens, tolerans dvs övergripande demokratifrågor och people-to-people-
samarbeten och att denna möjlighet kommer att återfinnas i den kommande programperioden. 

Påverkansarbete:
o Regionförbundet har aktivt deltagit i Euroregion Baltic (ERB) och varit med och 

arbetat fram och beslutat om visionsdokument ERB Agenda2030.
o Genom denna samarbetsorganisation har vi uttalat vår uppfattning när det gäller EU 

kommissionens förslag till den kommande strukturfondsperioden och fram för allt 
uttalat vår uppfattning och farhågor när det förslaget att ersätta södra 
Östersjöprogrammet med ett nytt maritimt program. Ett arbete som skett i nära 
samarbete med samarbetsorganisationer som CPMR, UBC och BSSSC.

Internationella projekt:
o Som partner i Umbrellaprojektet http://umbrellaproject.eu/ arbeta vi för att öka 

aktörers kapacitet att medverka i internationellt arbete. 
Som del i projektet genomfördes en gränsöverskridande konferens kring 
Bioekonomi i september. Konferensen var ett samarrangemang med 
Östersjöstrategin policy area coordinator för Bioekonomi med inriktning på fiske. I 
anslutning till Umbrella-projektets första s.k. ”Aware Raising Event” i Gdansk 
genomfördes en s.k. ”mikroaktivitet” där museer från hamnstäder i Sverige, 
Tyskland, Polen och Litauen träffades för att undersöka möjligheten att under 
Kalmar läns museums ledning skapa ett internationellt projekt för att använda 
tidsresemetodiken för att underlätta integration av flyktingar i hamnstäder. 

o Regionförbundet har i det pågående projektet, CaSYPoT  http://casypot.eu/sv/,  
finansierat av Södra Östersjöprogrammet, och det kompletterande projektet 
CaSYPoT-Ru, finansierat av Svenska Institutet, fortsatt arbetat för att de deltagande 
kommunerna från Sverige, Polen, Ryssland och Litauen under 2018 skrivit fram och 
antagit kommunala strategier för sin ungdomspolitik. 

o Samarbetat har också lett till flera andra projekt och idag finns en lista på cirka 20 
internationella projekt där man antingen är projektledare, partner associerad 
partner eller facilitator. 

http://umbrellaproject.eu/
http://casypot.eu/sv/
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o Regionförbundet har under många år lett arbetet i sk ”Water Core Group”. Under 
året har man avslutat projektet ”Waternets-Ru” finansierat av Internationellt 
Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). 

Vilka resultat har insatserna medfört eller förväntas medföra?

Påverkansarbete:
o Vi har idag en stark förhoppning att kommissionen, EU-parlamentet och nationellt 

ansvariga myndigheter har tagit intryck av den massiva kritik som framförts när det 
gäller förslaget att ta bort de gränsöverskridande maritima programmen.

Internationella projekt
o Efter den gränsöverskridande konferensen kring bioekonomi i Kalmar i september 

2018 har arbetet inom de tre områden där vi genomförde workshops fortsatt som 
bland annat kommer att leda fram till en ansökan om ett sådd-projekt med regioner, 
universitet, fiskare och fiskeindustri från Sverige, Danmark, Polen och Litauen som 
partners. Syftet är att tillskapa ett eller flera projekt i framtiden för att möjliggöra 
kommersiellt fiske.

o Efter mikroaktiviteten kring tidsresesamarbeten mellan muséer har partners med 
experthjälp från Umbrella projektet lämnat in en ansökan till södra 
Östersjöprogrammet. Syftet är att nyttja erfarenheterna från de perioder då 
hamnstäder tog emot stora strömmar av invandrare för ett bättre mottagande av 
dagens flyktingar i de deltagande hamnstäderna.

o I Casypot har kommunerna från Sverige, Polen, Ryssland och Litauen under 2018 
skrivit fram och antagit kommunala strategier för sin ungdomspolitik. Även ERB har 
tagit fram en egen ungdomsstrategi under året baserat på resultaten av enkäten. 
Utifrån ungdomsstrategin har partners i projektet provat olika verktyg för att stärka 
ungas inflytande och deltagande och genom seminarier och konferenser under 2018 
har man tagit del av varandras erfarenheter och också inspirerats att pröva nya 
vägar och nya verktyg för att förbättra ungas livssituation och möjligheter till 
deltagande och inflytande. 

o Vid ”Waternets RU”-projektets avslutningsseminarium i Kaliningrad i september 
kunde man redovisa att ett nytt vattenråd etablerats runt avrinningsområdet 
nordväst om Kaliningrad stad. För Västervik kommuns del har man tagit intryck av 
det arbete som bedrivits i Kaliningrad där man på ett förtjänstfullt sätt integrerat 
kommunala skolor i vattenrådsarbetet. Det har inneburit att man nu i Tjust 
vattenråd också arbetar nära tillsammans med de kommunala skolorna. 
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Hur har insatserna bidragit till att nå de mål som fastställts i den regionala
utvecklingsstrategin, det regionala strukturfondsprogrammet respektive de 
territoriella samarbetsprogrammen?

Den regionala utvecklingsstrategin 
Såväl den Regionala Utvecklingsstrategin som OECDs territorial review pekar på behovet av 
ökade kontakter i Östersjöregionen för den regionala utvecklingen. 
Kalmar läns strategiska läge i Östersjöregionen ger oss stora möjligheter. Vi var tidigt ute 
med att knyta kontakter i regionen och dessa utgör en stark plattform för fortsatt 
samverkan och gemensamma insatser i Östersjöregionen. Genom förbättrade 
kommunikationer över Östersjön ökar våra möjligheter att dra nytta av vårt geografiska
läge.” Samarbetet i ERB är det verktyg vi i första hand använder för att stärka 
relationerna med våra grannar i fram för allt södra Östersjöregionen. Det är också vårt 
huvudsakliga verktyg för att skapa konkreta projektsamarbeten för att förbättra
transporter, möjligheterna till handel, miljö- och klimatsamarbeten, sociala förhållande 
liksom mellanmänskliga kontakter. ERB är i första hand ett politiskt samarbete vilket 
också skapar möjlighet för våra politiker att sätta sina frågor i en internationell kontext 
och i ett internationellt perspektiv.

Det regionala strukturfondsprogrammet 
Den internationella/transnationella komponenten i det regionala strukturfondsprogrammet för 
Småland och öarna har inte varit aktivt och dess användning har heller inte aktivt stimulerats av 
programsekretariatet. Det har därför inte funnits någon koppling mellan vårt internationella 
arbete och programmets prioriteringar. Nya försök kommer att göras under den återstående 
programperioden för att informera och engagera kring internationellt arbete iregionalfonden. 

De territoriella samarbetsprogrammen
De territoriella samarbetsprogrammen, i vårt fall Östersjöprogrammet och södra 
Östersjöprogrammet och dess fokus på tillväxt och innovation inom ”Blå och grön” 
tillväxt stämmer väl med regionens prioriteringar och arbete. Det program vi 
huvudsakligen utnyttjat är södra Östersjöprogrammet som har fem olika tematiska  
prioriteter. Vi kan konstatera att den prioriteten som vi utnyttjat i de två  
projekt där vi är projektledare eller partner är en mer övergripande kapacitetsbyggande 
prioritet. Det är också den som har varit lättast att använda för att få nya aktörer och mindre 
kommuner att verka internationellt i södra Östersjöregionen. För många har det varit 
inkörsporten till ett internationellt arbete. 

Vilka av insatserna har genomförts inom ramen för EU:s strategi för 
Östersjöregionen?

Östersjöstrategin delmålen möter i stor utsträckning utmaningar på den nationella nivån eller 
frågor som på regional nivå hanteras av länsstyrelsen. Även om prioritetskoordinatorerna nästan 
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uteslutande kommer från nationella myndigheter så är deras delmål i strategins handlingsplan 
närmare regionförbundets verksamhet. De delmål som närmast berör regionförbundets 
verksamhet är ”Östersjön ska ha rent vatten”, ”Förbättra samarbetet för en god havsmiljö”, 
”Goda transportvillkor i Östersjöområdet” och ”Sammanlänka människor i regionen”.

I regionförbundets handlingsplan för Östersjöarbetet prioriteras följande fyra områden: 
1/ Miljö & klimatfrågor, 2/ Handel och näringslivssamarbete, 
3/ Transport och infrastruktur, 4/ Social hållbarhet. 
Geografiskt prioriteras samarbetet inom Euroregion Baltic (ERB).

Kalmarsundskommissionen, som består av Kalmars läns sju kustkommuner, länsstyrelsen, 
regionförbundet och Linnéuniversitet, driver med Kalmar kommun som lead partner projektet 
”Baltic Blue Growth” (BBG). Tillsammans med ett stort antal partners runt hela Östersjön 
undersöker man möjligheterna för storskalig kommersiell musselodling i Östersjön med målet 
att minska övergödningen, men också att framställa och certifiera musselmjöl som foder. 
Projektet har initierats av Kalmar kommun men leds nu av Östsam. Partners i projektet är bl.a. 
kommuner, regioner, universitet, nationella myndigheter, enskilda musselodlare (företagare) 
och eventuella mottagare/köpare av musselkött, bl.a. Guldfågeln. Regionförbundet är associerad 
partner till projektet. 

Ett av de områden där Regionförbundet varit mycket aktiva i ett Östersjöperspektiv är 
ungdomars livsvillkor. Tillsammans med UBC och BSSSC har vi tagit aktiv del i Östersjöstrategins 
årliga forum både i Stockholm 2016 och i Berlin 2017 och i Tallin 2018. 
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Återrapportering 2 

2.1 Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder
Det årliga anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder i regionen är fortsatt väsentligt för Kalmar läns 
möjligheter att finansiera de viktiga insatser som beskrivits ovan och som behövs för att skapa 
förutsättningar för hållbar regional tillväxt inom prioriterade områden. Samtliga beslut om regionala 
projektmedel kopplas likt tidigare år tydligt till enskilda prioriteringar i den regionala 
utvecklingsstrategin och dess målsättningar.  Det finns fortsatt stark koppling till 
strukturfondsprogrammen och Södra Östersjöprogrammet för våra medel. 

De vanligaste medfinansiärerna är EU’s fonder, länets kommuner, Linneuniversitetet, angränsande 
regioner, Tillväxtverket, Länsstyrelsen och andra statliga aktörer. Det finns fortsatt en stark politisk 
vilja att nyttja tillgängliga medel från EU och nationell nivå för att växla upp de regionala 
tillväxtmedel som finns tillgängliga för länet. Det finns dock en oro hos oss utifrån den nya tolkningen 
av hur flera regioner inte längre kan medfinansiera projekt gemensamt om det enbart finns 1:1 
medel att tillgå. Vi skulle gärna se samma möjlighet till samfinansiering som det gör mellan 
regionerna och Tillväxtverket, särskilt om det är mer än 2 regioner inblandade. 

Den indikativa fördelningen av medel görs utifrån tidigare erfarenheter och fördelas till projekt- och 
företagsstöd utifrån 2/3 till projekt och 1/3 till företagsstöd. De senaste åren har vi erhållit extra 
medel till affärsutvecklingscheckar samt återsökning från regionala fonden vilket medfört ett extra 
tillskott till potten för företagsstöd. 

Det finns en tydlig koppling mellan 1:1 medel och hur vi kan genomföra de insatser som bidrar till att 
uppfylla målen i RUS, strukturfondsprogrammen eller South Baltic programmet. I Kalmar län finns 
tyvärr ganska begränsat med andra tillväxtmedel så behovet av regionala projektmedel är stort för 
att kunna arbeta strategiskt med de insatser som identifierats i olika strategidokument. 

Merparten av beviljade projekt spänner över flera kommuner, omfattar hela länet eller två eller flera 
län. Dock finns det tillfällen då insatser genomförs i enbart en kommun som en pilotinsats eller på 
grund av en särskild händelse, ex nedläggning. 

Under sista delen av 2018 gjordes en omorganisation internt med syfte att förbereda inför 
regionbildningen. Vi bildade då en ny enhet med ansvar för de regionala tillväxtmedlen och med 
uttalat fokus att arbeta för fler och mer hållbara projekt och effektivare arbete med företagsstödet. 
Uppdraget för handläggarna är att bygga kompetens hos länets kommuner och organisationer att 
utveckla och driva strategiska projekt och få till bättre samverkan med andra regionala aktörer som 
möter näringslivet i olika sammanhang. 
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Återrapportering 3 – Samverkan och gemensam finansiering

Samverkan med Länsstyrelsen har även under 2018 fortsatt utifrån de gemensamma frågor som 
identifierats sedan tidigare. Fortsatt finns löpande dialog med koppling till projekt och företagsstöd. I 
en rad strategiska utvecklingsarbeten finns båda aktörerna med i styrgrupp/beredningsgrupp/  
arbetsgrupp eller liknande. Ex på detta är Livsmedelsstrategin, Trä- och Skogsstrategierna, 
Glasrikemiljonen, Världsarvsrådet, Integrationsrådet och jämställdhetsnätverket.   
 
Regionförbundet och länsstyrelsen samverkar också löpande kring frågor om miljö, energi och klimat. 
Regionförbundets handläggare deltar i länsstyrelsens miljömålsnätverk. Båda organisationerna är 
representerade i Kalmarsundskommissionen. Regionförbund och länsstyrelsen utgör gemensamt 
sekretariat för Klimatsamverkan Kalmar län.  
 
Inom vårt arbete med att utveckla besöksnäringen samarbetar vi på flera områden med 
Länsstyrelsen, inte minst inom hållbarhetsfrågorna. I särskilda insatser finns samverkan kring 
utveckling av vandringsleder och tillgänglighetsanpassning av naturområden.  
 
Det finns fortfarande ett visst rollsökande kring dessa frågor där gränsdragningar och ansvar för 
information och samordning samt initiativ till samverkan och konkreta samarbeten och samhandling 
ibland blir otydliga mellan den statliga, regionala och kommunala nivån. Detta i sig leder till en del 
förvecklingar kring vem som ger, får och har uppdrag kring utvecklingen av frågorna.  

Återrapportering 4 och 5 samt Uppdrag 3
 

4.1 Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet
I samtliga beslut som lyfts till politiken bifogas en checklista där handläggare bedömt ärendet utifrån
ett jämställdhetsperspektiv. 

I bedömning av projekt och beslut om projektmedel finns hållbarhetsperspektivet med som en
naturlig del. I arbetet med företagsstöd görs riktade insatser för att bättre nå underrepresenterade
grupper. Ett resultat av det arbetet är att vi med de riktade insatserna uppnått ett större antal
ansökningar och beviljade beslut från kvinnor och personer med utländsk bakgrund som driver
företag.

I arbetet med framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi har ramen för arbetet utgjorts av
Agenda 2030. Agenda 2030 är också integrerad i framtagandet av de olika handlingsprogrammen.

Det miljömässigt hållbara arbetet i RUS ska leda till:
• Minskad miljöpåverkan 
• Effektiv resursanvändning 
• Bidra till ett växande näringsliv för hållbar utveckling 
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Ett resultat är ett tydligt fokus på hållbarhet kopplat till  utvecklingsarbetet med våra prioriterade 
branschområden besöksnäring, livsmedel samt trä och skog. I utvecklingsarbetet genomförs särskilda 
insatser med fokus på t ex förbrukning av vatten, mångfald i kompetensförsörjning, hållbart 
byggande, hållbar livsmedelsproduktion, hållbart resande mm. 

BiogasBoost Kalmar län -  Miljöfordon Sverige, ett samarbete mellan 11 av länets kommuner, 
energibolag och andra organisationer i Kalmar län. Det slutliga målet är att minst dubbla antalet 
biogasfordon i länet till 2021. Projektet delfinansieras via Klimatklivet. Insatserna i projektet bygger 
på attitydförändringar och utbildning men också påverkansinsatser till utvalda målgrupper samt 
bredare kampanjer riktade till allmänheten. 

Förstudie Hållbara resor i besöksnäringen - Regionförbundet i Kalmar län, det långsiktiga målet 
med insatserna är en växande besöksnäring utan nettoutsläpp av koldioxid. För att ta ett steg i 
denna riktning ska förstudien visa på möjliga hållbara transportlösningar som minskar 
klimatpåverkan från tre av våra mest välbesökta besöksmål, Astrid Lindgrens Värld, Glasriket och 
Ölands Skördefest. I förstudien identifieras problem och orsaker för att sätta upp mål och identifiera 
aktiviteter som kan lösa problemen. Förhoppningen är att förstudien ska leda fram till tre piloter, en 
för varje besöksmål, som kan testas och implementeras och bli framtida goda exempel. 

För vidare beskrivning av effekter kopplat till miljö se vidare återrapport 4.4.

4.2 Jämställd regional tillväxt
Under 2018 fortsatte arbetet med jämställd regional tillväxt. De projekt som beviljats medel under 
2017 rullade på under året och medan vårt arbete med att jämställdhetsintegrera RUS och 
Transportplan hade avslutats under 2017. De medel som utlysts för genomförande av insatser för att  
"Bryta traditionella könsmönster vid val av utbildning och yrkesliv" resulterade i följande projekt:

• Träets tjusning - ett brobyggarprojekt, Stiftelsen Capellagården i Vickleby 
• Samverkan för en mer jämställd industri, Oskarshamns kommun 
• Vård- och omsorgscollege i samverkan för en hållbar arbetsmarknad, Västerviks kommun 
• Industrinatten i Kalmar län, IUC Kalmar län 
• Makerspace Hultsfred - Hultsfreds kommun 
• Jämställd ingenjörsrekrytering – Campus Västervik 

Alla projekt har avslutats under året och redovisats men på grund av den korta projektperioden med 
koppling till det sammantagna arbetet med jämställd regional tillväxt kunde några av projekten inte 
nyttja hela sin beviljade budget tyvärr. 

Nedan återkopplar vi resultat från några av projekten:

Samverkan för en mer jämställd industri
I projektet har man blandat bredare föreläsningar med mer konkret arbete för att skola och 
näringsliv tillsammans skulle få ökad kunskap och insikt kring jämställdhetstutmaningen inom 
industrin. Totalt deltog ett 40 tal företag och ca 80 lärare i aktiviteterna som man anser mycket 
lyckade och som på sikt kan leda vidare till ytterligare insatser. Projektet leddes av Teknikcollege 
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Östra Småland vilket ökar möjligheterna för att nå effekt på sikt då samarbetet mellan skola och 
näringsliv fortsätter utvecklas inom ramen för deras arbete. 

Vård- och omsorgscollege i samverkan för en mer hållbar arbetsmarknad
I projektet har drygt 150 undersköterskor/skötare fått handledarutbildning som genomsyrats av 
genus- och jämställdhetsperspektiv för att skapa ett bättre mottagande av studenter. Under hela 
projektet har också två yrkesinformatörer varit anställda för att sprida information om yrket ur ett 
genusperspektiv och inspirera fler att söka sig till utbildningarna som erbjuds. Man har också använt 
sig av sociala medier och en youtube kanal för att locka fler till yrket. Projektet kommer att 
utvärderas under 2019 efter antagningen till gymnasie- och vuxenutbildning är genomförd. 

Industrinatten
Inom projektet genomfördes aktiviteter i 3 kommuner, Emmaboda, Nybro och Torsås, alla starka 
industrikommuner. I de tre kommunerna genomfördes lite olika aktiviteter med syfte att visa på 
könsbrytande yrkesval; Jobbsafari med studiebesök, mingel på fritidsgårdar för att locka till 
icketraditionella yrkesval samt Teknik och Digidagen. Sammanlagt deltog ca 700 elever och nästan 
100 representanter från olika företag och organisationer. Syftet var att visa upp kommunens 
näringsliv samt att inspirera till ett otraditionellt val. Resultatet kommer att följas upp vid kommande 
gymnasieval. 

4.3 Integration och mångfald 
Under året har Samhällsorientering på modersmål erbjudits på 6 språk och totalt har 296 personer
deltagit. Sex av länets tolv kommuner har samverkat kring samhällsorienteringen.
En behovsanalys gjordes under hösten 2018 då allt fler kommuner valde att ta hem det stora språket
som är arabiska. Utveckling tillsammans med kommunerna när det gäller att erbjuda
samhällsorientering på modersmål pågår. Bl a har ett pilotprojekt med en av kommunerna startat
under 2018 där Regionförbundet genomför största delen av utbildningen men kommunen har en
modul där man ger lokal information. Insatser ska utvärderas i början av 2019 och faller det väl ut
kommer andra kommuner att erbjudas samma koncept. 

Regionförbundet driver ESF-projekt IKO under 2017-2019. Samtlig personal har under 2018 fått 
kompetenshöjande insatser inom interkulturell kompetens och bemötande. I projektet ingår ett antal
samarbetspartners bl a Samordningsförbundet, kommuner, Länsstyrelsen och fd Landstinget (nu
Region Kalmar län). Syftet är att underlätta integrationen och för förståelse för andra kulturer som
man möter i olika situationer.

Regionförbundet deltar också i länets Integrationsråd som leds av Länsstyrelsen. Projekt IKO har 
genomfört ett antal insatser med rådet som målgrupp. I rådet ingår även länets kommuner,
Arbetsförmedlingen, representanter för näringslivet, fd Landstinget m fl.

Under året har också projektet Samverkan leder till arbete startats upp tillsammans med 
kommunernas arbetsmarknadsenheter. Målgruppen är personer som står långt från 
arbetsmarknaden. Även detta ett ESF finanseringat projekt. Syftet är att skapa en strategisk 
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samverkan mellan de lokala och regionala aktörerna för att snabbare få ut personer på
arbetsmarknaden. Båda dessa projekt övergick till Kommunförbundets som bildades i samma process
som Region Kalmar län. 

4.4 Genomförande av regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och 
miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet

Vi utgår alltid från samma inriktning när det gäller miljö och hållbar regional utveckling, så även i 
genomförandet av insatserna i vår handlingsplan. 

Arbetet ska leda till:
- Minskad (negativ) miljöpåverkan – minskade klimatutsläpp, minskad övergödning osv
- Effektiv resursanvändning – effektiv energianvändning, resurssnål användning av 

naturgrus, återvinning, kostnadseffektivt, personaleffektivt osv
- Bidra till ett växande näringsliv för hållbar utveckling – fler jobb, mer export osv

När det gäller värdefulla natur- och kulturmiljöer har vi jobbat med detta i perspektivet attraktivitet, 
besöksnäring osv. Det är ju Länsstyrelsen som har huvudansvaret för natur- och kulturmiljöer, 
naturreservatens drift osv. När det gäller giftfri vardag har vi främst jobbat med detta inom 
Miljösamverkan Sydost (nedlagda deponier, giftfri förskola m.m.). 

Dessutom naturligtvis och kanske viktigast: stöd till olika regionala utvecklingsprojekt som ligger i 
linje med ovan prioriteringar.

Nedan följer en redovisning av hur långt vi kommit i de olika delarna i handlingsplanen. 
Innovation och företagande 

Aktivitet Viktiga aktörer Tidplan Viktiga 
miljömål

Fossilbränslefri region. 
Uppföljning och revidering av 
befintligt handlingsprogram. 

Klimatsamverkan 
Kalmar län. 
Gemensamt 
sekretariat, 
länsstyrelse och 
Region Kalmar län

Klart 
2019. 

1

Exempel på pågående aktiviteter som ingår i handlingsprogrammet för en fossilbränslefri 
region: 
 Biogasproduktion - planer på nya produktionsanläggningar för biogas från ffa 

gödsel. 
Förväntat resultat: Bl a Mönsterås Biogas, 60 GWh med produktionsstart 
2019/2020. 

 Biometanol. Tillverkning av biometanol för drivmedel vid massafabriken i Mön-
sterås
Förväntat resultat: 6 000 ton med produktionsstart hösten 2019. Södra.
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 Flytande biogas. Medverkan i Fossilfritt Sverige initiativ om nationella arenor för 
förnybara tunga transporter. 
Förväntat resultat: mer resurser till LBG i regionen, tunga transporter. 

 Förnybart flygbränsle – inblandning av biobränsle. Kalmar Öland Airport. 
Förväntat resultat: ökad användning av förnybart flygbränsle. 

 Hållbart resande i besöksnäringen. 
Förväntat resultat: Ett genomförandeprojekt med praktiska tester för hållbart 
resande i tre piloter inom besöksnäringen

 Incitament för energieffektivisering. Kompetenshöjande insatser för kommunernas 
tillsynspersonal och EoK-rådgivare, samt länsstyrelsen. Länsstyrelsen i Kalmar län. 
Förväntat resultat: effektivare energianvändning i 60 företag i Kalmar län.

 Regionala strukturbilder – samlad kunskapsbild. 
 Förväntat resultat: Bättre planeringsunderlag och ökad regional samsyn. 
 Starka stråk för buss. 

Förväntat resultat: eventuellt genomförandeprojekt för effektivare och 
klimatklokare kollektivtrafik.

 Förstudie bioenergiplattform. Energikontor Sydost.
Förväntat resultat: eventuellt genomförandeprojekt. 

Aktivitet Viktiga aktörer Tidplan Viktiga 
miljömål

Utveckla kunskap och arbete 
kring bioekonomi och regional 
utveckling, bl a genom aktivt 
deltagande i nationellt nätverk 
för svenska regioner.

Region Kalmar län 2017-
2019 

1, 7, 12, 
13, 16

Utfall 2018: Erfarenhetsutbyte, modell för regionala och jämförbara analyser m.m. 
Undersöka möjligheterna till ett 
pilotprojekt kring utveckling av 
biogas/förnybara drivmedel 
och en helhetssyn på desamma 
(inklusive nyttor och 
målkonflikter). 

Region Kalmar län, 
Biogas Sydost, 
nationella 
myndigheter m fl.

2018 1, 7, 13.

Utfall 2018: Systemstudie klar. 
Utveckla och genomföra 
projekt med vattentema. 

RKL (regionala 
utvecklingsförvaltn
ingen m fl.

Löpande 4, 7, 8, 9, 
10, 16.

Exempel på pågående länsaktiviteter 2018:  

 WaterNets Ru. Samarbete med Kaliningrad region kring hållbar vattenplanering. 
Slutkonferens i Kaliningrad hösten 2018, troligen nytt projekt 2019. RKL och 
Västerviks kommun. 
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 Förstudie ”Vattenfördröjande åtgärder i landskapet”, som underlag för fortsatt 
projektutveckling. Kalmarsundskommissionen.  Eventuellt en LIFE-ansökan under 
2019. 

 Flertal kommunala projekt med vattentema, tre nya påbörjas under hösten 2018.  
 Miljösamverkan Sydost: Riktlinjer för dagvattenutsläpp
 Miljösamverkan Sydost: Sätt P för fosforn

Förväntat resultat: bättre vatten och bättre samverkan mellan sakägare

Ta ställning till behov av 
ytterligare handlingsprogram 
under RUS, inom miljöområdet. 

Region Kalmar län 2019 1, 4, 7, 8, 9, 
10, 13, 15, 
16

Energi- och klimatstrategi för 
Kalmar län. 

Länsstyrelsen m fl 2019 1

Aktivitet Viktiga aktörer Tidplan Viktiga 
miljömål

Insatser för ökat fokus på 
klimat-och miljö inom 
företagsstödet.

Region Kalmar län 
mfl

2018 1, 4, 7, 8, 9, 
10, 13, 15, 
16

Attraktiva miljöer och tillgänglighet

Aktivitet Genomförande Tidplan Miljömål
Regional digital agenda. 
Uppdatering av befintligt 
handlingsprogram. 

Region Kalmar län Klart 
2019. 

1,2,4,15.

Utfall 2018: Antas våren 2019. 
Aktivitet Genomförande Tidplan Miljömål
Bredbandsstrategi. Revidering av 
befintligt handlingsprogram. 

Region Kalmar län Klart 
2019. 

1,2,4,15.

Utfall 2018: Antas våren 2019..
Handlingsprogram för mobilitet, 
infrastruktur och transporter. 

Region Kalmar län Klart 
2019

1,2,4,15.

Utfall 2018: Remiss hösten 2018. 
Fossilbränslefria samhällsbetalda 
resor. 

Offentlig sektor. 2020 1,2,4,15.

Utfall:  ex 100% fossilbränslefria bussresor inom länstrafiken fr o m 2017. 
Genomföra projektet ”Strukturbilder 
Kalmar län”. Detta för att ge ett 
regionalt perspektiv på 
samhällsplaneringen och möjlighet 

Region Kalmar län 2018 1, 4, 7, 8, 9, 
10, 13, 15, 
16
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att hantera planerings- och 
utvecklingsfrågor på ett mer 
integrerat sätt.
Regional serviceplan Region Kalmar län 2018 1,5.

Utfall 2018: Arbetet har påbörjats. 

Kompetensförsörjning

Aktivitet Genomförande Tidplan Miljömål
Handlingsprogram 
kompetensförsörjning

Region Kalmar län 2019

Utfall 2018: Handlingsprogram ska vara klart under 2019. 

Internationellt och gränsöverskridande samarbete

Aktivitet Genomförande Tidplan Miljömål
Insatser inom ramen för 
satsningen på ökad export till 
Kina via kontor i Shanghai

Region Kalmar län, 
Region Kronoberg

2018-
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Återrapportering 6 – Arbetet med att analysera, följa upp och 
utvärdera
Vi analyserar Kalmar läns utveckling efter indikatorer fastställda i den regionala utvecklingsstrategin. 
En årlig uppföljning görs som redovisas för politiker, samarbetspartners och används som bl.a. 
underlag för verksamhetsplanering samt framtagande och revidering av handlingsprogram. 
Indikatorerna finns presenterade i en bilaga till den regionala utvecklingsstrategin.

Under 2018 inleddes ett arbete med att ta fram strukturbilder över länet. Strukturbilderna ska 
koppla ihop den regionala utvecklingsstrategin med kommunernas översiktsplanering. Arbetet 
bedrivs i samarbete med länets kommuner. I mars 2019 kommer en första version av 
strukturbilderna publiceras. 

Utredningsarbete under 2018 har även lett fram till att regionen köpt in ytterligare företagsdata. 
Dessa kommer att användas i analysen av företags- och branschutvecklingen under 2019. Detta sker 
delvis i samarbete med Blekinge och Kronobergs län som tillsammans med Sydsvenska 
Handelskammaren studerar tillväxten över tid och branscher. Arbetet ska leda fram till förslag på 
rekommendationer om åtgärder för och uppföljning av näringslivet.

Uppföljning av 1:1 medel görs på flera nivåer; i enskilda projekt, fördelat på övergripande nivå för 
projekt och företagsstöd samt på en övergripande nivå som ett verktyg för den regionala 
utvecklingen. I enskilda projekt ingår allt från en enklare uppföljning till djupare följeforskning i 
större strategiska projekt med ex finansiering via regionala/sociala fonden. Återkoppling till den 
politiska nivån sker löpande och årligen via muntlig återkoppling från projekt som beviljats över 500 
000 kr per år. Via deltagande i styrgrupper och skriftliga läges-och slutrapporter inhämtas kunskap 
om pågående projekt. Regionförbundet har under året deltagit i informationsmöten kring 
Tillväxtverkets uppdrag från Näringsdepartementet att ta fram ett nytt uppföljningssystem för 1:1 
medel. Vi ser mycket positivt på ambitionen att bygga ett gemensamt system för uppföljning men vi 
ser samtidigt bekymmer kring valet av enbart 4 resultatkedjor som öppnar upp för olik tolkning och 
få indikatorer att följa upp projektens resultat kring. Vi har efterlyst möjligheten att ta fram fler 
indikatorer som är gemensamma för landet och som möjliggör ytterligare jämförelser och samverkan 
mellan regionernas aktörer i gemensamma projekt. 

En betydande del av det regionala anslaget, 1:1 medel, fördelas till företagsstöd i Kalmar län. 2018 
beviljades ca 280 stöd varav merparten, 87 %, inom stödformen ”konsultcheck”. De vanligaste 
ändamålen för insatserna är marknadsutveckling(55 %), produktutveckling (13%) och 
företagsutveckling (11%). Även digital omställning har ökat under de senaste åren och uppgår 2018 
till ca 10 %. De branscher som beviljas flest stöd och därmed mest medel är handel, reparation av 
motorfordon samt verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik samt även Övrig 
tillverkning. Tittar vi på hur vi når våra särskilt prioriterade grupper som sedan tidigare identifierats 
som underrepresenterade hos oss, både nationellt och regionalt, kvinnor och personer med utländsk 
bakgrund, så ser vi en positiv uppgång, om än blygsam. Mellan 2017 och 2018 har antalet kvinnor 
som beviljats stöd ökat från 22 till 48 och tittar vi på gruppen kvinnor med utländsk bakgrund ser vi 
även där en ökning från 2 till 4. Gruppen män med utländsk bakgrund följer samma positiva trend 
med en ökning från 12 till 22 personer vilket är mycket positivt.   
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Under 2018 avslutades en särskild utvärdering av satsningen kallad ”Glasrikemiljonen 1”, finansierad 
av Tillväxtverket, Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län. Glasrikemiljonens syfte har 
varit att möjliggöra stöd till satsningar inom glasrikets geografi för att minska den negativa spiral som 
glasbrukens nedläggning och omstrukturering har inneburit. Samtliga beviljade stöd omfattar 1 
miljon kr per företag och kunde utgöra maximalt 25 % av den totala investeringssumman. Totalt 
beviljades 12 stöd under omgång 1 med den totala investeringsvolymen på drygt 100 mkr. 
Huvuddelen av investeringarna rörde byggnader följt av maskiner och inventarier. Det som framkom 
vid uppföljningen är dock att insatserna genererat följdinvesteringar på drygt 70 mkr under det 
kommande året/åren (2015/2016) och ytterligare 70 mkr fanns i budgeten för 2018/2019. 
Uppföljningen visar också på en kraftig ökning i berörda företag gällande både antal anställda och 
ökad omsättning mellan 2014 till 2017. Antal anställda har ökat med 71 % i de berörda företagen och 
omsättningen med hela 109 %. Som jämförelse tittade vi också på förändringen hos samtliga AB i 
berörda kommuner och fick då fram sifforna; 6% ökning av sysselsatta och 11 % ökning av 
omsättning.

Återrapportering 7     
Separat redovisning till Post- och telestyrelsen senast den 1 febr 2019

Återrapportering 8 
 Redovisningen lämnades senast den 15 febr 2018

Återrapportering 9 – Främja tillgängligheten till kommersiell service i 
serviceglesa områden

Inom kommersiell service har ett antal insatser genomförts under året. Vad det gäller direkta stöd till 
dagligvarubutiker, så var Kalmar län ett av de län där det ändrade avståndskriteriet (från 15 till 10 
km) för det särskilda driftstödet för utsatta och sårbara lägen medförde en stor skillnad i antal butiker 
som var berättigade till stöd, då hela 13 butiker nu fick ta emot stöd, jämfört med 3 året innan. I 
samband med detta genomfördes en informationskampanj för att underlätta för ansökningar, 
framför allt då flera av företagarna som driver dagligvarubutiker på landsbygden har sitt ursprung i 
andra delar av världen och inte är erfarna vad det gäller kontakter med myndigheter. 

Hemsändningsbidraget har använts av nästan samtliga kommuner i länet och innebär fortsatt en 
viktig inkomstkälla för många utsatta handlare, samtidigt som det underlättar vardagen för många 
människor på landsbygden. Servicebidraget har också använts vid ett par tillfällen, då en butiks 
överlevnad har riskerats p.g.a. någon särskild händelse. 
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Under våren genomfördes en direktupphandlad konsultinsats inom kommersiell service i 
Länsstyrelsen i Kalmars regi i Högsby kommun där kommunens samtliga dagligvarubutiker på 
landsbygden stod inför en allvarlig situation. En genomgång av situationen genomfördes av en 
erfaren konsult och åtgärdsprogram togs fram, där en del insatser handlade om investeringar som 
sedan kunde hanteras med stöd av investeringsbidrag, medan andra insatser mer handlade om 
strategiska val, exponering och kundrelationer. Efter insatsen i Högsby kommun inleddes en liknande 
rådgivningsinsats i hela länet. Insatsen sker i nära samverkan med Region Kalmar län och ofta leder 
insatserna till investeringar och andra insatser för att öka lönsamheten. 

Inom projekt Flernivåsamverkan för stärkt regional service har nätverket med personer som jobbar 
med landsbygdsutveckling i länet stärkts och nätverksträffar har genomförts där gemensamma frågor 
har diskuterats och studiebesök har genomförts. Insatser inom kommersiell service har också 
presenterats och förankrats genom nätverket. Inom samma projekt genomförs också träffar med ett 
stort antal lokala grupper för att skapa bättre förutsättningar för flernivåsamverkan och för att 
förankra offentligt initierade insatser även på lokal nivå. 

Under startades även projekt Servicelyftet i Coompanions regi i länet. Projektet fokuserar på ett antal 
frågeställningar som kompletterar tidigare insatser från Region Kalmar län och Länsstyrelsen i Kalmar 
län, bl.a. obemannade kassasystem, digitala lösningar, samt hur laddstruktur för elbilar kan vara en 
möjlighet för dagligvarubutiker på landsbygden. I styrgruppen för projektet sitter representanter för 
såväl Region Kalmar län som Länsstyrelsen i Kalmar län. 

Resultaten av ovan nämnda insatser är att vi har ett väl fungerade samarbete mellan offentliga 
aktörer i länet samt flera pågående konkreta insatser som direkt förväntas stärka dagligvarubutikerna 
på landsbygden. Insatserna förväntas medföra en fortsatt god utveckling av landsbygden i Kalmar län 
och stämmer därför väl överens med den Regionala utvecklingsstrategin, de mål som är uppsatta i 
det Regionala serviceprogrammet, samt flera av målen i den Regionala handlingsplanen för 
landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet





Region Kalmar län
Webbplats
Regionkalmar.se

E-post
region@regionkalmar.se

Organisationsnr
232100-0073

Postadress
Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Besöksadress
Strömgatan 13
Kalmar

Telefon
0480-840 00

Fax Bankgiro
833-3007

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1 (3)

Datum
2019-02-05

  Ärendenummer
  RUN 2019/317

Projekt- och företagsstöd

Regionala utvecklingsnämnden

Projektbeslut – Campus Småland 2030

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att bifalla Västerviks kommun totalt 
4 500 000 kronor enligt förordningen (2003:596) om bidrag för 
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken 1:1-medel till 
projektet Campus Småland 2030 för perioden 2019 - 2021. 

Bakgrund
Campus i Småland har genom åren haft flera utvecklingsprojekt som drivits 
med stöd från tidigare regionförbundet i Kalmar län. 
En förstudie samt ett genomförande projekt inom ramen för samverkan 
”Campus i Småland” har lett fram till en utvecklad samverkansmodell 
mellan kommunerna Västervik, Hultsfred och Vimmerby. Utifrån olika 
konstellationer ger de förutsättningar att bygga vidare på en regional 
samverkan i ny form och med ett utvecklat perspektiv kring högre utbildning 
och forskning.

Geografiskt område 
Västervik, Hultsfred och Vimmerby. Vid intresse för utökat samarbete i 
regionen finns möjlighet till det inom ramen för projektet.

Projektet
Inom ramen för projektet kommer en inventering av arbetsmarknadens 
behov i regionen att genomföras, med tydliga frågeställningar kring 
kompetensbehov men också forsknings- och utvecklingsbehov i ett fem- till 
tioårsperspektiv. 
Det övergripande målet med projektet är att gemensamt få till:
15 nya utbildningsprogram (900 årsstudieplatser), 
15 fristående kurser (900 platser), 
15 nya FoU-projekt (Forskning och Utveckling) 
15 nya YH-utbildningar (225 platser).
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Aktiviteter i projektet omfattar även seminarier och workshops med 
utgångspunkt i den regionala arbetsmarknadens behov samt påverkansarbete 
kring tillgängliggörande av högre utbildning och forskning.
Projekt kommer att arbeta fram en "arbetsbok/metodutveckling” som efter 
projekttidens slut ska beskriva praktiskt arbete, erfarenheter och reflektioner 
kring tillgänliggörande av högre utbildning och forskning från ett 
kommunalt/regionalt perspektiv. 
Projektet kommer att samverka med minst 50 företag/organisationer samt 
genomföra riktade insatser för ökad jämställdhet.
Personella resurser 
I projektet behöver man rekrytera utvecklingsfunktioner med olika 
inriktningar. Syftet är att de inom olika fokusområden ska arbeta med 
etablerandet av utbildningar, initiera forsknings- och utvecklingsarbete samt 
arbeta med påverkansarbete regionalt och nationellt. De personella 
resurserna kommer att vara uppdelade i följande funktioner; projektledare, 
processledare, kommunikatör samt koordinatorer.

Finansiering        2019              2020              2021           Summa
Region 
Kalmar län

1 500 000 1 500 000 1 500 000 4 500 000

Västerviks 
kommun

1 300 000 1 400 000 1 500 000 4 200 000

Vimmerby 
kommun

500 000 600 000 600 000 1 700 000

Hultsfreds 
kommun

500 000 600 000 600 000 1 700 000

Summa 3 800 000 4 100 000 4 200 000 12 100 000

Motiv för beslut

Kompetensförsörjning till länets arbetsliv är en av de viktigaste utmaningarna 
vi har. Region Kalmar län har ett särskilt regeringsuppdrag att arbeta med 
regional kompetensförsörjning på kort och lång sikt.

I den regionala utvecklingsstrategin för Kalmar län är det viktigt att vi 
stimulerar olika insatser över kommunens gränser för att stärka länets 
näringsliv.
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Det är av största vikt att hittar samordning och innovativ lösning i dialog med 
olika aktörer inom det företagsfrämjande systemet, näringslivsansvariga, YH-
anordnare och universitetet kring kompetensförsörjningsfrågor.

Resultaten av projektet kommer att bidra till att stödja den befintliga 
strukturen och skapa förutsättningar för samhandling mellan olika aktörer där 
de befinner sig i en kontext där frågan kring kompetensförsörjning är aktuell.

Ana Emilia Klasson Camilla Håkansson
Handläggare Basenhetschef

Projekt- och företagsstöd
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Projekt- och företagsstöd

Regionala utvecklingsnämnden

Projektbeslut – E-hälsokluster i Kalmar län

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att bifalla Kalmar Science Park 
totalt 6 000 000 kronor enligt förordningen (2003:596) om bidrag för 
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken 1:1-medel till 
projektet E-hälsokluster för perioden 201909--202212. 
Inom ramen för samma projekt beslutar nämnden att bifalla 
Linnéuniversitetet (E-hälsoinstitutet) totalt 1 500 000 kronor enligt 
förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den 
regionala tillväxtpolitiken 1:1-medel till projektet E-hälsokluster för 
perioden 201909--202212.
Totalt 7 500 000 kronor för perioden 201909—202212. Kalmar Science Park 
blir formell projektägare och Linnéuniversitet blir samverkanspart.

Bakgrund
Regionen ser ett behov av öka användande av digitaliseringens och e-hälsans 
möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik 
hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad 
självständighet och delaktighet i samhällslivet. 
För detta krävs ett förnyat näringsliv inom området såväl inom 
nyföretagande som inom företagsutveckling som behöver samordnas med 
akademi och samhälle. Ett e-hälsokluster skulle skapa en struktur för att 
hålla samman alla delar och främja tillväxt inom området.

Projektet
Projektets huvudsyfte är att skapa en gemensam 
plattform/kluster/arena/innovationsmiljö för företag, akademi och offentliga 
aktörer och genom det utveckla tjänster, metoder och produkter inom e-hälsa 
såväl nationellt som internationellt. 
Projektets målsättning är att bidra till att skapa tillväxt i Region Kalmar Län, 
förnyelse av vård- och hälsosektorn, inspel kring utbildning och forskning 
inom e-hälsoområdet samt väcka nyfikenhet och ökad förståelse kring vikten 
av införande av e-hälsotjänster.
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Insatser i projektet kommer att vara: Identifiering och skapande av 
testbäddar inom e-hälsa i länet, utveckling av affärsmodell för e-hälsobolag, 
skapa och delta i nätverk lokalt såväl nationellt som internationellt, bidra till 
forskning och innovation samt inkubation. 

Finansiering 
Projektet finansieras 50% av regionala tillväxtmedel enligt ovan och övriga 
50% finansieras via Tillväxtverket, Regionala fonden, ansökan lämnas in 8 
mars. Projektets omslutning är totalt ca 17-18 mkr. 

Motiv för beslut
Den digitala agendan för Kalmar län tar upp e-hälsa som ett prioriterat 
område utifrån olika aspekter. En aspekt berörs i tidigare angiven bakgrund. 
En annan handlar om att underlätta för befintliga företag att vara delaktiga 
och bidra i den digitala transformationen för att skapa tillväxt i regionen. 
Utifrån de perspektiven behöver Regionen skapa en arena för e-hälsa. Ett e-
hälsokluster skulle bli en arena/stödstruktur för att hålla samman näringsliv, 
medborgarintresse, akademi och de offentliga aktörerna. Det skulle även 
bidra till att skapa tillväxt inom området. 

Maria Stegefors Camilla Håkansson
Handläggare Basenhetschef

Projekt- och företagsstöd
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Projekt- och företagsstöd

Regionala utvecklingsnämnden

Projektbeslut - Livsmedelsutveckling Sydost

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att bifalla projektet 
Livsmedelsutveckling Sydost med Region Kalmar län som projektägare, 
totalt 4 500 000 kronor enligt förordningen (2003:596) om bidrag för 
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken 1:1-medel för 
perioden 2019-11-01 – 2022-12-31. 

Bakgrund
Projektet ”Livsmedelsutveckling Sydost” är en del i arbetet med Kalmar läns 
livsmedelsstrategi och en utveckling av det pågående projekt ”Proteiner i 
fokus”. Livsmedelsutveckling Sydost kommer att bygga vidare på och 
använda den kunskap och de erfarenheter som upparbetats i befintligt projekt 
för att på bästa sätt ta till vara konstaterade framgångsfaktorer i 
förnyelsearbetet och utvecklingen av regionens små och medelstora företag i 
livsmedelsbranschen.

Projektet
Livsmedelsutveckling Sydost handlar om att skapa en stödplattform för de 
små och medelstora livsmedelsföretagen i deras förnyelsearbete och att öka 
samverkan mellan livsmedelsbranschen och samhällets olika aktörer. Det ska 
ske genom att underhålla befintliga fungerande nätverk och 
samverkansformer och samtidigt aktivt söka och upparbeta nya.

Projektet ska fokusera på att maximera livsmedelsbranschens nytta av 
relevanta forskningsresultat och att underlätta konkreta företagsinsatser för 
SMF på innovationsområdet som också inkluderar stöd från akademin. 
Utvecklingsinsatserna görs framförallt inom regionens identifierade 
styrkeområden – kött, baljväxter och ägg. Arbetet kommer att inkludera en 
utveckling av restaurangnäringen, med tanke på måltidernas växande 
betydelse för besöksnäringen. Projektet kommer också att satsa på 
internationell samverkan inom innovation och förnyelse av baljväxter, som 
är ett styrkeområde och där regionen har särskild forskarkompetens.

Samverkan med den högre utbildningssektorn och forskningsinstitut, 
kommer att ha en betydande roll i arbetet med att främja 
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livsmedelsnäringens förnyelse och innovationsutveckling. Projektet kommer 
också att bemannas med en särskild kommunikationsresurs med uppgift att 
söka och tillgängliggöra befintliga forskningsresultat relevanta för regionens 
livsmedelsbransch. Kunskapen kommer att ”förpackas” utifrån segmenterade 
målgrupper och förmedlas genom såväl projektets löpande företagskontakter 
som andra relevanta kanaler. Exempel på aktiviteter är t.ex. kunskaps- och 
inspirationsseminarier, workshops, kreativa verkstäder och testbäddar för 
innovation, förnyelsearbete och produktutveckling.

Finansiering 
Projektet finansieras av regionala tillväxtmedel enligt ovan och  50% 
finansieras via Tillväxtverket, Regionala fonden, ansökan lämnas in 8 mars. 
Projektets totala omslutning uppgår till ca 13 500 000 kr och övriga 
finansiärer och samverkanspartners är Linneuniversitetet, LRF och Kalmar 
Ölands Trädgårdsprodukter, troligtvis även Länsstyrelsen samt Ölands 
Sparbanksstiftelse. 

Motiv för beslut
I den Regionala Utvecklingsstrategin ”Klimat att Växa i” lyfts 
livsmedelsindustrin fram som en viktig sektor för länet, med bland annat stor 
potential för export. Det finns ett stort behov av att höja innovations- och 
förädlingsgraden för att möta samhällets och kundernas krav på långsiktigt 
hållbara produkter och tjänster.

Projektet bidrar med struktur till ett förnyelsearbete inom livsmedelssektorn, 
som på lång sikt ökar regionens konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning i 
branschen.

Erik Ciardi Camilla Håkansson
Projektutvecklare Basenhetschef 

Projekt- och företagsstöd
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Projekt- och företagsstöd

Regionala utvecklingsnämnden

Projektbeslut – Kalmar C 2.0 Huvudspåret

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att bifalla Kalmar kommun totalt 
750 000 kronor enligt förordningen (2003:596) om bidrag för 
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken 1:1-medel till 
projektet Kalmar C 2.0 Huvudspåret för perioden 2019-04-01—2020-05-31. 

Bakgrund
Kalmar centralstations funktion och nåbarhet är en avgörande faktor både för 
det lokala och det regionala näringslivets möjligheter att växa och utvecklas. 
En modern stationsmiljö lokaliserad till rätt plats med hänsyn till framtida 
stadsutveckling har därför central betydelse i strävan mot en gemensam 
arbetsmarknadsregion i sydöstra Sverige.
En genomförd förstudie har visat på två lägen som fullgoda alternativ för 
lokalisering av en framtida station.

Projektinnehåll 
Det här aviserade projektet avser att mer i detalj utreda förutsättningarna för 
de båda lägena. De studier som ska genomföras omfattar bland annat analys 
av framtida resmönster, utformning av resecentrum och stationsmiljöer samt 
funktionsutredningar för spårområden. Dessutom tas förslag fram hur 
barriäreffekten av järnvägen kan minska alternativt elimineras i det fall 
beslutet blir att behålla och utveckla befintligt stationsområde.

Finansiering 
Projektet finansieras 25% av Kalmar kommun, 25% regionala tillväxtmedel 
enligt ovan samt 50% Tillväxtverket, Regionala fonden, ansökan lämnas in 8 
mars. Total kostnad för projektet är beräknad till 3 miljoner kr, varav drygt 2 
miljoner kr avser köp av tjänst för utredningar och analys.  

Motiv för beslut
 I Kalmar läns regionala transportplan finns Kalmar station upptaget under 
ställningstaganden. Dess läge och funktion utreds och behöver fortsatt 
utredas. Bland annat leder den ökade mängden bomfällningar till problem 
för stadens trafikföring. Trängsel på spåren samt ökade behov för 
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funktionella busslösningar riskerar att leda till ineffektivitet på slutstationen. 
Det i sin tur ger följdeffekter i hela systemet då Kalmar station är nod för 
stora delar av kollektivtrafiken i länet.

Maria Stegefors Camilla Håkansson
Handläggare Basenhetschef

Projekt- och företagsstöd
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Projekt- och företagsstöd

Projektbeslut ”Framgångs Hubb” (tidigare Smart 
tillväxt)

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att bifalla Almi Kalmar län, totalt 
2 895 147 kronor enligt förordningen (2003:596) om bidrag för 
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken 1:1-medel för 
projektet ”Framgångs Hubb” under perioden 2020-01-01 – 2023-04-30. 

Bakgrund
Projektet bygger på Almi Kronobergs erfarenheter från projektet VäxArena 
men utvecklat till att omfatta ett samarbete mellan Almi bolagen i Småland 
och på Gotland. Erfarenheter från tidigare arbete visar på behovet av att 
anpassa rådgivningen efter företagens situation, att låta företagsledaren lyfta 
blicken, jobba strategiskt och operativt samtidigt. Företagen i regionen 
behöver arbeta för att möta kraven från ökad globalisering, digitalisering och 
effektivisering. Många mindre företag är inte förberedda eller medvetet 
engagerade i detta förändringsarbete. 

Projektet
Projektet bygger på länsövergripande samverkan för att få bättre effekt och 
utväxling via gemensam administration och marknadsföring, delad 
kompetens mellan bolagen och tillgång till större nätverk. 
Syftet är att ta tillvara, stödja och utveckla regionens små- och medelstora 
företag, accelerera deras tillväxt och konkurrenskraft på den regionala, 
nationella och internationella marknaden. 
Målsättningen är att stärka företagarna i deras ledarroller och ge kunskap och 
förmåga i att driva och utveckla sina företag. Bidra till att skapa nätverk 
mellan regionernas företagare och dra nytta av de insatser som genomförs 
för att stödja utvecklingen av de styrkeområden som finns inom regionen. 
Insatserna i projektet bygger på följande delar: 
Tillväxtsamtal – efter urvalsmodellen erbjuds kartläggning kring företagets 
tillväxtpotential som sedan leder till bedömning om verktygen för fortsatt 
utveckling finns inom Almi eller annan aktör ska kopplas in. 
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Kunskap och inspirationsseminarium - för att informera och kommunicera 
de möjligheter som finns med att delta i projektet, för att skapa kunskap om 
projektet och fånga upp företagens utvecklingsbehov, ca 1750 deltagare skall 
ha deltagit i kunskapshöjande seminarium på 3 år 

Tillväxtprogram - Vilket fokus som programmet kommer ha utformas till 
stor del utifrån de behov och individuella handlingsplaner som skapas för de 
deltagande företagen. För att få långsiktig effekt så följs företagen under hela 
projektet. Tillväxtprogrammen syftar till kunskapspåfyllnad och inspiration 
och att företagen får möjlighet att lära sig nya områden. Almi skräddarsyr då 
i samarbete med externa specialister innehållet i strategigrupperna. Dessa 
innehåller kompetensutvecklingsmoment där deltagarna också får tillfälle att 
genomföra praktiska övningar både i grupp och hos sig själva. 
Tillväxtprogrammen ger företagaren möjlighet att träffa, nätverka och 
intergrera med andra företag i liknande situationer men dock ej i samma 
bransch. 

I projektet bildas två olika typer av VD-grupper:
- Erfarenhetsutbyte och nätverkande inom region Kalmar län
- Erfarenhetsutbyte och nätverkande inom regionen Småland och 

Öarna

Målsättningen i projektet är att:
- De deltagande företagen ökar sina anställda med minst 500 personer 

5 år efter utförd insats
- Ökad omsättning i snitt med minst 35 % hos de deltagande företagen
- Förbättrad eller bibehållen lönsamhet
- Ge fler företag möjlighet att dra nytta av regionens prioriterade 

områden för smart specialisering
- Utveckla nya metoder för framgångsrik affärsutveckling

Projektet leds via Almi Gotland och huvudprojektledare och controller finns 
som en central resurs inom Almi koncernen. Varje Almi bolag ansvarar för 
sin budget, inköp och upphandling. 

Finansiering 
50% finansieras via Tillväxtverket, Regionala fonden, ansökan lämnas in 8 
mars. Varje län har sin egen budget i den stora ansökan. Total omslutning för 
Kalmar läns del är 11 580 588 kr. finansiering enligt följande:

Tillväxtverket, regionala fonden 5 790 294 kr
Almi 2 895 147 kr
Region Kalmar, 1.1 medel 2 895 147 kr
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Motiv för beslut
Projektet ligger väl i linje med målsättningen i den regionala 
utvecklingsstrategin – Stärkt konkurrenskraft. Genom att utveckla sina 
affärsmodeller bygger företagen i regionen förutsättningar för en ökad 
konkurrenskraft och internationalisering. Genom behovsanpassad 
rådgivning, tillgång till kvalificerad affärscoachning, nätverk och ökade 
kontakter med akademin kan fler företag utveckla sina affärer och bidra till 
regionens samlade tillväxt och ökad internationalisering. Genom att tillföra
kunskaper, metoder och kontakter för affärsutveckling skapas förutsättningar 
för företagare att utveckla mer innovativa hållbara affärsmodeller, ökad 
digital förmåga, öka sin internationalisering och att realisera företagets 
potential för tillväxt.

Handläggare
Camilla Håkansson
Basenhetschef Projekt och företagsstöd
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Projekt- och företagsstöd

Projektbeslut – Tillväxtrådgivning 2019

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att bifalla Almi Kalmar län totalt  
985 000 kronor enligt förordningen (2003:596) om bidrag för 
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken 1:1-medel till 
projektet ”Tillväxtrådgivning 2019” för perioden 2019-01-01 till 2019-12-
31. 

Bakgrund
Almi’s erbjudande inom Växa –segmentet är ett nationellt initiativ baserat på 
att Sverige behöver fler växande företag. Som underlag ligger piloter som 
startades under 2014 i ett antal Almi bolag och som sedan har förfinats inom 
ramen för strategiarbetet som implementerades under 2018. 
Projektet 
Syftet är att få fler företag med tydlig tillväxtpotential att ta tillvara dessa 
möjligheter på ett mer strukturerat sätt via olika tillväxtprocesser. Det bör 
finnas en vilja hos företagen att växa med minst 10-20 % per år alternativt att 
man är i kraftig tillväxtfas. Erbjudandena vänder sig till redan etablerade 
företag alternativt nya företag med hög tillväxtpotential. 
Projektets genomförande följer Almis ordinarie kundprocess:

- Marknadsförande insatser, ex uppsökande verksamhet, samarbete 
med näringslivsaktörer mm

- Genomförande av behovsanalyser

- Leveranser utifrån identifierade behov i företagen, innefattar även 
förmedling till annan aktör

- Uppföljning efter avslutad leverans

Projektet följs upp enligt ordinarie månadsuppföljning:
- Antal genomförda behovsanalyser

- Antal påbörjade leveranser

- Antal slutförda leveranser 
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Finansiering 
Finansiär 2019 Summa

Region 
Kalmar län

984 804 kr 984 804 kr

Almi 
Moderbolag

1 025 000 kr 1025 000 kr

Totalt 2 009 804 kr

Motiv för beslut
Satsningen ligger helt i linje med de prioriteringar regionförbundet antagit 
samt de direktiv som getts till Almi i Kalmar län, d.v.s. att satsa på 
tillväxtfrämjande åtgärder i befintliga företag. Även fokus på att öka andelen 
kvinnor i programmen samt särskild satsning på generationsväxling i 
företagen. 

Camilla Håkansson
Basenhetschef
Projekt- och företagsstöd
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Projekt- och företagsstöd

Regionala utvecklingsnämnden

Projektbeslut ”Mer Digitalt”

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att bifalla Region Kalmar län totalt  
750 000 kronor enligt förordningen (2003:596) om bidrag för 
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken 1:1-medel till 
projektet ”Mer Digitalt” för perioden 2019-06-01 till 2019-12-31. 

Bakgrund
Upplägget är att i samverkan mellan Telia, länets kommuner och Region 
Kalmar län öka den digitala kompetensen i hela länet. Målgruppen är äldre 
invånare (+65). Målet är att minst 5 000 invånare, inom målgruppen, deltar 
vid dessa utbildningstillfällen. Totalt bjuds över 50 000 invånare in att delta. 
Utbildningar (ca 2 tim) genomförs enligt Telias koncept ”mer digitalt” med 
kommunen som arrangör för respektive utbildningstillfälle. 
Projektet 
Eventen genomförs med start i april 2019 och pågår i ca 20 veckor (3-4 
event per vecka). 

 Utbildningsledare och utbildningsmaterial samt en teknisk plattform (PC 
och förkonfigurerade plattor) kommer att tillhandahållas för 
utbildningstillfällen av Telia.

 Vid utbildningstillfällen planeras även för en ”miniexpo” där ex. banker 
kan hjälpa till med mobilt BankID för deltagare som saknar detta, andra 
parallella kontaktytor för stöd ex. e-verkstäder, ”digidel”, 
telekområdgivarna etc, som kan berätta om sin verksamhet, m.m.

Som arrangör tillhandahåller kommunen lokal, handledare samt lärare 
Arrangören väljer även om de vill erbjuda någon form av underhållning eller 
förtäring vid utbildningstillfällen. Fördelning av utbildningstillfällen mellan 
kommuner är beroende på hur många kommuner som anmäler sig samt 
storleken på målgruppen i respektive deltagande kommun. 
Regionen bidrar med maximalt 15 000 kr per event och bistår med 
projektledning och projektkommunikation. Total projektfinansiering upp till 
750 000 kr och kan utgöra maximalt 50 % av de totala kostnaderna.
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Kommunernas kostnader (exempel) som arrangör av utbildningstillfällen 
omfattar:

 Lokaler, handledare och lärare

 Ev. förtäring, underhållning, etc. 

 Tillkommande rörliga kostnader vid t.ex. uppbyggnad av teknisk 
plattform i flera olika lokaler eller vid flera olika tillfällen.

Av avtalstekniska skäl kommer kedjan att se ut enligt följande: 
Telia Sverige AB – respektive kommun samt en överenskommelse mellan 
Region Kalmar län och respektive kommun som reglerar det aktuella stödet 
per kommun. 
Sedan kommer givetvis löpande information och kommunikation att ske 
praktiskt mellan Telia och arrangör d.v.s. respektive kommun.  
Som en del av arbetet ska även Region Kalmar län utvärdera och föreslå en 
fortsättning på arbetet kring insatser för ökad digital kompetens. En 
fortsättning kan omfatta vidare arbete med målgruppen äldre, men kan även 
komma omfatta nya målgrupper samt förändringar i konceptet. Detta arbete 
bör omfatta samverkan med, insatser i den regionala digitala agendan, andra 
pågående aktiviteter i länet samt aktuella förslag och projekt från nationella 
organisationer och myndigheter. 

Finansiering 
Finansiär 2019 Summa

Region 
Kalmar län

750 000 kr 750 000 kr

Länets 
kommuner

750 000 kr 750 000 kr

Totalt 1 500 000 kr

Motiv för beslut
Den svenska regeringens nationella mål för bredbandsutbyggnad och 
digitalisering är högt ställda. Målsättningen är att Sverige ska vara en av de 
bästa nationerna i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och 
till år 2025 är tanken att alla medborgare ska ha tillgång till en snabb 
bredbandsuppkoppling. En viktig aspekt för att nå ökad digitalisering är att 
minska det digitala utanförskapet och möjliggöra för medborgare att få 
tillgång till och kunskap om digitala tjänster. Idag är det dock 
uppskattningsvis en miljon människor i Sverige som saknar kunskapen, 
förmågan och tekniken för att kunna ta del av den digitala världen. 

Regionen och kommunerna vill ge sina invånare en möjlighet lära sig om 
digitaliseringens möjligheter. Ett led i detta är att öka kunskapen och 
förståelsen för dagens och framtidens digitala samhälle och genom detta 
möjliggöra för invånarna att dra nytta av digitaliseringen. Insatsen ligger väl 
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i linje med såväl den regionala utvecklingsstrategin som den regionala 
digitala agendan för Kalmar län. 

Handläggare

Camilla Håkansson
Basenhetschef Företags- och Projektstöd
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Projekt- och företagsstöd

Regionala utvecklingsnämnden

Projektbeslut Kraftsamling Öland

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att bifalla Mörbylånga kommun 
max 750 000 kronor enligt förordningen (2003:596) om bidrag för 
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken 1:1-medel till 
projektet Kraftsamling Öland för perioden 20190101-20191231. 

Bakgrund
Cementa AB:s verksamhet i Degerhamn omstrukturerar verksamheten och 
75 personer riskerar att förlora sitt arbete. Arbetsgivaren sysselsätter ca 20% 
av de som arbetar Sydöland. Antalet arbetstillfällen på Sydöland är 
begränsat, och risken för utflyttning stor. Dessutom drabbas ett antal 
underleverantörer av arbetsgivarens neddragning. 
Sydöland är redan idag ett utpräglat landsbygdsområde med få invånare och 
en ytterligare utflyttning riskerar att drastiskt påverka möjligheten att även 
framöver bo och arbeta på Sydöland. Den kommersiella och offentliga 
servicen riskerar att försämras vid minskad befolkning. 
Dessutom har Kalmar läns Museum aviserat att man inte längre kommer att 
driva Eketorps Borg och att man vill att Mörbylånga kommun tar över 
ansvaret för driften
För motverka de negativa följdverkningarna av ovanstående vill Mörbylånga 
kommun tillsammans med samverkansparter genom kraftfulla insatser 
medverka till att nya arbetstillfällen tillskapas och därigenom ge människor 
möjlighet att bo kvar på Sydöland. 

Projektet
Projektets huvudsyfte är att utifrån en gemensam målbild hos intressenter 
och aktörer utifrån givna förutsättningar nyttja tillgängliga resurser för att på 
sikt utveckla ett livskraftigt och attraktivt Sydöland för boende, 
verksamheter och besökare.
Projektets målsättning är att medverka till att nya arbetstillfällen skapas på 
Sydöland och att antalet boende på Sydöland ökar. Projektets målsättning är 
att under projekttiden skapa 10 nya arbetstillfällen och totalt 100 fram till 
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2025.Under 2019 ska antalet boende på Sydöland öka med 5 personer och 
till 2025 med ytterligare 30.
Insatser i projektet kommer att vara riktade satsningar på rekrytering av 
företag, nyföretagande och utveckling av befintliga företag. Andra initiativ 
är att tillsammans med föreningar stärka den lokala mobiliseringen samt 
stärka och utveckla tillgången till både kommersiell och offentlig service. 
Projektet kommer även att titta på framtida upplägg för driften av Eketorp, 
exempelvis hur Eketorp kan stärkas som besöksmål. 

Finansiering 
Projektet finansieras 50% av regionala tillväxtmedel enligt ovan och övriga 
50% finansieras via Mörbylånga kommun. Dialog pågår med Cementa och 
Sparbanksstiftelsen för tillkommande finansiering, fördelningen % kommer 
då att förändras. 

Motiv för beslut
Den omstrukturering som Cementas anläggning i Degerhamn innebär 
kommer i hög grad att påverka inte bara anställda i verksamheten utan också 
det omgivande samhället. Offentlig och kommersiell service riskerar att 
påverkas negativt och till följd av det hela Södra Öland. Sedan tidigare har 
servicen i området försämrats pga färre boende. 
Utifrån Regional utvecklingsstrategi, Regionalt Serviceprogram är det 
angeläget att stötta de lokala insatserna och aktiviteterna till fortsatt 
utveckling av Sydöland. Den samverkan mellan de olika aktörerna som finns 
behöver stärkas och utvecklas. Det skulle bidra till utveckling och förnyelse 
av näringslivet på Sydöland.  

Handläggare
Maria Stegefors
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  Ärendenummer
  RUN 2019/314

Regionala utvecklingsförvaltningen

Regionala utvecklingsnämnden

Utveckling av strategi för smart specialisering 
för Kalmar län, 2020-2026

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden ställer sig bakom förslaget till upplägg för 
framtagandet av strategi för smart specialisering med sikte på kommande 
programperiod 2020-2026. 

Bakgrund
Smart specialisering är en metod för att stärka regioners konkurrenskraft, 
genom att identifiera och prioritera områden med hög tillväxtpotential. 
Begreppet är centralt i EU:s tillväxtpolitik och kommissionen är tydlig med 
att medlemsstaterna ska ta fram strategier för smart specialiserings för att 
styra användningen av EU:s strukturfondsmedel för forskning och 
innovation.
Huvudskälet för regioner att arbeta med Smart specialisering är dock att det 
är ett tydligt påvisat effektivt sätt att förbättra förutsättningarna för tillväxt. 
En komplett strategi för smart specialisering är inte bara ett styrdokument 
utan framförallt en metod för kontinuerlig analys, dialog och aktiviteter 
mellan olika regionala aktörer, näringsliv, akademi och offentliga 
tillväxtaktörer.
Med utgångspunkt i Innovationsagenda Kalmar län 2015-2020 genomfördes 
under 2015-2016 ett betydande arbete för att identifiera förutsättningar för en 
strategi för Smart Specialisering i Kalmar län. Den visade att regionen både 
har betydande styrka, god tillväxt och goda framtidsförutsättningar i flera 
gröna näringar. Det saknades vid tidpunkten politiska förutsättningar för att 
gå vidare med resultatet för att utveckla en komplett strategi. Frågan gjordes 
i stället till en komponent i RUS-arbetet.
Snart sagt alla regioner i Sverige arbetar i större eller mindre utsträckning 
med strategier för smart specialisering och en handfull har utvecklat, antagit 
och arbetar efter strategier som uppfyller kommissionens intentioner. 
Tillväxtverket stödjer på ett bra sätt regionernas arbete i frågan med nätverk, 
kunskap och samordning. I vårt tidigare arbete fick Kalmar län även 
ekonomiskt stöd från Tillväxtverket med vars hjälp vi kunde ta fram analyser 
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och processleda flera workshops och seminarier. Resultatet av arbetet är i 
huvudsak fortfarande aktuellt och kan utgöra en bas för arbetet 2019.

Genomförande 
Syftet med arbetet 2019 är att med utgångspunkt i den tidigare analysen 
utveckla ett områdesval, en process, en styrmodell och en handlingsplan som 
tillsammans utgör Kalmar läns strategi för Smart Specialisering 2020-2026. 
Arbetet kommer att bedrivs som en cyklisk process som i huvudsak följer 
den sexstegsmodell som EU-kommissionen förordar:

1. Analysera den 
regionala 

innovationspotentialen

2. Staka ut en S3-process 
och en modell för 

styrning

3. Utveckla en gemensam 
vision

4. Identifiera 
prioriteringarna

5. Formulera en 
handlingsplan med en 

sammanhängande politik

6. Uppföljning och 
utvärdering

Den cykliska karaktären återspeglar att smart specialisering inte i första hand 
är ett styrdokument utan en tillväxtskapande metod, specialiseringen är ett 
rörligt mål som hela tiden påverkas av en föränderlig omvärld, teknisk 
utveckling och andra svårförutsägbara, kumulativa och ofta accelererande 
påverkansfaktorer. Detta kräver kontinuerlig uppföljning och justeringar av 
den regionala policyn. 

Tidplan
Arbetet delas in i delleveranser, där varje delleverans utgör en användbar 
men inte nödvändigtvis färdig komponent i helheten. På så sätt kan arbetet 
effektivare styras mot ett önskat slutresultat utan att detta i behöver beskrivas 
i detalj redan innan arbetet påbörjas. 
Indelning i delleveranser och detaljerad tidplan görs i respektive steg. Denna 
arbetsmetod innebär att flödet endast kan beskrivas principiellt, vad som 
exakt ingår i de olika delleveranserna avgörs av beslut under processen:
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Steg Period Avstämningstillfälle

Analys av 
innovationspotential

Staka ut S3-process och 
styrmodell

februari – maj RUN 23 maj
Lägesrapport
Beslut: Process,styrmodell

Utveckla gemensam vision

Identifiera prioriteringarna

maj - september RUN 13 september
Lägesrapport
Beslut: Vision, prioriteringar

Förslag till handlingsplan

Modell för uppföljning

Förslag till 
strategidokument

september – oktober RUN 6 november
Beslut: strategi, 
handlingsplan, fortsatt 
politisk behandling

Revidering och slutförande 
av strategidokument

Implementering av 
arbetsmodell

november-januari RUN 2019 (datum ej satt), 
RS?

Organisation
Arbetet genomförs i första hand av en liten arbetsgrupp inom regionala 
utvecklingsförvaltningen. De utformar arbetet och knyter till sig 
kompetenser bland övriga aktörer i länet. Stor vikt läggs vid kontinuerlig 
dialog och samskapande med de aktörer som tillsammans utgör det 
innovationsfrämjande systemet inklusive Brysselkontoret. Arbetet kommer 
att använda flera metoder att utveckla komponenter inklusive framsyn.
Det arbetssättet innebär att täta kontakter kommer att krävas med en 
beställargrupp som lämpligen utgörs av regional utvecklingsdirektör och 
chefen för Samhällsplanering och tillväxt. Delleveranser sker med intervall 
på 2-3 veckor och korta avstämningar sker med ännu tätare intervall. 
Rapportering till politiken sker enligt tidplanen men det kommer också att 
vara nödvändigt att koppla in politiker vid olika tillfällen i det löpande 
arbetet. Det är önskvärt att regionala utvecklingsnämnden utser två-tre 
kontaktpolitiker.

Kostnader
Arbetet bedöms helt kunna ske inom ordinarie budget. Varje aktör står för 
sin egen arbetsinsats, kostnader för möten och resor bedöms vara måttliga. 
Eventuella konsultinsatser och liknande kan tillkomma och hanteras då 
enligt gängse rutiner.

Mattias Nylander
Samordnare Innovation
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Datum
2019-01-24

Diarienummer  
RUN 2019/357 

Regional utvecklingsförvaltning

Regionala utvecklingsnämnden 

Yttrande över konsekvensutredning och förslag till nya 
kostnadsredovisningsmodeller för ERUF-projekt

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden antar yttrandet som sitt svar över 
Konsekvensutredning och förslag till nya kostnadsredovisningsmodeller för 
Eruf-projekt. 
Yttrandet överlämnas till Tillväxtverket.

Bakgrund
Tillväxtverket har erbjudit Region Kalmar län möjlighet att lämna 
synpunkter över förslag till ändringar i föreskrifter (TVFS 2015:1) med 
tillhörande konsekvensutredning senast den 29 mars 2019. Tillväxtverket vill 
möjliggöra nya modeller för beräkning av stödberättigande kostnader. Dessa 
nya modeller skulle gälla för projekt som beviljas medfinansiering från 
Europeiska regionala fonden (ERUF) efter den 1 augusti 2019. Bakgrunden 
till förslagen är ett nytt EU-krav att projekt med ett offentligt stöd på högst 
100 000 euro ska beräknas med schabloner, enhetskostnader eller 
klumpsummor.

Föreslagna modeller
I förslaget finns fem modeller som alla är avsedda för beräkning av 
stödberättigande kostnader. 
1. Enhetskostnader för personal
2. Klumpsumma för projekt
3. Schablon för personalkostnader
4. Schablon för alla faktiska projektkostnader exkl personal
5. Schablon 25 % för indirekta kostnader

De problem som ligger bakom föreslagna förändringar handlar till stor del 
om tung administration för stödmottagaren, långa handläggningstider vid 
utbetalning samt ökade krav från EU kring förenklingar. Dessutom bedömer 
flera aktörer kostnadstäckningen som otillräcklig med dagens regler varför 
man avstår att driva projekt med finansiering från regionala fonden. Detta 
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medför i sin tur att vi inte uppnår målen för delar av de svenska 
programmen. 

Yttrande 
Region Kalmar län välkomnar möjligheten att förenkla för de stödmottagare 
som driver projekt med mindre omslutning. Dock ser vi inte att föreslagna 
förenklingar kommer att kunna nyttjas i så stor utsträckning. Detta då 
beloppsgränsen är ca 1 miljon kr i offentligt stöd, vilket i praktiken endast 
innebär förstudier eller mindre projekt. Det förenklar inte för den stora 
mängden projekt som drivs inom regionala fonden. 
I förslaget finns också en schablon för personalkostnader (20 % på övriga 
direkta kostnader) som kan användas i projekt där huvuddelen av 
kostnaderna består av köp av tjänst eller investeringar. Detta är ett 
välkommet sätt att minska den administrativa bördan i denna typ av projekt. 
På motsvarande sätt finns också ett förslag att underlätta redovisningen av 
allt utom personalkostnaderna, där de utgör huvuddelen av projektets 
kostnader. Inga kvitton eller fakturor behöver då redovisas utan ett generellt 
påslag med 40 % på direkta personalkostnader godkänns. Även här finns 
stora fördelar för projektägaren som vi ser mycket positivt på. 
Slutligen välkomnas förslaget att höja schablonen för indirekta kostnader till 
25 % för projekt som bedöms likna Horisont 2020 i inriktning och insatser. 
Detta kan stimulera fler aktörer att söka inom ett insatsområde i programmet 
som ännu inte nyttjats fullt ut. 

Olof Falk
Projektutvecklare ekonomi 

Camilla Håkansson
Basenhetschef Projekt- och 
företagsstöd
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Remiss med konsekvensutredning och förslag till 
ändring av Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de 
regionala strukturfondsprogrammen och det nationella 
regionalfondsprogrammet 

 
Ni ges hä rmed tillfä lle ätt lä mnä synpunkter ö ver fö rsläg till ä ndringär i Tillvä xtverkets 
fö reskrifter TVFS 2015:1, med tillhö rände könsekvensutredning. 
 
I störä örgänisätiöner, t.ex. universitet, regiöner/ländsting, lä nsstyrelser öch kömmuner 
berö r fö rslägen i fö rstä händ den del äv örgänisätiönen söm ärbetär med regiönälä 
utvecklingsfrä gör öch/eller ibländ sö ker finänsiering frä n Euröpeiskä regiönälä 
utvecklingsfönden (Eruf). 
 
En bredäre bild äv i vilket sämmänhäng fö rsläget hö r hemmä finns i Tillvä xtverkets 
Händbök fö r EU-pröjekt: 
https://tillväxtverket.se/värä-tjänster/guider-öch-vägledningär/händbök-för-eu-
pröjekt.html 
 
Remissvär skä hä kömmit in till Tillvä xtverket senast den 29 mars 2019.  
Tidigäre svär uppskättäs. 
 
Det ä r sä rskilt intressänt fö r Tillvä xtverkets förtsättä beredning ätt fä  erä bedö mningär 
öm fö ljände: 

• Vilkä fö r- öch näckdelär ser er örgänisätiön med respektive 
köstnädsredövisningsmödell? 

• Om ni ser näckdelär, hur skulle Tillvä xtverket kunnä minimerä dessä öch ä ndä  
uppnä  gödä fö renklingseffekter? 

 
Sväret skickäs viä e-pöst till tillväxtverket@tillväxtverket.se,  
älternätivt till Tillvä xtverket Per Fölkesön, Böx 4044, 102 61 Stöckhölm. 
 
Frä gör ängä ende fö rsläget till fö reskrifter öch könsekvensutredningen kän stä lläs till  
Per Fölkesön, 08-681 94 18, e-pöst per.fölkesön@tillväxtverket.se.  
 
 
 
Bilagor 
Könsekvensutredning inklusive fö rsläg till ä ndräde fö reskrifter 
Sä ndlistä 
 

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt.html
mailto:tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
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Datum
2019-02-19   

  Samhällsplanering och tillväxt
Ärendenummer
RUN 2019/356

Regional utvecklingsförvaltning

Uppdrag och erbjudande om regional 
bredbandskoordinator för 2019-2020

Förslag till beslut
Den regionala utvecklingsnämnden accepterar erbjudandet om regional 
bredbandskoordinator för perioden 2019-2020. 

Bakgrund
Regeringen har beslutat att under perioden 2015-2020 avsätta medel för en 
funktion som regional bredbandskoordinator i alla län. Syftet med de 
regionala bredbandskoordinatorerna är att öka samordningen och därmed 
effektivisera arbetet på regional nivå. 
De län som rekvirerar medel för en bredbandskoordinatorsfunktion åtar sig 
att ha en sådan funktion. Länen åtar sig också att ge funktionen ett tydligt 
mandat som samordnare för bredbandsfrågor i länet och ansvarig för de 
arbetsuppgifter som framgår av regeringsbeslutet. Funktionen följer det 
regionala utvecklingsansvaret i länet och är placerad på region. Arbetet ska 
genomsyras av samarbetsvilja, konkurrensneutralitet och opartiskhet. Detta 
innebär t.ex. att en koordinator inte kan arbeta helt eller delvis för en 
marknadsaktör. 
Målsättningen är att koordinatorsfunktionen i varje län leder till att länen:

 arbetar aktivt med processer för en utökad och förstärkt utbyggnad av 
snabbt bredband,

 har väl fungerande modeller för samverkan med alla aktörer som har 
betydelse för bredbandsutbyggnaden i länet och

 aktivt sprider kunskap och delar med sig och drar nytta av varandras 
erfarenheter.

För att stödja de regionala bredbandskoordinatorerna finns ett nationellt 
sekretariat vid Bredbandsforums kansli.
Till följd av att det regionala utvecklingsansvaret övergick till landstinget 
den 1 januari 2019 ändrar regeringen från samverkansorgan till landstinget i 
Kalmar län. 
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Magnus Hammarstedt
Regional bredbandskoordinator

Bilagor
1. Uppdrag respektive erbjudande om regionala bredbandskoordinatorer 

(N2016/08067/D)
2. Ändring av uppdrag respektive erbjudande om regionala 

bredbandskoordinatorer (N2018/05710/D)
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  Samhällsplanering och tillväxt
Ärendenummer
RUN 2019/87

Regional utvecklingsförvaltning

Uppdrag och erbjudande om regional 
digitaliseringskoordinator för 2019-2020

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden accepterar erbjudandet om regional 
digitaliseringskoordinator för år 2019-2020.

Bakgrund
Regeringen ser ett behov av att förstärka insatserna för att placera 
digitaliseringsfrågor i ett strategiskt utvecklingsperspektiv och inom ramen 
för det regionala tillväxtarbetet. Att tydligt koppla det regionala 
tillväxtarbetet i varje län till den nationella digitaliseringspolitiken är en 
viktig del i att framgångsrikt uppnå visionen om ett hållbart digitaliserat 
Sverige. För vissa kommuner och regioner kan regional samverkan med 
andra aktörer vara avgörande för att kunna ta till vara möjligheterna genom 
digitalisering och för att hantera sina åtaganden i ett allt mer digitaliserat 
samhälle. Det finns också ett behov av att från statligt håll följa det arbete 
som sker i länen med exempelvis regionala digitaliseringsstrategier och ta till 
vara goda exempel på regionala digitaliseringsinsatser. Därför har 
Regeringen beslutat att under perioden 2018-2020 avsätta medel för att 
kunna erbjuda regionerna möjlighet att inrätta så kallade regionala 
digitaliseringskoordinatorer.

För att stödja koordinatorerna har ett nätverk upprättats. Detta samordnas via 
ett nationellt sekretariat på tillväxtverkets kansli.

Enligt uppdraget ska de regionala digitaliseringskoordinatorerna: 
 verka främjande för att digitalisering integreras i det regionala 

tillväxtarbetet utifrån uppgifterna som anges i lagen (2010:630) om 
regionalt utvecklingsansvar i vissa län och lagen (2002:34) om 
samverkansorgan i länen.  
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 verka för att, tillsammans med relevanta aktörer i länet, identifiera 
förbättringsområden utifrån digitalisering kopplat till det regionala 
tillväxtarbetet.  

 ingå i, och vid behov utveckla, regionala nätverk för kontinuerligt 
erfarenhetsutbyte, spridning av goda exempel och kommunikation för 
relevanta aktörer, offentliga såväl som privata, i 
digitaliseringsfrämjande frågor kopplat till det regionala 
tillväxtarbetet.  

 hålla sig informerade samt sprida information inom det aktuella länet 
om initiativ som är relevanta för uppdraget och behovet av att i 
arbetet med digitalisering beakta Sveriges säkerhet och behovet av ett 
systematiskt informationssäkerhetsarbete.  

 ha möjlighet att upprätthålla en kontinuerlig kontakt med 
stödfunktionen för digitaliseringskoordinatorerna och delta i det 
nätverk som denna tillhandahåller.  

 bistå den nationella stödfunktionen i redovisning av hur 
verksamheten bedrivits.

Magnus Garp
Strateg digital utveckling

Bilagor
1. Uppdrag respektive erbjudande om regional digitaliseringskoordinator 

(2018-07-12 N201804129D)
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Regional utvecklingsförvaltning

Regional utvecklingsnämnd

Internkontrollplan för Regional utvecklingsförvaltning 2019

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden tar informationen om Internkontrollplan för 
Regional utvecklingsförvaltning 2019 till protokollet. 

Bakgrund
Riktlinjerna för internkontroll behandlar regionstyrelsens, regiondirektörens och 
förvaltningschefernas ansvar, rapporteringsskyldighet samt styrning och 
uppföljning.
Varje förvaltning ska utforma och utföra den egna interna kontrollen utifrån sina 
behov och förutsättningar.
Regionala utvecklingsförvaltningens internkontrollplan för år 2019 följer 
Regionstyrelsens Internkontrollplan för 2019 och innehåller följande 
kontrollmoment: lönetillägg och arvoden, beslutsattest, regel Bisyssla, rutinen 
kring arbetad tid, riskanalyser, systemägare, projekthantering samt attesträtt.
I anslutning till årsredovisningen ska lämnas en rapport över utförd granskning. 
Rapporten ska omfatta noterade avvikelser och åtgärder samt slutsatser inför 
fortsatt arbete.

Helena Fristorp
Administrativ chef / HR

Bilaga
Internkontrollplan för Regional utvecklingsförvaltning 2019



Planera intern kontroll (Regional utvecklingsnämnd/förvaltning)
Process/ rutin/ 
system

Kontrollmoment Kontrollmetod Beskrivning Rapportering till: Sannolikhet Konsekvens Beslut om 
hantering

Processen kring 
löner

Lönetillägg (Regel: 
Lönetillägg och 
arvoden)

Stickprov Kontrollera lönetilläggens 
belopp och beslutsnivå enligt 
regeln.

Förvaltningschef 3. Möjlig 3. Kännbar 9-12. Hantera 
risk

Leverantörsreskontra Beslutsattest 
(Riktlinje för attest)

Kontroll Kontrollera beslutsattesträtt 
gällande leverantörsfakturor 
per basenhet.

Förvaltningschef 4. Sannolik 3. Kännbar 9-12. Hantera 
risk

Regel Bisyssla Stickprov Granska att medarbetare har 
redovisat och fått godkänt av 
Region Kalmar att åta sig 
bisyssla. Kontrollen genomförs 
genom att vi selekterar ut en 
lämplig lista från UC/allabolag 
med personuppgifter på 
styrelseledamöter i aktiebolag 
samt dito på enskilda 
näringsidkare/kommanditbolag 
och kör Region Kalmars 
anställda mot denna lista.

Förvaltningschef 3. Möjlig 4. Allvarlig 9-12. Hantera 
risk

Medarbetare och 
avtal

Rutinen kring arbetad 
tid (Riktlinje: 
Semester, flex- och 
årsarbetstid)

Avstämning Granska att gällande riktlinje 
följs gällande tidssaldo vid 
avstämningstillfällena.

Förvaltningschef 4. Sannolik 3. Kännbar 9-12. Hantera 
risk

Riskanalyser 
(Riktlinje 
Informationssäkerhet)

Avstämning Genomförs det riskanalyser 
avseende 
informationssäkerhet?

Förvaltningschef 3. Möjlig 4. Allvarlig 9-12. Hantera 
risk

Informationssäkerhet

Systemägare 
(Riktlinje: 
Informationssäkerhet 
Ansvar och roller)

Kontroll Har varje IT-system och 
nätverk en systemägare?

Förvaltningschef 4. Sannolik 3. Kännbar 9-12. Hantera 
risk

Redovisningsrutin Projekthantering Kontroll Kontrollera att pågående 
projekt hanteras korrekt vid 
övergång till ny 
redovisningsrutin inom Region 
Kalmar län.

Förvaltningschef 3. Möjlig 3. Kännbar 9-12. Hantera 
risk

Attesträtt Attesträtt Raindance Stickprov Kontrollera att attesträtten 
överensstämmer med 
befogenhet inom basenhet 
4008 och 4009.

Förvaltningschef 3. Möjlig 3. Kännbar 9-12. Hantera 
risk
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Regional utvecklingsförvaltning

Regionala utvecklingsnämnden 

Beslut om ledamöter och form för styrgrupp till digital 
agenda för Kalmar län 2019-2020

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar om att inrätta en styrgrupp för 
digital agenda Kalmar län 2019-2020, samt utser två politiska representanter 
för densamma. En av representanterna ska också utses till att vara 
styrgruppens ordförande.

Bakgrund
Den första regionala digitala agendan för Kalmar län beslutades i december 2014 
och då påbörjades också ett samordnat regionalt arbete med att genomföra 
ett antal mål och insatser med fokus på digitalisering. En utvärdering av 
arbetet gjordes under 20171 och en av synpunkterna som framkom i denna 
var att det under de första åren saknats tydlighet kring styrning och ansvar 
för att driva på utvecklingen enligt agendans intentioner. 

I det beredande arbetet med att ta fram den digitala agendan, 2014, tillsattes 
en politisk programberedning vars uppgift var att stärka kontakterna mellan 
temagrupperna och den politiska nivån i regionen. Efter antagandet av 
agendan upplöstes programberedningen och delar av arbetet med agendans 
mål och insatser tappade fart. Därför finns nu insats 6.1.1 ”Inrätta en 
styrgrupp för länets regionala digitala agenda”, med i den uppdaterade 
versionen. 

Till styrgruppen kopplas sedan en arbetsgrupp bestående av respektive 
temaområdesansvarig. Med hjälp av denna organisation ökar 
förutsättningarna för att mål och insatser i den regionala agendan ska kunna 
realiseras.

Formalia kring styrgruppen
Styrgruppens namn
Styrgrupp digital agenda Kalmar län.
Syfte
Att realisera mål och insatser i Kalmar läns digitala agenda 2019-2020.

1 Rapport ReDigA 2017 etapp I
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Uppdrag
Styrgruppens huvudsakliga uppdrag är att:

 samordna och driva på arbetet med att förverkliga mål och insatser i 
den regionala digitala agendan

 följa upp och prioritera mål och insatser
 föreslå aktiviteter till arbetsgruppen med temaområdesansvariga
 diskutera och bereda framtida frågor inom digital transformation
 synliggöra det pågående arbetet med agendan
 bidra till ökat samarbete mellan länets aktörer och andra regioner
 vara delaktig i utvärderingsarbetet av den regionala digitala agendan

Formella beslut som påverkar involverade parter kommer att kräva beslut i 
respektive berörd organisation, beroende på frågans art.

Styrgruppens sammansättning
 Två politiska representanter från region Kalmar län varav en är 

styrgruppens ordförande.
 Två politiska representanter från kommunförbundet Kalmar läns 

styrelse varav en är styrgruppens vice ordförande.
 En representant från Linnéuniversitetet.
 En representant från näringslivet (utses av ordförande och vice 

ordförande i samråd).

Möten
Styrgruppens mötesfrekvens är två gånger per år och regionala 
utvecklingsförvaltningen ansvarar för sekretariatsfunktionen. 
Styrgruppens möten ska minst innehålla rapportering om insatsernas 
progress, tidplaner, risker, behov av omprioriteringar m.m. från  
temaområdesansvariga och samordnaren för digitala agendan. Därutöver 
även en rapportering utifrån ett omvärldsbevakande perspektiv.   

Förutsättningar
Var och en i styrgruppen står för sina egna kostnader i form av tid och andra 
eventuella utgifter.
Separata beslut/överenskommelser om finansiering av insatser sker i varje 
enskild aktivitet.
Rapportering av arbetet med den regionala digitala agendan ska ske till 
regionala utvecklingsnämnden en gång per år

Magnus Garp
Strateg digital utveckling
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  Ärendenummer
 RUN 2019/343

Regional utveckling
Kalmar länstrafik

Regionala utvecklingsnämnden

Yttrande över reviderad regional utvecklingsstrategi för 
Region Kronoberg 

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat 
yttrande över Kronobergs reviderade regionala utvecklingsstrategi.  
Yttrandet överlämnas till Region Kronoberg. 

Bakgrund
Region Kalmar län har beretts möjligheten att yttra sig över Kronobergs 
reviderade regionala utvecklingsstrategi. Kronoberg regionala 
utvecklingsstrategi, Gröna Kronoberg, togs fram 2015 och det har sedan 
2018 arbetats med att revidera denna. 
De fyra prioriteringarna som lyfts fram och som är oförändrade är:

1. Utveckla attraktiva livsmiljöer och god tillgänglighet
2. En plats att vilja leva och bo på
3. Utveckla en innovativ region och ett brett näringsliv
4. Utveckla kompetensförsörjning och en god och jämlik hälsa

De förändringar som gjorts är främst:
- Nulägesanalysen
- Uppdatering av utmaningarna
- Färre mål
- Påverkansfaktorer och indikatorerna
- Samhandlingspunkter har blivit insatsområden

Det är dessa förändringar Region Kronoberg uppmanar remissinstanserna att 
fokusera sina svar på.
Regionala utvecklingsförvaltningen har tillsammans med Kalmar länstrafik 
tagit fram ett förslag till yttrande. 
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Yttrande
Region Kalmar län har valt att fokusera på det område i den regionala 
utvecklingsstrategin som handlar om tillgänglighet där det finns 
gemensamma intressen kopplat till Linnéuniversitet och arbetsmarknad. 
Det översiktliga upplägget med hänvisningar till understrategierna gör i 
mångt och mycket förslaget okontroversiellt. 
I förslaget saknar Region Kalmar län formuleringar om infrastruktur i 
betydelsen väg och järnväg. Kronobergs län har en betydande skogsnäring 
och flera viktiga exportföretag som behöver transportera varor, attrahera 
personal och knyta omvärldskontakter. Kronobergs län är dessutom ett 
viktigt transitlän för transporter av såväl gods som personer (inklusive 
kollektivtrafik).
OECD1 uttryckte i sin granskning av Småland-Blekinge 2012 att 
förbindelser och transportinfrastruktur drastiskt behöver förbättras och att 
Småland-Blekinge dras med många flaskhalsar i såväl vägnät som 
järnvägsnät. I Regionsamverkan Sydsveriges positionspapper2 lyfts 
Interregional tillgänglighet, ett Sammanknutet Sydsverige och 
Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter fram som gemensamma 
frågor för hela Sydsverige att prioritera. Av detta märks mycket litet i 
förslaget till regional utvecklingsstrategi i Kronobergs län. 
För att stärka tillgängligheten inom Sydsverige, ett av insatsområdena i 
remissförslaget, är infrastruktur i form av vägar och järnvägar fundamentala. 
Detta för att vidga arbetsmarknader och öka tillgången till utbildning, kultur 
och nöjen. Region Kalmar län delar Region Kronobergs läns och hela 
Sydsveriges gemensamma strävan om att stärka tillgängligheten i 
Sydsverige. 
De kollektiva persontransporterna behöver bli fler, snabbare och punktligare 
för att Sydöstra Sverige ska kunna bibehålla och utveckla sin attraktivitet 
både för boende och besökare. Mer gods behöver också förflyttas från väg 
till järnväg med hänsyn till miljön. Det vore önskvärt att detta tydligare kom 
till uttryck i den regionala utvecklingsstrategin.
I förslaget nämns inte heller Linnéuniversitetet med sina drygt 2000 
anställda och mer än 30 000 studenter. Linnéuniversitetet med sina två 
studieorter Växjö och Kalmar, utgör en betydande kraft för att utveckla och 
förnya Sydostregionens näringsliv och förse den med kompetent personal. 
Det vore önskvärt att Region Kronoberg i den regionala utvecklingsstrategin 
tydligare ger uttryck för Linnéuniversitetets tillväxtskapande förmåga och 
dess betydelse för Sydostregionen. Här finns potential för samhandling för 
att underlätta pendling och kontakter mellan Linnéuniversitets båda orter 
men också med Blekinge Tekniska Högskola som bör tillvaratas.

1 OECD Territorial Reviews: Småland-Blekinge, Sweden 2012
2 Regionsamverkan Sydsverige: Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sydsverige, 
Positionspapper Infrastruktur & Transport, 2016.
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I övrigt är dokumentet väl strukturerat och sammanhållet. Region Kronoberg 
har på ett bra sätt fångat utmaningarna samt identifierat vilka 
påverkansfaktorer som är viktiga. Till detta har ett antal relevanta indikatorer 
kopplats för att följa utvecklingen.

Helena Nilsson
Regional utvecklingsdirektör 

Karl-Johan Bodell
Trafikdirektör



 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Remittering av Kronobergs regionala utvecklingsstrategi – 
Gröna Kronoberg 
 

 

Kronobergs regionala utvecklingsstrategi – Gröna Kronberg - togs fram 2015 och den har sedan 
våren 2018 varit under aktualisering. För att nå framgång är det viktigt att vi har samsyn om 
utmaningar, mål, prioriteringar och insatsområden för Kronobergs bästa. Detta så att vi alla 
känner att strategin är något vi gemensamt kan arbeta för att nå. 

Denna remiss riktar sig till alla som berörs av Gröna Kronoberg. Några exempel är länets 
kommuner och berörda myndigheter, organisationer och föreningar, näringsliv och akademi och 
andra som kan ha ett intresse av den regionala utvecklingen i Kronoberg. Under remisstiden 
finns underlaget tillgängligt på Gröna Kronobergs webbsida www.regionkronoberg.se/gronakronoberg 

Region Kronoberg har, enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete (2017: 583) regeringens 
uppdrag att samordna och leda det regionala utvecklings- och tillväxtuppdraget. Det innebär 
bland annat att ta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet - regionala 
utvecklingsstrategin. Strategin ska aktualiseras minst en gång per mandatperiod. Gröna 
Kronoberg ska beslutas i Regionfullmäktige i juni 2019.  

Aktualiseringen bygger på tidigare version av strategin, ny nulägesanalys, reviderad OECD-
rapport samt samtal som vi har haft med externa kommunala chefsnätverk under våren 2018. Det 
genomfördes även en hearing på höstforum 27 november med tjänstepersoner från kommuner, 
bolag och myndigheter. En avstämning har även skett med deltagare på Regiondagarna 17-18 
januari, främst förtroendevalda i kommuner, Region Kronoberg samt representanter på statliga 
myndigheter och regionens bolag. De synpunkter som framkom på den dagen kommer tas med i 
remisshanteringen. 

Ni får här: 

 Utkast av strategin  

 Bilagor, bilaga 6 nulägesanalys som ligger med som ett faktaunderlag om länets 
utveckling. 

 Tidigare strategi 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

Förändringar i och med aktualiseringen 

Det som har förändrats: 

 Ny uppdaterad nulägesanalys. 

 Utmaningarna har aktualiserarats utifrån nulägesanalysen. 

 Målen har blivit något färre, tydligare utifrån tillväxtuppdraget. Men ambitionen har varit 
att påverka dem i så liten utsträckning som möjligt. De mål eller indikatorer som inte 
ligger kvar har flyttats ner till påverkansfaktorer vilket har gjort för att få en mer logisk 
kedja. 

 Påverkansfaktorer och indikatorer som visar utvecklingen på kortare sikt har blivit en ny 
nivå i strategin. 

 Tidigare samhandlingspunkter har blivit insatsområden med punkter som utvecklats med 
beskrivning. Dessa är mer eller mindre nya. 

Det som inte har förändrats är:  

 Målbilden 

 Strategiska områdena växa i och växa av. 

 De fyra prioriteringarna är i stort des samma som tidigare. Prioritering 2 har fått ett 
tydligare fokus på kultur och delaktighet och prioritering 4 har fått ett tydligare fokus på 
hälsa.  

 Gröna tråden är i stort det samma, verktygen har tydliggjorts. 

De fyra prioriteringarna är: 

1. Utveckla attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet 

2. En plats att vilja leva och bo på 

3. Utveckla en innovativ region och ett brett näringsliv 

4. Utveckla kompetensförsörjningen och en god och jämlik hälsa 

Vi önskar främst få synpunkter på följande:  

De delar i Gröna Kronoberg där de stora förändringarna har skett dvs. Indikatorer och 

påverkansfaktorer samt insatsområdena och dess punkter. Är de relevanta? Bidrar de till 

Kronobergs utveckling? Är det något som behöver förstärkas/förtydligas/bör tas bort? 

Remissvaret 

Remissvaren ska vara inskickade till Region Kronoberg senast 16 april. 

Märk remissvaret med diarienummer 19RGK274 

Skicka era remissvar med e-post till: region@kronoberg.se i wordformat eller via webbsidan 

www.regionkronoberg.se/gronakronoberg under så kan du bidra och svara på remisser 

http://www.regionkronoberg.se/gronakronoberg


 

 

 

 
 
 
 

 
 

Frågor under remisstiden kan ställas till processledare Cecilia Birgersson 

cecilia.birgersson@kronoberg.se 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar  

 

Christel Gustafsson 

Regional utvecklingsdirektör 

Region Kronoberg 

 

 

Remissinstanser 

Alvesta kommun 

Lessebo kommun 

Ljungby kommun 

Markaryds kommun 

Tingsryds kommun 

Uppvidinge kommun 

Växjö kommun  

Älmhults kommun 

Region Blekinge 

Region Halland  

Region Jönköping  

Region Kalmar 

Region Skåne 

Arbetsförmedlingen 

Boverket 

Försäkringskassan  

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Linneuniversitetet 

Migrationsverket 

Polisen 

Skogsstyrelsen 

Trafikverket 

Transportstyrelsen 

Tillväxtverket 

Thomas Ragnarsson 

Ordförande Regionala 

utvecklingsnämnden 

Region Kronoberg 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

Specialpedagogiska myndigheten 

MUCF 

Coompanion i Kronobergs län 

Energikontor Sydost 

Företagsfabriken 

Företagarna i Kronobergs län 

Hela Sverige ska leva  

Kronobergs bildningsförbund  

LEADER 

LRF  

Svenskt näringsliv  

Sydsvenska Handelskammaren 

Ung Företagsamhet i Kronoberg 

Röda Korset 

Smålandsidrotten  

Electrolux Laundry Systems Sweden AB  

IKEA of Sweden AB  

Inwido Produktion AB  

IV Produkt AB 

Nibe AB 

Profilgruppen Extrusions AB  

Södra Skogsägarna Ekonomisk förening 

VISMA SPCS AB 

Volvo Construction Equipment AB 

Wica Cold AB 
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  Regional utvecklingsförvaltning
Ärendenummer
RUN 2019/70

Regionala utvecklingsnämnden

Motion 20/2018 Inför Kulturbuss i Kalmar län

Förslag till beslut
Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionfullmäktige avslår motion 20/2018 
Inför Kulturbuss i Kalmar län.

Bakgrund
I motion 20/2018 föreslår Jessica Rydell att regionen köper in och bemannar 
en särskild buss som är avsedd att köra skolbarn till länets kulturinstitutioner 
och deras verksamheter.

Yttrande
Sedan många år finns ett samarbetsavtal med kulturinstitutionerna för att 
möjliggöra besök från skolklasser i länet. Nuvarande system bygger på att 
alla barn ska ha möjlighet att åka med KLT en gång per år under skoltid för 
att besöka en kulturinstitution. Resorna genomförs genom att skolklasserna 
beställer sina resor hos Kalmar länstrafik. Genomförandet av resorna bygger 
på att det ska finnas utrymme i befintlig linjetrafik. 

Endast tåg kan användas för resor i högtrafik, morgon och kväll. Flera av de 
professionella konst- och kulturinstitutionerna finns i och runt Kalmar, vilket 
innebär långa resor för de skolor som finns i norra länsdelen. För att kunna 
genomföra kulturresor över dagen för dessa skolklasser behöver resan starta 
under morgonrusningen, vilket inte är möjligt då ledig kapacitet saknas. 

För att ge bättre möjlighet för skolklasser i norra delen av länet har möjlighet 
för resor till kulturinstitutioner med tåg i Östergötland öppnats. På detta sätt 
finns det även möjlighet för skolklasser i norra länsdelen att genomföra resor 
för att ta del av kultur och konst.   

Kulturresor bygger i grunden på att meranvända befintlig trafik för att ge 
möjlighet för länets skolungdomar att kunna besöka kulturinstitutionerna i 
länet. Inköp av buss och bemanning av denna för uppdraget innebär en stor 
merkostnad (minst 1 miljon kronor om året). Ett inköp av buss skulle inte 



heller klara av att bidra till att på ett jämlikt sätt möjliggöra besök på 
kulturinstitutioner för länets ungdomar. 



Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås.
 
Ärendet bereds parallellt i Kollektivtrafiknämnden.

Karl-Johan Bodell Helena Nilsson
Trafikdirektör Regional utvecklingsdirektör
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Regional utvecklingsförvaltning 
Samhällsplanering och tillväxt

Regionala utvecklingsnämnden

Motion 18/2018 angående införandet av 
barnkulturgaranti
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionfullmäktige besvarar 
motion 18/2018 angående införandet av barnkulturgaranti med redovisat 
yttrande.
Bakgrund
I motion 18/2018 yrkade Miljöpartiet de gröna på följande:

 Att Region Kalmar län undersöker vilken typ av barnkulturgaranti 
som passar vårt län bäst.

 Att Region Kalmar län inför en barnkulturgaranti, som gör det 
möjligt för alla barn i Kalmar län att ta del utav professionell konst 
och kultur på ett likvärdigt sätt oberoende i vilken kommun man är 
bosatt i.

Yttrande
Kalmar läns utvecklingsstrategi 2030, ”Klimat att växa i”, har som mål att 
barn och unga ska ha möjlighet att uppleva, utöva och påverka ett brett utbud 
av kulturaktiviteter. Målet har sin utgångspunkt i den regionala strategin 
”Relevant– en strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län”. 
Strategin antogs som ett resultat från Skola & Kulturprojektet av Region-
förbundet i Kalmar län 2014. 

Kulturstrategin Relevant har som mål att alla barn och unga ska vara 
delaktiga och få möta kultur i skolan oavsett var de bor. Strategin betonar 
”att skolan och kulturföreträdarnas agerande i relation till varandra är 
avgörande för elevers likvärdiga tillgång till och möjlighet att pröva och 
utöva kultur”. 

Genom långsiktig planering och kommunala kulturplaner för skolan kan 
förutsättningar skapas för att alla barn och unga garanteras professionell 
kultur under hela skolgången. Tidsatta kulturplaner för skolan ger 
kulturverksamheterna möjlighet att effektivt och ekonomiskt planera utbud 
och turnéläggning med hög kvalitet.



Region Kalmar län
Datum
2019-02-01
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  RUN 2019/330
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2 (2)

Region Kalmar län arbetar för närvarande med att utifrån kulturstrategin 
Relevant ta fram en policy i samverkan med länets kommuner och de 
regionala kulturverksamheterna. Region Kalmar län har satt som mål att alla 
barn och unga i förskole- och skolålder ska möta och uppleva minst 2 
kulturaktiviteter per år. Policyn ska konkretisera strategin och målet är att 
samtliga kommuner inför ett minsta mått på 2 kulturaktiviteter per år för alla 
barn och unga i Kalmar län.

En uppföljning har gjorts när det gäller kultur i skolan 2017. Rapporten visar 
att sex kommuner arrangerade över 2 aktiviteter per elev under 2017 medan 
en av kommunerna arrangerade färre än 1 aktivitet per elev. Genomsnittet i 
länet för barn och unga 3-15 år var 1,89 kulturprogram per år i förskola/ 
skola. 

Görel Abramsson
Kulturutvecklare

Sofia Moestedt
Basenhetschef samhällsplanering och 
tillväxt







Miljömålsbedömningar 
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Utsläpp av växthusgaser i länet har minskat med nästan 18 procent, åren 1990 – 2015. 

 

 

Länsstyrelsen arbetar på bred front  
Läckage från torvmarker 

Kunskap, samordning och nätverk 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 



Kampanjer i länet 
Cykling och kollektivtrafik  

• 
  

• Under hela sommarlovet kunde barn och ungdomar (12 – 18 år) åka gratis 

med samtliga tåg och bussar i länet. 

Fokus på hållbarhet  

Näringslivet tar alltmer ansvar  

• 

• 

Vad behöver vi förbättra? 



Luftkvaliteten i länet har förbättrats de senaste 20 åren och är relativt god jämfört med andra 
områden i landet. För att nå målet i sin helhet behöver utsläppen minska från vägtrafik, sjöfart, 
energiproduktion, industri samt vedeldning. 

 

 

Vägtransporter 
Kommunerna i Kalmar län arbetar med att främja kollektivtrafik och cykling. Kampanjer hålls 

för att få fler att cykla och det planeras för nya cykel- och gångbanor. Från och med 1 januari 

2018 kan ålderspensionärer resa med buss obegränsat under en 30-dagarsperiod i länet, för 

etthundra kronor. Länets kollektivtrafik är fossilfri och drivs med biogas. Den biobaserade 

fordonsgasen produceras av matavfall, slakteriavfall och avloppsslam. Biogas som drivmedel 

reducerar utsläppen av kväveoxider och minimerar samtidigt luftföroreningar orsakade av sot, 

stoft och skadliga partiklar.  

Sjöfart 
Samtliga fartyg i Gotlandstrafiken har katalysatorer, vilket innebär en reducering av 

kväveoxiderna (NOx) med 90 procent. Svavelinnehållet i bränslet ligger under de senaste 

skärpta kraven för Östersjön.  

Uppvärmning 
I tätorterna är fjärrvärmenätet väl utbyggt och uppvärmning sker med biobränsle. Länsstyrelsen 

är med i en elbilspool (kallad dElbil), för att minska miljöpåverkan från sina resor. 

Information som ges till fastighetsägare om fördelen med byte till modernare vedpannor och 

effektiv eldning samt utbyggnad av fjärrvärme bidrar till minskade utsläpp av både t.ex. 

sotpartiklar och bens(a)pyren. 

 

Utvecklingen för miljökvalitetsmålet innebär att det troligen kan nås med beslutande styrmedel. 

Trenden i Kalmar län de senaste 10 åren är att luftens innehåll av skadliga föroreningar har 

minskat. 

 

Kalmar län påverkas i stor utsträckning av luftföroreningar från kontinenten. Främst rör det sig 

om partiklar, tungmetaller och ämnen som bidrar till bildandet av marknära ozon. Vägtrafik, 

energiproduktion och industriprocesser står för största delen av utsläppen, men även utsläpp 

från sjöfart och hamnverksamhet är betydande. Merparten av luftövervakningen som sker i länet 

genomförs av Kalmar läns luftvårdsförbund.  

Styrmedel 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft utgör ett viktigt styrmedel. Information, åtgärder inom 

fysisk planering samt åtgärder för att minska utsläppen från trafik och vedeldning på lokal nivå 

behöver öka. Men eftersom luftföroreningar är gränsöverskridande räcker det inte med regionala 

och lokala åtgärder. För att uppnå miljökvalitetsmålet i sin helhet är det viktigt att det 

internationella åtgärdsarbetet fungerar. För flyktiga organiska ämnen som bensen är 

industriutsläppsdirektivet (IED) viktigt. 



Uppmätta halter av föroreningar 
Bens(a)pyren som bildas bland annat vid vedeldning i omoderna pannor skapar betydande 

miljöproblem. De få mätningar som utförts i länet visar att uppmätta halter tangerar eller ligger 

strax under miljömålspreciseringen.  

 

Partiklar är främst ett problem i tätorterna. Partiklar uppstår vid all slags förbränning och 

slitage av vägbanan, de kan även bildas i atmosfären av luftföroreningar. Partiklarna orsakar 

stora hälsoproblem, som försämrad lungfunktion och påverkar lungornas normala utveckling. 

Halter av partiklar i luft mäts i Kalmar och i Västervik i storlekar med en diameter upp till 2,5 

mikrometer (PM2,5) och en diameter upp till 10 mikrometer (PM10). PM 2,5 i länet ser ut att 

minska och troligtvis kan målet nås till 2020. Uppmätta halter av PM10 mellan åren 2002 – 

2015 visar att trenden för Västervik är nedåtgående medan den för Kalmar är konstant, med 

visst överskridande av preciseringen. 

 

Marknära ozon i höga halter förekommer i landsbygdsmiljö. De mätningar som utförts i 

Kalmar län har gjorts i Norra Kvill i Vimmerby kommun. Det regionala bakgrundsmedelvärdet 

mellan åren 2013 – 2016 låg på 6 704 mikrogram per kubikmeter. Detta värde underskrider 

gällande miljökvalitetsnorm, men överskrider den kommande normen, (6 000 mikrogram per 

kubikmeter från och med 2020). 

 

Bensen kommer bland annat från kallstarter och tomgångskörning med bil samt från 

förbränningsprocesser som vedeldning. Halterna av bensen har mätts i Kalmar och Västervik 

och ligger på 1 - 2 mikrogram per kubikmeter luft. Generationsmålet ligger på 1,0 mikrogram 

per kubikmeter och bedöms sannolikt kunna nås. 

 

Kväveoxid bildas vid all sorts förbränning och kommer bl.a. från vägtrafik, sjöfart, 

energiproduktion och industrier. Halterna av kväveoxider 2016 var 5 102 ton. De senaste 

mätningarna uppvisar en minskande trend vilket gör det sannolikt att målet för år 2020, (4 328 

ton), kommer att nås. 

 

 



   
Sammantaget är bedömningen att det inte är möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 
2020 med idag beslutade styrmedel. 

Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering. Volym 1. Naturvårdsverket. 
Rapport 6662, 2015.

Smhi.se/havetsforsurning 

Havochvatten.se/hav/fiske--fritid/miljohot/havsforsurning.html 

 

http://www.miljomal.se/Aktuellt/Alla-nyheter/Kraftsamling-kravs-for-att-na-miljomalen/


Påverkan genom atmosfäriskt nedfall 

Påverkan genom skogsbruk 

Försurade sjöar och vattendrag 

Försurad mark 

 

Tillståndet i skogsmiljön i Kalmar län. Resultat från Krondroppsnätet till och med 2016/2017. Nr C 320. Maj 2018. 

 



Arbetet med förorenade områden utvecklas i positiv riktning men arbetet går för långsamt. Det 
krävs en ökad medvetenhet och förändrad attityd kring farliga kemikalier och hanteringen av 
dessa. Det finns en stark efterfrågan på ekologisk mat samtidigt som den ekologiska 
produktionen inte har ökat i samma takt. 
 

 

 

5 Oskarshamns hamnbassäng, Batterifabriken Hultsfred, Impregneringsverket Hultsfred, Gadderås glasbruk Vassmolösa ångsåg 

och Gasverket Sandås 
6 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden Kalmar län 2018-2020 
7 Glasbruksprojektet - ett samverkansprojekt i glasrikekommunerna    
8 https://www.vinnova.se/p/innovativ-sanering-i-glasriket-utveckling/   
9 http://www.miljosamverkansydost.se/fortsattning-nedlagda-kommunala-deponier  

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440271c82b/1527780126287/H-L%C3%A4n%202018-2020%20Regionalt%20program.pdf
https://www.sgu.se/samhallsplanering/fororenade-omraden/glasbruksprojektet---ett-samverkansprojekt-i-glasrikekommunerna/
https://www.vinnova.se/p/innovativ-sanering-i-glasriket-utveckling/
http://www.miljosamverkansydost.se/fortsattning-nedlagda-kommunala-deponier


 

Undersökning av ytvatten  

 

10 Pressmeddelande Giftfria belöningsleksaker till barn, Kalmar läns landsting  
11 Kemikalieinspektionen återkallar godkännande för växtskyddsmedel med neonikotinoider, KEMI 
12 Miljöproblem och påverkanskällor, VISS 
13 https://www.sakertvaxtskydd.se/Global/Bibliotek/Diflufenikan_WEBB.pdf 

https://www.ltkalmar.se/om-landstinget/press/pressmeddelanden-och-nyheter/pressmeddelanden/giftfria-beloningsleksaker-till-barn/
https://www.kemi.se/nyheter-fran-kemikalieinspektionen/2018/kemikalieinspektionen-aterkallar-godkannanden-for-vaxtskyddsmedel-med-neonikotinoider/
https://www.kemi.se/nyheter-fran-kemikalieinspektionen/2018/kemikalieinspektionen-aterkallar-godkannanden-for-vaxtskyddsmedel-med-neonikotinoider/
http://extra.lansstyrelsen.se/viss/Sv/detta-beskrivs-i-viss/miljoproblem-och-paverkan/Pages/default.aspx?keyword=p%C3%83%C2%A5verkansanalys
https://www.sakertvaxtskydd.se/Global/Bibliotek/Diflufenikan_WEBB.pdf


Jordbruket 

Ekologisk produktion 

Det finns 

Giftfria produkter 

14 https://www.kemi.se/hitta-direkt/statistik/kortstatistik/produkter-och-branscher/bekampningsmedel 
15  Samarbete för att minska läckage av växtskyddsmedel, KEMI 
16 En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet, Regeringskansliet  

https://www.kemi.se/hitta-direkt/statistik/kortstatistik/produkter-och-branscher/bekampningsmedel
https://www.kemi.se/nyheter-fran-kemikalieinspektionen/2018/samarbete-for-att-minska-lackage-av-vaxtskyddsmedel-till-vattendrag/
http://www.regeringen.se/4908a0/contentassets/89c5b3e5d23f473d843d12f12379d07b/livsmedelsstrategin_kortversion_170130.pdf


Köldmedier 

Lustgas 

• 

• 

• 

Nyttan med ozonskiktet 

Läckage från produkter 



- Det sker ingen bedömning av miljökvalitetsmålet på regional nivå.  

 

 

 

Strålskyddsprinciper och Radioaktiva ämnen  

 

Ultraviolett strålning 

Elektromagnetiska fält, EMF 



 
 

Det är inte möjligt att nå målet till 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel. 

Åtgärder på regional och kommunal nivå 

• 

• 

• 

Kommunerna 



• 

• 
 

• 

Landsbygdsprogrammet 

• 

• 

Nötkreatur ger utsläpp av ammoniak 

17 https://kalmar.se/bygga-bo-och-miljo/naturvard-parker/kustmiljo-och-vattendrag/kalmarsundskommissionen.html 
18 http://www.miljosamverkansydost.se/fosfor 
19 Jordbruksstatistik sammanställning 2018 



Nödvändiga åtgärder 

Tillstånd i sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten 

20 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/brv.12221/epdf 



 

Det är inte möjligt att nå målet till 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel, 

och det är svårt att bedöma utvecklingen. 

Åtgärder på regional nivå – myndigheter 

21

22

23

21 https://www.skogsstyrelsen.se/om-oss/var-verksamhet/projekt/grip-on-life/om-grip-on-life/ 
22 https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/stat-och-kommun/miljo/vatten/vattenenhetens-projekt.html 
23 http://extra.lansstyrelsen.se/lifeiprichwaters/sv/nyheter/2018/sidor/overgodning-fran-internbelastning-nytt-projekt-kartlagger-
svenska-sjoar.aspx/ 



Åtgärder på kommunal nivå 

• 

• 

• 

24

25

Vattenkraft 

Äldre domar  

24 http://www.miljosamverkansydost.se/tillsyn-inom-vattenskyddsomraden 
25 VISS, Vatteninformationssystem Sverige http://viss.lansstyrelsen.se/ 



Bevarandestatus och ekosystemtjänster 

26

Långsiktigt skydd  

27

28.

29

30

26 Restaurering av flodpärlmusselvatten, WWF 2009 
27 Projektet Inventering och värdering av vattenanknutna kulturmiljöer vid dammar (INVÄVA). 
28 Vattenkraftprojektet 2012-2013. Projektrapport. Länsstyrelsen Kalmar län 2014. 
29 https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/samverkansomraden/program-vattenmiljo-och-vattenkraft/nationell-

plan-for-omprovning-av-vattenkraft.html 
30 https://vattenkraftensmiljofond.se/ 

https://vattenkraftensmiljofond.se/


  

 

Kommunerna 

Länsstyrelsen 

 

Torka och föroreningar 



Nivåer 

Naturgrus 

Vattenförsörjning, industrier och lantbrukare 

Vattenskyddsområden 
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 Skydda och vårda våra viktiga vikar, Publikation från Länsstyrelsen, 

 HELCOM (2017): First version of the ‘State of the Baltic Sea’ report – June 2017 – to be updated in 2018, 
http://stateofthebalticsea.helcom.fi 

 Hur mår våra marina kustmiljöer, https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/naturtyper/marina-miljoer/hur-
mar-marina-kustmiljoer/ 

 

https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/naturtyper/marina-miljoer/hur-mar-marina-kustmiljoer/
https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/naturtyper/marina-miljoer/hur-mar-marina-kustmiljoer/


 

Det är inte möjligt att nå målet till 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel. 





31 Hållbar utveckling av god livsmiljö i Kalmar län. Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2015 - 2020 
32 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeprogrammet 2014 - 2020 



Grön infrastruktur 

Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation 

Hotade arter och återställda livsmiljöer 

 

33  http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2013/Regional-
gron-infrastruktur--en-vag-till-hallbar-utveckling/ 
34 http://www.artdata.slu.se/publikationer/arterochnaturtyper.asp 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2013/Regional-gron-infrastruktur--en-vag-till-hallbar-utveckling/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2013/Regional-gron-infrastruktur--en-vag-till-hallbar-utveckling/
http://www.artdata.slu.se/publikationer/arterochnaturtyper.asp


Bevarade natur- och kulturmiljövärden 

Mycket av det biologiska kulturarvet i skogen, exempelvis hamlade träd, gamla 

vårdträd, kulturväxter, träd med spår av äldre kultur och ristningar med mera skyddas 

av skogsvårdslagens hänsynsparagrafer. Ett problem är att kunskapen om det 

biologiska kulturarvet är bristfällig inom skogssektorn samtidigt som det är starkt 

hotat av dagens trakthyggesbruk.

Ökad kompetens och samverkan 

35 https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/statistik/hansyn-kulturmiljoer/folder-2016-hansynsuppfoljning-kulturmiljo.pdf 

https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/statistik/hansyn-kulturmiljoer/folder-2016-hansynsuppfoljning-kulturmiljo.pdf


Ytterligare resurser till inventering av nyckelbiotoper, forn- och 

kulturlämningar samt för det biologiska kulturarvet behövs för ökat 

kunskapsunderlag. 

Regional skogsstrategi för Småland 36har i bred samverkan och dialog tagits fram av 

22 organisationer. Strategin ska bidra till en utveckling där företagande med koppling 

till skogens resurser stärks och där fler av skogens värden nyttjas på ett hållbart sätt. 

Den ska tydliggöra skogens roll för Smålands utveckling och synliggöra skogens 

värden idag och i framtiden. Den regionala skogsstrategin ska leda till förbättringar 

när det gäller ekonomi, sysselsättning, miljö och klimat, jämställdhet och integration. 

 

 

36 www.skogsstrategismaland.se November 2018 
37 www.griponlife.se November 2018 

http://www.skogsstrategismaland.se/
http://www.griponlife.se/


Attityden till odlingslandskapet måste förändras. Medvetenheten om 
sambanden mellan jordbruk och livsmiljö, l ivsmedel och ko nsumtion 
måste öka för att skapa betalningsvilja dels för lokala och ekologiska 
produkter, dels för odlingslandskapets natur - och kulturvärden.  

Kommunala åtgärder 
38

Regionala åtgärder, länsstyrelsen 

39

40

41

38 Naturvårdsverkets LONA-register, http://lona.naturvardsverket.se/ 
39 http://www.lifecoastbenefit.se/ 
40 http://lifebridgingthegap.se/ 
41 http://sandlife.se/ 

http://lona.naturvardsverket.se/
http://www.lifecoastbenefit.se/
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42 Jordbruksmarkens användning 2018, slutlig statistik. Jordbruksverket JO 10 SM 1802 
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3Öppna jämförelser. Riskkommunikation och individens beredskap

Förord

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB) publicerar för elfte gången Öppna jämförelser 
inom trygghet och säkerhet.

Med Öppna Jämförelser vill SKL stimulera till utveckling och ökad effekti-
vitet i kommunerna. I rapporten och tabellbilagorna finns uppgifter om vilka 
kommuner som förefaller vara trygga och säkra, hur utvecklingen sett ut över 
tid, vilken betydelse lokala förhållanden har för resultatet, samt lärdomar 
från andra kommuner. Rapporten består av statistik över brottslighet, per-
sonskador, bränder, tillgång till hjälp vid nödläge samt hur säkerhetsarbetet i 
kommunerna bedrivs. Kommunernas resultat inom olika områden vägs sam-
man och det sammanvägda värdet presenteras i en ranking av alla kommuner 
från 1–290.

Temat i årets rapport är riskkommunikation och individens beredskap. 
Det är en fråga som blir allt mer aktuell, inte minst efter sommarens skogs-
bränder och vinterns strömavbrott. Individens ansvar blir allt mer centralt. 
Rapporten visar att det finns ett glapp mellan hur offentliga aktörer upplever 
medborgarnas ansvarskänsla och förmåga, och hur medborgarna själv upp-
lever det egna ansvaret. En studie visar att det fanns en tämligen utbredd 
uppfattning bland beredskapssamordnare, både på lokal och regional nivå, 
om att människor inte tror sig ha något eget ansvar vid kriser och att förvänt-
ningarna på samhället därför är höga. Men när frågan ställs till medborgarna 
själva anser närmare nio av tio att de har eget ansvar. Däremot är det inte lika 
många som tror att de skulle klara sig utan samhällets stöd under ett längre 
strömavbrott. Där kan offentliga aktörer ha ett ansvar att stötta medborgarna, 
och ett flertal konkreta exempel på vad MSB och kommuner har gjort presen-
teras i rapporten.

Detta är uppgifter som kan vara till nytta för jämförelser mellan kommu-
nerna och för en faktabaserad diskussion avseende kommunens arbete med 
frågorna. Ett utvecklat diskussionsklimat byggt på fakta är bra för alla inblan-
dade SKL hoppas att de Öppna jämförelserna bidra till detta.

Ett särskilt tack riktas till MSB för hjälp i arbetet med att ta fram denna 
rapport. Vi vill även tacka Polismyndigheten, Brottsförebyggande rådet (Brå), 
Socialstyrelsen och SOS Alarm för värdefullt samarbete. Rapporten har sam-
manställts av Greta Berg (SKL), Christina Andersson, Morgan Asp, Daniel 
Carlsson, Henrik Jaldell och Anders Jonsson (MSB).

Stockholm i februari 2019

Vesna Jovic 
Vd

Sveriges Kommuner och Landsting
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KAPITEL 1

Inledning
De flesta brott, olyckor, skador, samhällsstörningar eller yttringar för med-
borgarnas oro får på något sätt efterverkningar i kommunen. Att i samverkan 
med andra aktörer kunna hantera trygghets- och säkerhetsfrågor över hela 
hotskalan – med såväl individ - som samhällsperspektiv – är därför en central 
kommunal arbetsuppgift. 

Uppgifterna i rapporten bygger på nationell statistik från Socialstyrelsen 
(SoS), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Statistiska 
centralbyrån (SCB), Brottsförebyggande rådet (Brå) och SOS Alarm AB.

Tillgången till uppgifter på kommunnivå har i hög grad styrt valet av indi-
katorer och därmed även de avgränsningar som gjorts i rapporten. Det hade 
varit önskvärt med tillgång till fler indikatorer som bättre speglar resultat 
och kvalitet. Inom trygghets- och säkerhetsområdet saknas till stora delar 
evidens, dvs. vetenskapliga bevis för att en viss åtgärd ger en eftersträvad 
effekt. Det är därför svårt att uttala sig om sambandet mellan förebyggande 
säkerhets arbete och utfall i form av färre olyckor, brott, etc. Det är inte heller 
alltid som kommunen har direkt möjlighet att påverka de olyckor och brott 
som sker inom kommunens geografiska område. Därför ska utfallen i Öppna 
jämförelser – Trygghet och säkerhet ses som en nulägesredovisning av skill-
nader i utfall av trygghets  och säkerhetsarbete.

Uppgifterna i rapporten  
bygger på nationell statistik 
från Socialstyrelsen, MSB, 
SCB, Brå och SOS Alarm.
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Förändringar bland indikatorerna

Under 2016 påbörjades införandet av en ny händelserapport (tidigare kallad 
insatsrapport) hos den kommunala räddningstjänsten. Händelse rapporten 
har sedan dess börjat användas av fler och fler räddningstjänster, för att från 
och med år 2018 användas av samtliga kommuner. Vi har därför valt att i årets 
rapport endast använda data för åren 2016 och 2017 för indikator A2. Efter-
som inrapporteringssystemet har ändrats ska man vara lite försiktig med 
jämförelser på kommunnivå mellan årets och tidigare års rapporter för indi-
kator A2. Det har även fått till följd att vi har tvingats ändra definitionen på 
indikator A2 – Utvecklade bränder i byggnader för att uppnå jämförbarhet 
mellan kommuner och över tid. För Indikator A6 – Otrygghet och oro hämtas, 
från och med årets rapport, uppgifter från SCB:s medborgarundersökning. 

Riskkommunikation och individens beredskap

Temat i årets rapport är riskkommunikation och individens beredskap. I rap-
porten redovisas insamlingar av data som på olika sätt berör temaområdet. 
Datakällorna för redovisningen är dels undersökningar riktade mot personer 
som arbetar med krisberedskap i kommun, region och länsstyrelse, dels un-
dersökningar riktade mot allmänheten.

Mer information hittar  
du i särskild bilaga på  

skl.se/trygghet.

I rap porten redovisas 
insamlingar av data  

som på olika sätt berör 
temaområdet. 

http://www.skl.se
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Tabellbilagan

I tabellbilagan redovisas samtliga indikatorer för varje kommun. Redovis-
ningen finns uppdelat per län, per kommungrupp enligt SKL:s klassificering 
samt i bokstavsordning. Indikatorerna publiceras också i SKL:s databas Kolada, 
MSB:s statistikportal Ida, och erbjuder kommunerna möjlighet att göra för-
djupade analyser av statistiken, främst inom området skydd mot olyckor. På 
Brottsförebyggande rådets webbplats finns mer statistik om anmälda brott 
och brottsförebyggande arbete. 

På dessa webbplatser kan man hämta detaljerade uppgifter om alla indika-
torer, göra analyser och själv välja vilka kommuner man vill jämföra sig med:

 > www.kolada.se
 > ida.msb.se
 > www.bra.se

På dessa webbplatser 
kan man hämta detalj-
erade uppgifter om 
alla indikatorer.

Tabellbilagan hittar du  
på skl.se/trygghet.

http://www.kolada.se
http://ida.msb.se
http://www.bra.se
http://www.skl.se
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KAPITEL 2

Övergripande utveckling och 
kommunernas utfall
Indikatorernas värden för trygghet och säkerhet varierar mellan åren. Det 
kan därför vara av intresse att granska indikatorerna över en längre tidsperiod. 
Därför presenteras utvecklingen för de senaste tio åren av utfallsindikatorerna 
på nationell nivå. Indikatorernas värden varierar även mellan olika kommuner.

På samma sätt som tidigare år beräknas ett sammanvägt värde som utgår 
från de fyra utfallsindikatorerna: personskador, utvecklade bränder i bygg-
nad, våldsbrott samt stöld  och tillgreppsbrott. Det sammanvägda värdet re-
dovisas under rubriken med samma namn.

Personskador

Varje år dör ca 3 000 personer som är folkbokförda i Sverige på grund av 
olyckor. Samtidigt blir ca 100 000 inlagda på sjukhus och ca 700 000 behöver 
uppsöka en akutmottagning. Förutom detta inträffar en mängd lindrigare 
skador som behandlas hemma och som därmed aldrig leder till kontakt med 
sjukvården.

Det totala antalet döda till följd av olyckor har legat på ungefär samma nivå 
de senaste tio åren men dödligheten varierar mellan olika olyckstyper. Dödlig-
heten i till exempel fallolyckor har ökat medan trafikdödligheten har minskat. 
Det är fler män än kvinnor som omkommer till följd av olyckor, även äldre 
personer är överrepresenterade. Det är däremot fler kvinnor än män som vår-
das på sjukhus efter olyckor. Den vanligaste olyckstypen är fallolyckor som 
står för ungefär två tredjedelar av samtliga som vårdas på sjukhus till följd 

Dödligheten i fall-
olyckor har ökat medan  
dödligheten i trafik-
olyckor har minskat.
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av en olycka. Fallolyckor drabbar främst äldre personer. Den näst vanligaste 
olyckstypen är vägtrafikolyckor. Exempel på ytterligare olyckstyper är för-
giftningar, kvävningar, drunkningar och bränder. Vid analys av omkomna och 
sjukhusvårdade till följd av olyckor är det viktigt att veta att data från döds-
orsaksregistret och från patientregistret inte innehåller uppgifter om i vilken 
kommun olyckan inträffade. Den statistik som presenteras är baserad på den 
drabbades folkbokföringskommun.

I diagram 1 och 2 visas antal döda samt antal sjukhusvårdade till följd av 
olyckor på nationell nivå sedan år 2008. Redovisningen är uppdelad på kvinnor 
och män.

diagram 1.  Antal döda till följd av olyckor

Kvinnor         Män Antal                
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Källa: Socialstyrelsen.

diagram 2.  Antal sjukhusvårdade till följd av olyckor

Kvinnor         Män Antal                
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Källa: Socialstyrelsen.

Den statistik som  
presenteras är baserad 
på den drabbades folk-

bokföringskommun.



13Öppna jämförelser. Riskkommunikation och individens beredskap

Kommuner med en hög andel äldre tenderar att få fler sjukhusvårdade per 
1 000 invånare än kommuner med en lägre andel äldre. Detta eftersom fall-
olyckor i högre utsträckning drabbar äldre i kombination med att den olycks-
typen står för den största delen av olyckorna.

Antalet sjukhusvårdade till följd av oavsiktliga skador (olyckor) per 1 000 
invånare varierar stort mellan olika kommuner. Den kommun som har det 
lägsta utfallet har 5,8 sjukhusvårdade per 1 000 invånare medan den som har 
det högsta utfallet har 18,6 sjukhusvårdade per 1 000 invånare.

I tabell 1 redovisas kommunerna med lägst utfall, dvs. lägst antal sjukhus-
vårdade till följd av oavsiktliga skador (olyckor) per 1 000 invånare.

Flera av kommunerna som har lågt utfall är pendlingskommuner nära en 
större stad eller nära en storstad. Dessa kommuner kännetecknas av att minst 
40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en större stad, storstad eller 
storstadsnära kommun. Även ett par större städer har relativt få personskador.

Utvecklade bränder i byggnad

Varje år larmas räddningstjänsterna i Sveriges kommuner ut till drygt 10 000 
bränder i byggnader. Ungefär 60 procent av insatserna avseende brand i bygg-
nad gäller bostäder, ca 20 procent allmänna byggnader och resten gäller indu-
strier och övriga byggnader med cirka 10 procent vardera.

Alla bränder i byggnader är inte lika allvarliga i den meningen att någon 
person skadas eller att stora ekonomiska värden går till spillo. I Öppna jäm-
förelser har vi därför valt att endast redovisa utvecklade bränder i byggnader. 
Med utvecklad brand avses sådana insatser där det fortfarande brinner när 
räddningstjänsten anländer eller där branden spridit sig utanför startföre-
målet. Diagram 3 visar att det inträffar drygt 4 500 utvecklade bränder i bygg-
nader per år i Sverige.

diagram 3.  Antal insatser till utvecklade bränder i byggnad

               Bränder Antal                
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Källa: MSB.

tabell 1. Kommuner med lägst utfall på 
antalet sjukhusvårdade per 1 000 invånare

Kommun Värde

Knivsta 5,8

Håbo 6,6

Lund 6,7

Uppsala 6,9

Nykvarn 6,9

Svedala 7,0

Burlöv 7,0

Härryda 7,5

Lomma 7,5

Göteborg 7,6
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Om man enbart tittar på bostadsbyggnader så sker det något fler insatser till 
utvecklade bränder i flerbostadshus jämfört med villor, rad , par-  och kedje-
hus. Orsaken till varför det brinner skiljer sig dock åt mellan olika bostads-
typer.

Den kommun som har det lägsta utfallet har 0,04 utvecklade bränder per  
1 000 invånare medan kommunen med det högsta utfallet har 1,73 utvecklade 
bränder per 1 000 invånare.

I tabell 2 redovisas kommunerna med lägst utfall, dvs. lägst antal bränder 
per 1 000 invånare.

Av de tio kommunerna med lägst utfall är åtta pendlingskommuner, varav 
fem nära storstad. 

tabell 2. Kommuner med lägst utfall på 
antalet utvecklade bränder i byggnad per  
1 000 invånare

Kommun Värde

Torsby 0,04

Vadstena 0,07

Flen 0,12

Danderyd 0,12

Täby 0,15

Hammarö 0,16

Nacka 0,17

Sundbyberg 0,17

Mjölby 0,19

Lomma 0,19
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Brott

Under 2017 anmäldes drygt 1,5 miljoner brott, vilket är ungefär lika många 
som för 2016. Under den senaste tioårsperioden har det totala antalet an-
mälda brott ökat med cirka 10 procent.

Vid analys av antalet anmälda brott är det viktigt att tänka på att statistiken 
visar antalet anmälda brott och inte det totala antalet faktiskt begångna brott. 
Hur stor andel av de faktiska brotten som anmäls varierar beroende på brotts-
typ. Under 2017 utgjorde stöldbrott nästan en tredjedel av samtliga anmälda 
brott, skadegörelsebrott stod för 12 procent och våldsbrott för 7 procent.

diagram 4.  Antal anmälda brott

Antal                Skadegörelse           Stöld- och tillgreppsbrott Våldsbrott
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Källa: Brå.

Under 2017 anmäldes nästan 110 000 våldsbrott vilket innebär en liten 
minskning jämfört med 2016. Den senaste tioårsperioden har antalet anmälda 
våldsbrott legat på en oförändrad nivå. Anmälda brott om misshandel står för 
drygt tre fjärdedelar av det totala antalet anmälda våldsbrott.

Antalet anmälda våldsbrott per 1 000 invånare varierar stort mellan olika 
kommuner. Den kommun som har det lägsta utfallet har 2,9 våldsbrott per 1 000 
invånare medan motsvarande antal för kommunen med högst utfall är 17,5.

I tabell 3 redovisas kommunerna med lägst utfall, dvs. lägst antal anmälda 
våldsbrott per 1 000 invånare. Hälften av de tio kommunerna med lägst utfall 
vad gäller antal anmälda våldsbrott per 1 000 invånare är pendlingskommuner 
nära storstad.

tabell 3. Kommuner med lägst utfall 
för antal anmälda våldsbrott per 1 000 
invånare

Kommun Värde

Hammarö 2,9

Öckerö 3,3

Lomma 3,7

Bollebygd 3,7

Malå 3,9

Ydre 3,9

Vellinge 3,9

Vaxholm 4,0

Kinda 4,4

Lekeberg 4,5

Under 2017 utgjorde 
stöldbrott nästan en 
tredjedel av samtliga 
anmälda brott.
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När det gäller stöld  och tillgreppsbrott anmäldes ca 490 000 sådana under 
2017, vilket är en minskning med drygt 3 procent jämfört med 2016. 

De anmälda stöldbrotten har minskat kontinuerligt under den senaste 
tioårsperioden, med undantag för enstaka uppgångar åren 2011 och 2014. År 
2017 anmäldes 13 procent färre brott än 2008. Antalet anmälda stöld-  och till-
greppsbrott per 1 000 invånare varierar stort mellan olika kommuner. Den 
kommun som har det lägsta utfallet har 12,5 anmälda stöld - och tillgrepps-
brott per 1 000 invånare medan motsvarande antal för kommunen med högst 
utfall är 81,1.

I tabell 4 redovisas kommunerna med lägst utfall, dvs. lägst antal anmälda 
stöld-  och tillgreppsbrott per 1 000 invånare. Bland kommunerna med ett lågt 
antal anmälda stöld-  och tillgreppsbrott per 1 000 invånare är hälften pend-
lingskommuner nära större städer. Flera olika kommungrupper finns dock 
representerade bland kommunerna med lägst antal anmälda stöld-  och till-
greppsbrott. 

Oro och otrygghet

Brottsförebyggande rådet (Brå) genomför sedan 2006 den årliga enkäten 
Nationella trygghetsundersökningen (NTU). Undersökningen behand-
lar frågor om utsatthet för brott, trygghetsupplevelse, förtroende för rätts-
väsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. NTU visar att 
det är vanligare att uttrycka oro över brottsligheten i samhället eller känna 
oro över att närstående ska drabbas av brott än att känna oro över att själva 
utsättas för brott.

I diagram 5 presenteras hur andelen som oroar sig i stor utsträckning för 
brottsligheten i samhället har förändrats under den senaste tioårsperioden. 
Där framgår att andelen, för både kvinnor och män, har ökat i de tre senaste 
mätningarna. Resultaten visar även att kvinnor upplever en större oro än 
män, men skillnaden har minskat över tid.

diagram 5.  Andel män och kvinnor som i stor utsträckning oroar sig över brottsligheten i samhället 
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Källa: Brå.

tabell 4. Kommuner med lägst utfall för 
antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott 
per 1 000 invånare

Kommun Värde

Pajala 12,5

Robertsfors 13,7

Öckerö 13,8

Berg 14,0

Habo 14,4

Mörbylånga 14,6

Vännäs 14,9

Lekeberg 15,4

Krokom 16,2

Hammarö 17,4

Vanligare att känna oro 
över att när stående ska 
drabbas för brott än att 
man själv ska drabbas.
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I NTU 2017 framkommer att andelen som oroar sig i stor utsträckning för 
brottsligheten i samhället inte skiljer sig nämnvärt åt mellan boende i en stor-
stadsregion (29 procent), boende i andra större städer (29 procent) och de 
som bor i en mindre stad eller på landsbygden (30 procent). Det är ett mönster 
som från tidigare NTU-undersökningar visat sig vara stabilt.

Sammanvägt värde

På samma sätt som i tidigare rapporter beräknas ett sammanvägt värde som 
utgår från de fyra utfallsindikatorerna: personskador, utvecklade bränder 
i byggnad, våldsbrott samt stöld  och tillgreppsbrott. Indikatorerna har till-
delats olika vikter. 

 > A1 – Personskador har vikten 40 procent 
 > A2 – Utvecklade bränder i byggnad 10 procent
 > A3 – Anmälda våldsbrott 40 procent 
 > A4 – Anmälda stöld  och tillgreppsbrott 10 procent

Dessa vikter ska avspegla den samhällsekonomiska bördan av respektive in-
dikator. Vikterna har valts utifrån vilka konsekvenser respektive utfall har, 
mätt i samhällsekonomiska kostnader som uppstår till följd av olyckor och 
brott. I definitionsbilagan finns en mer detaljerad förklaring av hur vikterna 
är valda. Det sammanvägda värdet gör inte anspråk på att ge en helhetsbild av 
hur säker en kommun är, men ett lågt värde indikerar ändå i vilka kommuner 
det sammantaget inträffar minst personskador, utvecklade bränder och brott 
med hänsyn tagen till folkmängden och samhällskostnaden. Tolkningen av 
det sammanvägda värdet ska göras med försiktighet. Anledningen till det är 
bland annat lokala förhållanden, olikheter i statistikinsamling och det faktum 
att folkmängd är ett trubbigt mått att normera efter. Resultaten kan till exem-
pel vara missvisande för kommuner med många tillfälliga besökare.

I definitionsbilagan  
på skl.se/trygghet finns en 
mer detaljerad för klaring  
av hur vikterna är valda.
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Den fjärdedel av kommunerna som har lägst sammanvägt värde

Den fjärdedel av kommunerna som har högst sammanvägt värde

De som ligger i mitten

Ingår inte i statistiken på grund av brister i statistikunderlaget

karta 1. A1–A4 Sammanvägt värde

Den fjärdedel av kommunerna som har lägst sammanvägt värde

Den fjärdedel av kommunerna som har högst sammanvägt värde

De som ligger i mitten

Ingår inte i statistiken på grund av brister i statistikunderlaget
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I tabell 5 presenteras de tio kommuner som har lägst sammanvägt värde 
i år. Lägst sammanvägt värde har Hammarö, följt av Öckerö och Lomma. 
Hammarö har mycket låga värden när det gäller brott och bränder. Öckerö 
har mycket låga värden när det gäller brott. Samtliga kommuners placering-
ar finns i tabellbilagan. Samtliga tio kommuner i topp är pendlingskommuner, 
antingen nära storstad eller nära större stad. Kommunerna på tio-i-topp har 
i genomsnitt färre antal invånare (drygt 15 000) än genomsnittskommunen i 
landet (cirka 35 000). Det är mer ovanligt att storstäder, mindre städer/tät-
orter och landsbygdskommuner med besöksnäring hamnar högt upp på lis-
tan över det sammanvägda värdet. Kommunen med lägst sammanvägt värde 
i varje kommungrupp redovisas i tabell 6.

tabell 6. Kommuner med lägst sammanvägt värde per kommungrupp

Kommungrupp

Kommun med bäst 
placering (placering 

inom parentes)
Medianrankning i 
kommungruppen

A1. Storstäder Göteborg (116) 148

A2. Pendlingskommun nära storstad Öckerö (2) 52

B3. Större stad Lund (25) 183

B4. Pendlingskommun nära större stad Hammarö (1) 104

B5. Lågpendlingskommun nära större stad Kinda (12) 180

C6. Mindre stad/tätort Kiruna (39) 161

C7. Pendlingskommun nära mindre stad/tätort Mörbylånga (11) 149

C8. Landsbygdskommun, ej nära större stad Ovanåker (17) 194

C9. Landsbygdskommun med besöksnäring Strömstad (86) 236

tabell 5. Kommuner med lägst samman- 
vägt värde för utfallsindikatorerna A1–A4, 
förra årets värde inom parentes

Placering 2018 Kommun

1 (3) Hammarö

2 (2) Öckerö

3 (1) Lomma

4 (4) Knivsta

5 (5) Vellinge

6 (7) Lekeberg

7 (6) Nykvarn

8 (8) Bollebygd

9 (13) Vaxholm

10 (12) Habo
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Rangordningen av det sammanvägda värdet tar inte hänsyn till de lokala 
förhållandena. Eftersom de lokala förhållandena kan variera mycket mellan 
olika kommuner beräknar vi även så kallade modellberäknade värden för 
indikatorerna A1–A4. De modellberäknade värdena beskriver ett förväntat 
antal olyckor och brott givet de lokala förhållandena i respektive kommun.  
I de lokala förhållandena ingår variabler såsom åldersfördelning, inkomstför-
hållanden, arbetslöshet, utbildning och familjeförhållanden. Kommunerna 
klassificeras därefter om de har fler, lika många eller färre olyckor eller bränder 
än de modellberäknade värdena. Samtliga kommuners avvikelser givet lokala 
förhållanden finns i tabellbilagan. Vad gäller kommunerna med lägst sam-
manvägda värden kan man exempelvis se att Lomma har fler stöldbrott än 
modellberäknat, och att det därmed finns förbättringspotential även där.

I tabell 7 listas de 5 kommuner som har ”Färre än” modellberäknat för 
samtliga fyra indikatorer. Tabellen visar att det finns kommuner med relativt 
många olyckor och brott som ändå har förhållandevis få olyckor och brott 
utifrån sina lokala förhållanden. Samtliga kommuners avvikelse från modell-
beräknat värde redovisas i tabellbilagan. En beskrivning över hur beräkning-
arna är gjorda finns i definitionsbilagan.

tabell 7. Kommuner med få olyckor  
och brott med hänsyn tagen till lokala 
förhållanden

Kommun
Sammanvägt  

värde (placering)

Hammarö 1

Ovanåker 17

Älvkarleby 68

Motala 91

Trelleborg 100
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Hur står sig din kommun i förhållande till kommuner som har 
bäst utfall?

Öppna jämförelser kan användas för att hitta exempel på kommuner med 
goda utfall inom ett eller flera områden. Eftersom ingen kommun kan påstås 
vara bäst eller sämst på allt bör alla ha något att lära av andra eller själva ha 
något att lära ut till andra. Genom att bilda nätverk kan kommuner utveckla 
och sprida framgångsrika metoder sinsemellan.

Det är viktigt att hitta lämpliga kommuner att jämföra sig med. En naturlig 
utgångspunkt kan vara att jämföra sig med kommuner som lyckats särskilt 
väl inom ett visst verksamhetsområde, oavsett hur deras struktur ser ut eller 
var de befinner sig geografiskt i landet: Var upplever man störst trygghet?  
I vilka kommuner har man minst antal skador och brott? Vilka kommuner 
har den mest effektiva verksamheten? Det handlar även om att ställa det egna 
utfallet mot insatserna och de lokala förhållandena. Nedan följer en samman-
ställning av de kommuner som har bäst utfall. I tabellen finns även möjlighet 
att själv fylla i den egna kommunens utfall.

tabell 8. Kommuner med bästa utfall på respektive utfallsindikator

Indikator Din kommuns värde Kommun med bäst utfall
Bästa kommunens 

utfall

A1. Personskador Knivsta 5,8 per 1 000 inv.

A2. Utvecklade bränder i byggnader Torsby 0,04 per 1 000 inv.

A3. Våldsbrott Hammarö 2,9 per 1 000 inv.

A4. Stöld- och tillgreppsbrott Pajala 12,5 per 1 000 inv.

A5. Skadegörelse Malå 3,2 per 1 000 inv.

A6. Otrygghet och oro – vistas utomhus på kvällar och nätter Sorsele/Storuman 8,4

A6. Otrygghet och oro – hot, rån och misshandel Sorsele 8,3

A6. Otrygghet och oro – inbrott i hemmet Sorsele/Storuman 7,3

A7. Information och utbildning Bengtsfors 139 per 1 000 inv.

A8. Samverkan - IVPA 278 kommuner Ja

A8. Samverkan - IVPA-insatser Eda 38,8 per 1 000 inv.

A9. Krisberedskap - Samverkan och ledning 163 kommuner Max-värde 10

A9. Krisberedskap - Geografiskt områdesansvar 187 kommuner Max-värde 5

A10. Risk- och sårbarhetsanalys 66 kommuner Max-värde 16

A11. Hjälp vid nödläge - Responstid ambulans Kristinehamn 9,5 minuter

A11. Hjälp vid nödläge - Responstid räddningstjänst Tranås 7,1 minuter

A12. Jämställdhet - Andel kvinnor Bjurholm 21,4 procent

A12. Jämställdhet - Andel män Bjurholm 78,6 procent

A13. Samhällets kostnader för olyckor Hammarö 3 902 kronor

En naturlig utgångs-
punkt kan vara att jäm-
föra sig med kommuner 
som lyckats särskilt väl 
inom ett visst verksam-
hetsområde.
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KAPITEL 3

Riskkommunikation och  
individens beredskap

Välinformerade och engagerade människor är en tillgång vid en 
samhällskris. Det är viktigt att kommuner, regioner och statliga 
myndigheter erbjuder lättillgänglig och användbar information 
så att individen kan fatta välgrundade beslut vid en allvarlig hän-
delse. På senare år har många goda initiativ tagits på olika nivåer i 
samhället för att öka människors kunskap och engagemang för vår 
gemensamma säkerhet och beredskap.

Riskkommunikation handlar om att öka människors medvetenhet om risker i 
samhället. Här ingår även att uppmuntra människor att öka sin egen beredskap. 

Riskkommunikation skiljer sig från kriskommunikation, som avser kom-
munikation till allmänheten vid en inträffad kris.

De flesta människor känner ett stort eget ansvar för att kunna ta hand om 
sig själva och sina nära vid en samhällskris. Ändå har det varit en ganska ut-
bredd uppfattning hos aktörer på alla nivåer att människor i allmänhet inte tror 
att de har något ansvar. I en studie från 2014 intervjuade Försvarshögskolan, 
på uppdrag av MSB, beredskapssamordnare i kommuner, regioner och läns-
styrelser om hur de såg på individens ansvar och förmåga vid samhällskriser.1 

De flesta människor 
känner ett stort eget 
ansvar för att kunna 
ta hand om sig själva 
och sina nära vid en 
samhällskris.

Not. 1.
Enskildas ansvar och agerande vid kriser, 
Offentliga aktörers bedömningar MSB/FHS 
2014.
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Kunskapsglapp mellan myndigheter och individer

Studien visade att det fanns en tämligen utbredd uppfattning bland bered-
skapssamordnare, både på lokal och regional nivå, om att människor inte tror 
att de har något eget ansvar vid kriser och att förväntningarna på samhället 
därför är höga. Tilltron till människors förmåga att klara sig utan samhällets 
stöd en tid var också låg. De flesta av de tillfrågade uppskattade att människor 
kommer att klara sig utan samhällets stöd högst ett dygn. Däremot trodde 
över femtio procent av de tillfrågade att medborgarna har förtroende för 
myndigheternas förmåga att hantera en kris. 

MSB har i flera andra studier ställt frågor till allmänheteten om hur man 
ser på sitt eget ansvar och sin egen krisberedskap. Genomgående är att de 
flesta uttrycker att de har ett stort eget ansvar. I en undersökning från 2015 
svarade drygt 70 procent att de hade ett stort eller mycket stort eget ansvar 
att vara förberedda för att kunna hantera ett långvarigt elavbrott.2 I en under-
sökning från 2016 svarade 61 procent att de ansåg sig ha ett stort eller mycket 
stort eget ansvar för att kunna klara sig utan stöd från samhället en tid under 
en kris.3,4 Bara 8 procent ansåg att de hade ett litet eller mycket litet ansvar. 
I en undersökning från 2017 svarade 85 procent att de håller helt eller delvis 
med om påståendet att de har ett stort eget ansvar för att kunna ta hand som 
sig själva och sina nära vid en samhällskris. 

När det gäller den uppskattade krisbredskapen hos individen bedömde 66 
procent av respondenterna i undersökningen från 2015 att de skulle klara sig 
utan samhällets stöd i tre dygn vid ett långvarigt elavbrott, 39 procent upp-
gav en vecka eller längre. Respondenterna hade också högre förväntningar på 
människor i ens närhet än på den egna kommunen när det handlar om att 
få stöd och hjälp vid en kris. I undersökningen från 2017 framgår det att all-
mänhetens förtroende för myndigheternas förmåga på nationell, regional 
och lokal nivå att hantera en fredstida kris är relativt låg och 47 procent tror 
att myndigheternas beredskap är ganska dålig eller mycket dålig.

Resultaten från de olika undersökningarna visar att det finns ett glapp mellan 
hur offentliga aktörer bedömer människors ansvarskänsla och förmåga och 
hur individen själv ser på sitt eget ansvar och förmåga vid en samhällskris. 
Kunskap om olika målgruppers behov, förutsättningar, värderingar och för-
hållningssätt är grundläggande för att myndigheters information och kom-
munikation ska kunna utformas på ett sätt som gör att människor känner sig 
berörda och tar till sig budskapen. 

66 % uppskattade  
att de skulle klara sig 

utan samhällets stöd i 
tre dygn vid ett lång-

varigt elavbrott.

Not. 2.
Enskildas krisberedskap, 
MSB/Markör 2015.

Not. 3.
Hot och beredskap i Sverige,  
MSB/Demoskop 2017.

Not. 4.
Krismedvetenhet kommun,  
MSB/Markör 2016.
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Ökat intresse för riskkommunikation

Initiativ på nationell nivå, som kampanjen Krisberedskapsveckan och bro-
schyren Om krisen eller kriget kommer, har bidragit till att lyfta fram vikten av 
en god riskkommunikation till befolkningen. De har också lyft fram individen 
som resurs och som en viktig del av samhällets totala förmåga att möta olika 
påfrestningar. Många kommuner har under senare år börjat arbeta mer aktivt 
med att stärka invånarnas beredskap. Många kommuner deltar i Krisbered-
skapsveckan, medan vissa kommuner har fokuserat sitt arbete till andra delar 
av året.

2018 genomfördes kampanjen Krisberedskapsveckan för andra året i rad. 
Drygt 240 kommuner anmälde sitt deltagande via MSB:s webbplats. Ytterligare 
ett trettiotal kommuner deltog på olika sätt. Glädjande är att näringslivet nu 
ville vara med och delta i kampanjen och flera kommuner samverkade med 
lokala handlare. Intresset för att delta i kampanjen var stort, men ambi-
tionsnivån behöver öka och gärna då med stöd av andra aktörer som frivillig-
organisationer, skolor och näringsliv. De flesta kommuninvånare söker sig 
inte primärt till den kommunala webbplatsen utan behöver sökas upp där de 
befinner sig i den fysiska miljön. Det är just mötet mellan det offentliga och 
individen som kampanjen vill uppmuntra – vi behöver lära av varandra och 
människor behöver känna att deras erfarenheter är viktiga för att stärka kris-
beredskapen.

Mottagandet av broschyren Om krisen eller kriget kommer blev överlag 
positivt. I en uppföljande undersökning bland närmare 6 000 personer som 
genomfördes veckan efter utskicket till hushållen, uppgav 91 procent att de 
fått broschyren. Undersökningen visade även att 76 procent hade tagit del av 
innehållet och 79 procent uppgav att de sparat broschyren. Av de tillfrågade 
uppgav 34 procent att de hade planer på att skaffa en bättre hemberedskap. 

Stor efterfrågan på information

MSB:s studier visar att människor tycker att frågor om säkerhet och bered-
skap är viktiga. I förarbetet med broschyren Om krisen eller kriget kommer 
uttryckte fokusgrupperna sitt intresse för att få information om hot och be-
redskap. Hos fokusgrupperna fanns det en tämligen utbredd uppfattning om 
att det rådde brist på lättillgänglig och användbar riskinformation. I en under-
sökning bland privatpersoner från 2016 svarade 85 procent nej på frågan om 
man det senaste året hade läst, hört eller sett någon infor mation om vilka 
lokala hot och risker som finns i den egna kommunen. På följdfrågan (som 
ställdes till de som svarat ja) om de i samband med den informationen hade 
fått kunskap om hur de kunde förbereda sig in för olika händelser i den egna 
kommunen svarade 50 procent ja och 44 procent svarade nej.

Kommuner som deltar (242)

Kommuner som inte deltar (15)
Kommuner som inte deltar, inte anmält (33)

Kommuner som deltar (242)

Kommuner som inte deltar (15)
Kommuner som inte deltar, inte anmält (33)
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Människor har rätt till information om sin egen och samhällets säkerhet. Hit 
hör information om vad som kan hota samhällets funktionalitet, vår demo-
krati och landets självständighet liksom information om hur människor ska 
kunna klara av en svår påfrestning på samhället så bra som möjligt. Ett av må-
len med kampanjen Krisberedskapsveckan är att utveckla kommunernas ar-
bete med lokal riskkommunikation till invånarna. Myndigheter på nationell 
nivå kan ansvara för generell och övergripande kommunikation om hot, ris-
ker och beredskap, men kunskap om lokalspecifika förutsättningar och behov 
är det bara kommunerna som har och som därmed också kan kommunicera 
detta med sina invånare. 

Kommunernas arbete med riskkommunikation

Att de flesta människor känner ett stort eget ansvar för att kunna hantera 
en påfrestning kan vi nog konstatera. Det är inte där samhället behöver lägga 
några större kommunikationsresurser. Däremot brister kunskapen om hur 
man kan ta sitt ansvar och kanske också varför. I undersökningen från 2016 
svarade 52 procent av respondenterna att de inte visste vad myndigheterna 
rekommenderade att man borde göra för att klara sig utan samhällets stöd en 
tid. På frågan om varför de inte hade gjort några förberedelser var det vanli-
gaste svaret att de inte hade tänkt på att det skulle kunna hända något och det 
näst vanligaste svaret att man inte trodde att de skulle drabbas av något. I en 
undersökning från 2017, efter kampanjen Krisberedskapsveckan, svarade 40 
procent att de inte visste hur de kan förbereda sig inför en samhällskris. 

I en undersökning från 2015 av de kommunala webbplatsernas riskinfor-
mation till invånarna, framgick det att endast 74 kommunala webbplatser 
hade information om händelser som kan påverka kommunen och den kom-
munala verksamheten. Det var bara 52 kommuner som hade information 
med tips och råd för hur man som enskild bör agera kopplat till en specifik 
händelse och vad som är bra att tänka på liksom fakta om exempelvis sam-
lingspunkter, värmestugor, kontaktuppgifter med mera. På 215 kommunala 
webbplatser saknades lokalt anpassad riskinformation till invånarna. 

52 % visste inte  
vad myndigheterna 

rekommenderade för 
att klara sig utan sam-

hällets stöd en tid.

På 215 kommunala 
webbplatser saknades 

lokalt anpassad risk-
information till  

invånarna. 
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Om det offentliga har förväntningar på privatpersoners förmåga och age-
rande före, under och efter en samhällskris, höjd beredskap eller krig, måste 
vi också tala om hur och varför. Kommuner, statliga myndigheter och andra 
aktörer, behöver ge människor användbara och konkreta verktyg för att indi-
viden ska kunna ta sitt ansvar. 

För att underlätta för och uppmuntra kommunerna att utveckla sin lokala 
webbaserade riskinformation tog MSB 2015 fram en webbaserad guide med 
tips och råd kring hur man kan planera och utforma sin lokala riskinforma-
tion till invånarna på webben och på sociala kanaler.5 Kommunen kan ta sin 
utgångspunkt i sin risk- och sårbarhetsanalys. Delar av analysen som har 
relevans för den enskildes förberedelser inför en kris kan användas i kom-
munikationsarbetet. Informationen bör ta upp vad som kan hända och hur 
det kan påverka den kommunala verksamheten som människor är beroende 
av, som skola och äldreomsorg, men också information om vad kommunen 
kommer att göra vid en allvarlig händelse. Studier visar att människor är mer 
benägna att ta ansvar om de uppfattar att samhället tar sitt. Kommunen bör 
även informera om vad invånarna kan göra för att förbereda sig och hur man 
bör agera, vid exempelvis en skogsbrand eller ett elavbrott.

Kunskap om målgruppen

I en förstudie till broschyren Om krisen eller kriget kommer, ställde MSB frå-
gan till privatpersoner om hur de upplevde säkerhetsläget i omvärlden. Stu-
dien visade att 53 procent ansåg att säkerheten i Sverige hade försämrats det 
senaste året, 59 procent menade att säkerheten i Europa hade försämrats och 
61 procent ansåg att säkerheten i världen hade försämrats.

Många upplever att världen känns både instabil och oförutsägbar. Att inte 
minst unga känner en stark oro, även hopplöshet, inför konsekvenserna av kli-
matförändringarna är väl känt. Kommuner och andra aktörer behöver möta 
människors oro och visa att det går att påverka sin egen och sina anhörigas 
säkerhet och i övrigt vara öppen med vad som kan hota oss och vilka konse-
kvenser olika händelser kan få för samhället och individen. Förtroende för av-
sändaren är en förutsättning för att människor ska vilja ta till sig budskapet. 

Samtidigt visar forskning att en upplevd allvarlig risk inte nödvändigtvis 
leder till att människor gör något för att kunna hantera risken så bra som möjligt 
om den skulle inträffa. Åtminstone visar forskning om naturrelaterade risker 
som översvämningar och stormar att en rad andra, ibland paradoxala, över-
väganden och prioriteringar görs hos individen. Överväganden som innebär 
att man inte agerar för att minska sin egen sårbarhet. Många värdesätter till 
exempel att bo med utsikt över vatten trots medvetenhet om översvämnings-
risken. Riskkommunikation är svårt. Olika människor drar olika slutsatser 
utifrån en inträffad händelse. Människor kalkylerar också olika utifrån risken 
att drabbas och utifrån värdet av olika säkerhetsåtgärder. 

Not. 5.
Göteborgs universitet, 2016  
https://www.msb.se/riskkommunikation

http://www.msb.se/riskkommunikation
http://www.msb.se/riskkommunikation
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Yngre har svårare att ta till sig vikten av en god hemberedskap. Flera olika un-
dersökningar som MSB genomfört genom åren visar att unga mellan 18–34 år 
känner ansvar och tycker det är viktigt med frågor om säkerhet och beredskap, 
men budskapen når ändå inte riktigt fram. Exempelvis är det den här gruppen 
som i minst utsträckning minns innehållet i broschyren Om krisen eller kriget 
kommer. Här hittar man också de som i minst utsträckning har sparat bro-
schyren och de som känner minst ansvar för sin egen beredskap. Samtidigt är 
bilden inte entydig. De yngre har tagit till sig innehållet mest (läst hela bro-
schyren) tillsammans med människor över 65 år. De yngre kände också störst 
nyfikenhet när de fick broschyren, men de upplevde också störst oro. 

Sannolikt är det klokt att satsa extra på att nå de yngre målgrupperna med 
budskap om att det går att påverka sin egen säkerhet. Hos yngre är det också 
mest angeläget att möta oron över omvärldsutvecklingen. Skolans läroplaner 
har ytterst få skrivningar om vad som kan hota oss och vilka konsekvenserna 
kan bli för samhället och individen, samt om samhällets krisberedskap.

I kommunens kommunikation kan man visa på mervärdet med att förbe-
reda sig och att det minsta lilla är bättre än ingenting. Var och en efter sin för-
måga och förutsättningar. Tilltro till den egna förmågan, upplevd betydelse 
av egna åtgärder och personligt ansvar är viktiga faktorer för att människor ska 
agera för sin egen säkerhet. Det innebär att det kan vara lika viktigt att inrikta 
informationen på människors förmåga att påverka säkerheten för sig själv 
och andra som att betona vilka risker de  är utsatta för.6

Ju mer vi kan lära oss om olika gruppers förhållningssätt och vad som trig-
gar en viss grupp att faktiskt göra en aktiv handling eller ändra ett beteende, 
desto bättre kommer vi att lyckas i vår kommunikation. 

Hos yngre är det  
som mest angeläget 

att möta oron över 
omvärldsutvecklingen.

Not. 6.
Människors förhållningssätt till risker, 
olyckor och kriser. FHS/MSB 2018.



29Öppna jämförelser. Riskkommunikation och individens beredskap

Utnyttja det öppna fönstret

Regeringen har konstaterat att MSB behöver göra mer för att stödja kommu-
nerna i deras arbete med lokal riskkommunikation. Att underlätta spridandet 
av goda exempel är ett sätt. Att initiera forskning och studier om människors 
riskbeteende och riskhantering och sprida resultaten till aktörerna är ett annat. 

De resurser samhället satsar i ett normalläge på att stärka människors för-
måga att hantera fredstida kriser, höjd beredskap och krig har vi tillbaka vid 
en inträffad händelse. Ta tillvara på de aktiviteter som finns i form av kam-
panjen Krisberedskapsveckan. Ju fler som använder samma budskap vid 
samma tillfälle, desto större genomslag. Satsa på kompetensutveckling inom 
riskkommunikation, exempelvis i form av uppstartskonferensen som föregår 
Krisberedskapsveckan. 

Broschyren Om krisen eller kriget kommer fick ett positivt genomslag hos 
många människor. Den lyckades också skapa uppmärksamhet på alla nivåer i 
samhället och lyfta frågor om säkerhet och beredskap, så väl hos politiker som 
hos privatpersoner. Även om det vid den här rapportens utgivning inte finns 
någon undersökning om ifall broschyren har fått människor att faktiskt öka 
sin hemberedskap, så är ändå känslan att den har lyckats skapa medvetenhet 
och reflektion. Medvetenhet och reflektion är ett första steg för ökad bered-
skap och ett första steg till en aktiv handling.

Det finns en mottaglighet för frågor om vår säkerhet och beredskap. Möj-
lighetens fönster är öppet och vi behöver ta tillvara på tillfället, såväl på natio-
nell som på regional och lokal nivå. 

Broschyren ”Om krisen 
eller kriget kommer” 
fick ett positivt  
genomslag hos  
många människor.
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Länsstyrelsen Västerbotten
Standard för kommunernas krisinformation 
på webben

Lilian Johansson,  
kommunikatör och samord-
nare  för kriskommunikations-
nätverket vid Länsstyrelsen 
Västerbotten.

En populärversion av länets risk- och sårbarhets-
analys, gemensamt pressmeddelande och två vykort. 
Det är några exempel på länsstyrelsens bidrag inför 
årets Krisberedskapsvecka i Västerbotten. I fjol tog 
man fram en gemensam standard för länets 15 kom-
muners digitala riskkommunikation plus en infor-
mationsfilm om krislådan.

Arbetet med att ta fram en gemensam standard 
för kommunernas riskkommunikation på  webben 
inleddes med en inventering som visade att in-
formationen på kommunernas webbplatser var 
”väldigt varierad”.

Lilian Johansson, kommunikatör på Länssty-
relsen Västerbotten och samordnare för länets 
kriskommunikationsnätverk, sammanfattar det 
som att ”alla hade för lite information om risker 
och krisberedskap”. 

En anledning var, enligt henne, att kommunerna 
inte ville skrämma sina invånare genom att infor-
mera för mycket om risker. En annan anledning var 
rädsla för att publicera sekretessbelagd information. 

För att utveckla information samlade Lilian 
Johansson länets 15 kommuner för att tillsammans 
komma överens om en gemensam ”standard” för 

hur de kan informera invånarna på sina webb-
platser. En del handlade om hur olika kriser kan 
påverka den enskilda kommunen och den kom-
munala verksamheten. En annan om hur invånarna 
kan förbereda sig och bör agera om något händer 
för att minska konsekvenserna av det inträffade. 
Fokus låg på hur man förbereder sig inför en sam-
hällskris och vad man bör ha i sin krislåda. När det 
gäller risker i kommunen låg fokus på störningar 
i el och telefoni, smittsamma sjukdomar, extremt 
väder, problem med dricksvatten och avlopp samt 
utsläpp av farliga ämnen.

– Vi lade även in information om ICE-nummer 
i mobilen, brandskydd i hemmet och information 
om Viktigt meddelande till allmänheten (VMA), 
säger Lilian Johansson.

För att arbetet skulle fungera praktiskt utgick 
man från länets kriskommunikationsnätverk och 
skapade en mindre arbetsgrupp med fyra kommun-
kommunikatörer och två beredskapssamordnare. 

– Det var bra eftersom vi har olika kunskap och 
erfarenhet men det tog också tid att komma över-
ens om nivå och struktur.

När förslaget var klart skickades det på remiss till 
samtliga kommuner. För att säkra tillgängligheten 
anlitades en konsult som stöd.

När strukturen blivit godkänd fortsatte arbets-
gruppen med att ta fram texter. 

– För att hitta en lämplig språklig nivå började 
vi med en gemensam klarspråksutbildning, säger 
Lilian Johansson och tillägger att MSB:s guide för 
riskkommunikation var en inspiration i arbetet 
med att ta fram exempeltexter.

I dag har 13 av 15 kommuner tagit till sig den nya 
strukturen. 

– De flesta insåg också att det är bättre att kom-
muninvånarna vet vad som kan hända och vad de 
kan göra för att förbereda och skydda sig. De insåg 
också att det inte handlade om att sprida sekretess-
belagd information, säger Lilian Johansson.

Eftersom informationen ofta ligger djupt ned i 
strukturerna tog man också fram en kortadress för 
varje kommun – till exempel www.nordmaling.se/
krisberedskap.

http://www.nordmaling.se/krisberedskap
http://www.nordmaling.se/krisberedskap


31Öppna jämförelser. Riskkommunikation och individens beredskap

Resultatet har inte utvärderats men Lilian  
Johanssons intryck är att alla kommuner i dag  
– ett år senare – har både mer och bättre information 
på sina webbplatser. Flera av kommunerna har 
fortsatt att utveckla sin riskinformation på webb-
platserna och de flesta har kompletterat innehållet 
med specifika och lokala risker.

Inför Krisberedskapsveckan har Lilian Johansson 
uppgiften att underlätta samordning och hjälpa 
kommunerna att sprida information om vad som 
händer i länet. 

– Aktiviteterna beror på kommunernas storlek 
men alla har medverkat på ett eller annat sätt. 
Några har stått på torget och berättat om invånarens 
roll under en kris, andra har arrangerat föreläsningar 
och samverkat med organisationer som Civilför-
svarsförbundet och Röda Korset. En kommun 
arrangerade improvisationsteatern ”Kris och kata-
strof” i samarbetade med en teaterförening.

– Vi tog också fram en bioreklam med vår kris-
lådefilm, ordnade utställning av krislådan och 
arrangerade tävlingar där vinnaren fick en krislåda. 
Många kommuner valde också att lägga ut MSB:s 
kampanj på sina webbplatser och sociala medier. 

Länsstyrelsen skrev dessutom ett gemensamt 
pressmeddelande som fick god respons.

– Vi fick mycket uppmärksamhet i media både 
före, under och efter veckan, säger Lilian Johansson.

Under 2018 tog Länsstyrelsen Västerbotten 
fram en populärversion av länets risk- och sårbar-
hetsanalys. Den skickades till alla kommuner och 
delades bland annat ut under Krisberedskaps-
veckan. Fokus i skriften ligger på enskildas roll och 
ansvar före och under en samhällsstörning kopplad 
till översvämning och höga flöden, dammbrott, 
skogbrand samt problem med el och telefoni. 

Enligt Lilian Johansson har den tagits emot posi-
tivt av både allmänhet och andra aktörer.

– Bland annat hörde en SFI-skola av sig och ville 
ha populärversionen i sin undervisning. Det var ett 
mycket bra betyg. Vi har också fått frågan om vi vill 
komma ut och prata för olika grupper och har även 
gjort det vid några tillfällen. 

Just nu översätts skriften till engelska och det 
finns planer på att ta fram den även på minoritets-
språken.

Som komplement till skriften har länsstyrelsen 
tagit fram två vykort som skickats ut till kommu-
nerna för att delas ut till allmänheten.

Det ena kortet beskriver vad du bör göra före och 
under en kris. Det andra beskriver innehållet i kris-
lådan och är utformat som ett test: Är du redo?

Är du redo?
Risker och hot i Västerbottens län

Inför årets Krisberedskapsvecka tog Länsstyrelsen Västerbotten  
fram en populärversion av länets risk- och sårbarhetsanalys.

Packa en krislåda med förnöden-
heter så att du har mat, vatten, 
värme och möjlighet att ta del av 
samhällsinformation.

1. HEMBEREDSKAP

Ta reda på vilka speciella risker 
och hot som finns i ditt närom-
råde för att packa krislådan på 
bästa sätt.

2. KUNSKAP OM RISKER

Ta reda på om/var din kommun 
öppnar trygghetspunkter vid en 
samhällskris.

3. TRYGGHETSPUNKTER

Ta del av information om 
krisläget via radio/tv/internet.

1. HÅLL DIG INFORMERAD
Det är viktigt att du följer de 
instruktioner som ges av ansvarig 
myndighet tex vid evakuering av 
utsatta områden.

2. FÖLJ DIREKTIV
Det är viktigt att hjälpa varandra! 
Människor i din närhet som inte kan 
ta hand om sig själva kan komma att 
behöva din hjälp.

3. SAMARBETA

Innan krisen

Under krisen

Före krisen

Tändstickor 
& ljus

Batteridriven
radio

Mat som klarar
rumstemperatur

Vattendunkar

Ficklampa med
batterier

Värmekälla som
inte drivs av el

Spritkök

Eventuella
mediciner

Sovsäck, filtar
& varma kläder

Kontanter

Hygienartiklar

Telefonlista

Är du redo?
Gör testet och se om du har vad du

behöver för att packa krislådan!

Två vykort ska hjälpa kommunerna i Västerbotten att informera  
invånarna om krisberedskap och vad som bör finnas i en krislåda.

https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/tjanster/publikationer/ar-du-redo---risker-och-hot-i-vasterbottens-lan.html
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Västerås kommun
Idog information fick skola och  
fritidsverksamhet på spåret

Johan Ahlström,  
riskingenjör vid 
Stadslednings kontoret  
i Västerås.

Riskingenjör Johan Ahlström i Västerås har ägnat 
mycket tid åt att informera skolpersonal om årets 
Krisberedskapsvecka – från skoldirektör, via rekto-
rer till förstelärarna i SO. För att nå unga utanför 
skolan har frivilligorganisationer visat beredskap 
i praktiken på fritidsgårdar och klubbar.

Att ”sälja in” Krisberedskapsveckan i en kommun 
med över 150 000 invånare och ett 15-tal högstadie-
skolor är ett stort och tidskrävande uppdrag. 

Ansvaret har legat på Johan Ahlström, riskingen-
jör vid Stadsledningskontorets enhet för Trygghet 
och Säkerhet, vars första steg var att boka en träff 
med skoldirektören och förvaltningens högsta led-
ning. Syftet var att förankra veckan genom att så 
konkret som möjligt presentera vad den innebar. 

Och responsen blev positiv.
– De köpte upplägget direkt och ville verkligen 

satsa på veckan.
De flesta skolor valde att genomföra sina aktivi-

teter under den officiella Krisberedskapsveckan i 
maj – trots att det inte är den bästa veckan under 
skolåret. 

– Det är mitt i betygsättningen och både lärare 
och elever är upptagna av nationella prov. Därför 
fick de som ville välja en höstvecka istället, säger 
Johan Ahlström.

Under 2018 innehåll kampanjen en särskild 
satsning på elever i årskurs 7-9. Det var välkommet 
eftersom kommunens återkommande brandutbild-
ning har visat att barn och unga är bra på att ta till 
sig information – och dessutom ofta delar med sig 
av kunskapen till kompisar, föräldrar och syskon.

Liksom i andra kommuner har flera skolor i 
Västerås privata huvudmän. För att nå dem använde 
Johan Ahlström och hans kollegor ett befintligt nät-
verk för alla privata skolor år 6-9.  

– Vi hade tur eftersom det finns ett sådant nät-
verk i kommunen och när vi informerade vid en av 
deras träffar stod det klart att även de ville jobba 
med Krisberedskapsveckan.

Nästa steg blev att träffa alla rektorer. 
– Broschyren var bra draghjälp när det gällde att 

övertyga rektorer och biträdande rektorer. Förom 
att gå igenom materialet pratade vi också om förut-
sättningar i just vår kommun.

För att öka intresset gjorde vi också ett quiz där 
skolledarna fick svara på frågor om sårbarhet och 
beredskap. 

– Vi kallade det Nationellt prov i krisberedskap 
och det blev ett kul inslag som fick många att upp-
täcka en och annan kunskapslucka. 

Som sista steg informerade Johan Ahlström alla 
förstelärare i SO.

– För att lärarna skulle kunna anpassa under-
visningen efter lokala förutsättningar tog vi också 
fram fakta om till exempel kommunens vatten- 
och elförsörjning, säger Johan Ahström. 

De fick också MSB:s material i förväg så att de i 
lugn och ro kunde gå igenom det med sina kollegor. 
Materialet kompletterades också med förslag på 
vad skolorna kunde göra praktiskt som till exempel 
att demonstrera skolornas skyddsrum.
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Ansvaret för att genomföra aktiviteterna låg på 
förstelärarna och Johan Ahlströms intryck är att 
de tyckte att det var ”roligt och spännande”. Hittills 
har han bara fått svar från en skola, men de tyckte 
att eleverna ”var mycket intresserade” och att kun-
skapen var ”nyttig”.

För att nå unga utanför skolan genomförde 
kommunen också aktiviteter på fritidsgårdar och 
klubbar. Medan skolan hade fokus på att förmedla 
fakta och diskutera, erbjöd fritidsverksamheten 
praktisk verksamhet på eftermiddagar och kvällar. 
Genom det fick även elever på mellanstadiet del av 
informationen. 

Även arbetet för att involvera fritidsförvaltning-
en inleddes med en information till ledningsgrup-
pen som sedan bjöd in sina medarbetare till en träff 
om Krisberedskapsveckan. För att väcka intresset 
bjöd Johan Ahlström in en kollega från en annan 
kommun till en utbildning för fritidsledarna.

– Han är expert på praktisk överlevnad i skog och 
natur och kan det mesta om hur man förbereder 
och klarar en krissituation. 

Kommunen frågade också frivilligorganisatio-
nerna i och omkring Västerås om de kunde stötta 
och hjälpa fritidsverksamheten. Sju organisationer 
nappade och fritidsgårdarna och klubbarna fick en 
lista med aktiviteter och kontaktuppgifter. 

Såvitt Johan Ahlström vet tog åtminstone en av 
fritidsgårdarna hjälp av Civilförsvarsförbundet som 
bland annat lärde ut hur man gör upp eld och berät-
tade om ätliga vilda växter.

Enligt Johan Ahlström borde krisberedskap 
egentligen vara en del av samhällskunskapen på 
högstadie- och gymnasienivå. För att det ska bli 
verklighet krävs dock att ämnet skrivs in i läro-
planen.

Bildtext

För kommunens egen del är ambitionen att hitta en 
permanent modell för kommande skolaktiviteter. 

Ett förslag är att slå ihop informationen om kris-
beredskap med brandutbildningen för att ”slippa” 
informera vid två olika tillfällen. Något som blivit 
lyckat i en annan kommun, där det visade sig att 
räddningstjänstens personal gärna ville utveckla 
sin utbildningsverksamhet.

 Men det räcker inte med goda ambitioner:
– Vilken modell vi än väljer bygger det praktiska 

arbetet på att vi har engagerade förstelärare och 
rektorer som pushar på arbetet.
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Ystad, Simrishamn, Sjöbo och  
Tomelilla kommuner
Skolteater och säkerhetsmässa når de unga

Skolteater för alla fyror på höstterminen och säker-
hetsmässa på brandstationen i Ystad för sjuorna. 
Kommunerna Ystad, Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla 
informerar unga på många olika sätt. Alla som är 
mantalsskriva i kommunerna får Livsviktig handbok 
i brevlådan.

 
Thomas Andersson är säkerhetschef i Ystad, 
Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla och stolt över 
kommunernas arbete med krisberedskap. Kom-
munerna på Österlen har hittat ett eget sätt att 
komplettera Krisberedskapsveckan. Under den 
officiella majveckan demonstrerade Sydöstra 
Skånes bilkår hemberedskap och visade en krislåda 
utanför brandstationen i Ystad. 

De stora aktiviteterna ägde rum under hösten och 
handlade om informera alla elever i åk 4 i projektet 
Ta ditt ansvar! 

Under fem veckor besökte skådespelarna Ebba 
Jönsson och Ellen Leufstadt från Ystads ungdoms-
teater 44 klasser där de dramatiserade krissituatio-
ner och lät barnen reflektera över vad de just har sett.

För Ebba Jönsson har uppdraget varit både 
givande och roligt.

– Först spelade vi en kort teater som handlade 
om hur man kan rena vatten, brandsäkerhet, viktiga 
telefonnummer och hur man kan få information 
om det händer något. I år hade vi också med oss 
en krislåda för att kunna visa hur olika saker ser 
ut och fungerar och hur man kan göra i praktiken, 
säger hon och tillägger att barnen ställde många bra 
frågor.

Under höstens ”turné” träffade hon och kollegan 
Ellen Leufstadt närmare tusen barn och hon vet 
att informationen sprider sig eftersom barnen 
pratar med kompisar i andra årskurser, syskon 
och föräldrar.

Kommunernas val att satsa på teater för alla 
fjärdeklassare motsvarar Thomas Anderssons 
förväntningar:

– Vi räknade med att tioåringar är nyfikna och 
tillräckligt mogna för att kunna ta till sig infor-
mationen. Nu ser vi att engagemanget har varit 
fantastiskt och att barnen tar med sig kunskapen 
hem till familjen.

År 2018 genomfördes aktiviteten för tredje året 
i rad. Första året deltog både polis och räddnings-
tjänst i det praktiska arbetet ute på skolorna. Men 
ingen av myndigheterna har numera möjligheter 
att avsätta en person mellan 9 och 15 under fem 
veckor. Något som i just detta fall har varit en fördel: 

– När vår uniformerade personal var med frågade 
barnens mest om vapen och utrustning. En vanlig 
fråga var: Har du skjutit någon? I år blev det mer  
fokus på krislådan och på hur man kan förbereda 
sig om vi inte längre har tillgång till vatten eller el 
för att ladda mobilen, säger Thomas Andersson.

För att nå äldre unga genomför kommunerna 
också en årlig säkerhetsmässa. Då kommer alla 
elever i åk 7 till brandstation i Ystad där de får prata 
om konsekvenserna av olika brott. De får också lära 
sig hur man ska rapportera en skada eller utrymma 
ett brinnande diskotek. 

– Innehållet på mässan är mycket konkret och 
anpassat till elevernas vardag. I våra kommuner 
flyttar många från en byskola till en skola i staden 
när de börjar högstadiet. Därför fokuserar vi på nya 
frestelser som sms-lån och trafiksäkerhet för cykel 
och moped. Dessutom diskuterar vi sociala medier 
ur flera perspektiv.

Under skolår 2 och 5 och 8 informerar Räddnings-
tjänsten om brand- och krisberedskap.

Barn och unga är en prioriterad målgrupp i kom-
munerna på Österlen. En annan sådan grupp är 
män över 70 år som bor ensamma på landsbygden.

– De är överrepresenterade i olycksstatistik och 
har ofta sämre koll på sin säkerhet. De har också 
ofta sämre beredskap vid längre strömavbrott genom 
att exempelvis sakna livsmedel som kan lagras utan 
el, säger Thomas Andersson.
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Sedan år 2016 delas Livsviktig handbok – tänk efter före, agera rätt 
vid kris ut till alla hushåll i kommunerna Ystad, Simrishamn, Sjöbo och 
Tomelilla.

Sedan år 2016 får alla som bor permanent i kom-
munerna broschyren Livsviktig handbok – tänk 
efter före, agera rätt vid kris. Den handlar om hur 
man håller sig informerad vid såväl små som stora 
kriser, viktiga telefonnummer, hur man gör en plan 
för att klara av olika situationer. Broschyren inne-
håller också viktiga ”bra att ha-listor”.  Innehållet 
är framtaget av kommunerna i samverkan med 
polis, räddningstjänst och Lasarettet i Ystad.

För att involvera gruppen äldre män lite extra  
anordnade kommunerna en tävling där de i sam-
band med utskicket får svara på ett antal frågor 
om säkerhet. Tre vinnare fick var sin krislåda med 
nyttiga saker som till exempel ficklampa, mat, 
vattendunk och värmeljus.

http://sorf.se/wp-content/uploads/2015/12/Sakerhetsbroschyr_uppslag-HG-underlag-tryck.pdf
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Trygghet och säkerhet 2018
RISKKOMMUNIKATION OCH INDIVIDENS BEREDSKAP

Denna rapport är den elfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans 
med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap publicerar indikatorer inom området 
trygghet och säkerhet. I rapporten presenteras den allmänna utvecklingen samt värden för in-
dikatorerna på kommunnivå. Med Öppna jämförelser hoppas SKL kunna bidra till att utveckla 
området trygghet och säkerhet. 

Indikatorer finns bland annat för:
 > Brotts-  och olycksutvecklingen
 > Tillgänglighet till hjälp vid nödläge
 > Krisberedskap

2018 års rapport har som tema ”Riskkommunikation och individens beredskap”.

https://skl.se/




Delegerade beslut om företagsstöd under perioden 2019-01-01 till 2019-02-20

Beslutsdatum TotalerFöretag Typ av stöd Beviljat belopp
2019-01-16 2019/24-709Vimmerby kommun Hemsändningsbidrag 292 000
2019-01-16 2019/25-709Torsås kommun Hemsändningsbidrag 180 540
2019-01-28 2018/565-705LEDenergy Nordic AB Företagsutveckling - övrigt 100 000
2019-01-28 2018/569-705Mera Resurs AB Digital omställning 6 250
2019-01-30 2019/130-705Villa Famiglia i Vassmolösa AB Företagsutveckling - övrigt 52 500
2019-01-31 2019/211-705KMP Pellet Heating AB Produktutveckling - övrigt 31 500
2019-02-01 2019/210-709Kalmar kommun Hemsändningsbidrag 218 700
2019-02-01 2019/213-705Zwenis Beauty Supplies and Barbershop AB Företagsutveckling - övrigt 62 500
2019-02-04 2019/2019/212-705Skälshult Gård AB Marknadsutveckling - övrigt 5 000
2019-02-05 2019/214-705Xtr24 AB Marknadsutveckling - övrigt 97 500
2019-02-05 RUN 2019/322Nordpolen Energi Marknadsutveckling - nya företag 13 250
2019-02-06 2019/27-705Grillat  Nordic AB Marknadsutveckling - nya företag 100 000
2019-02-06 RUN 2019/323Woodplastic Scandinavia AB Marknadsutveckling - nya företag 88 875
2019-02-07 2019/10-705Iimsol AB Marknadsutveckling - export 100 000
2019-02-08 2019/306-705Cobotech Kalmar AB Marknadsutveckling - export 15 000
2019-02-11 RUN 2019/328We are tomorrow Marknadsutveckling - övrigt 100 000
2019-02-18 RUN 2019/340Compfence AB Marknadsutveckling - övrigt 48 400
2019-02-19 RUN 2019/353Calmar Industriteknik AB Marknadsutveckling - övrigt 16 000
2019-02-20 RUN 2019/341Formabs AB Marknadsutveckling - export 60 000

Summa 1 588 015



Beslutade stöd Kulturprojektmedel 2019-01-01 till 2019-02-28

Projektnamn Projektägare Belopp Projektperiod Delprojekt
Nya Småland Region Jönköpings län 150 000 2019-01-01 --2019-12-31 3 av 3
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