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Regional utvecklingsförvaltning
 

Regionstyrelsen

Erbjudande att redovisa prioriteringar avseende 
framtida regionala tillväxtarbete, inklusive 
sammanhållningspolitiken

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att godkänna föreslagna prioriteringar. 
Regionstyrelsen översänder dokument med redovisade prioriteringar 
avseende det framtida regionala tillväxtarbetet, inklusive 
sammanhållningspolitiken till Näringsdepartementet. 

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 till Näringsdepartementet ska innehålla:

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

- Prioriteringar och deras 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 miljömässig hållbar utveckling 

Regionala utvecklingsnämnden beslöt den 8 mars § 56 att föreslå 
Regionstyrelsen att godkänna föreslagna prioriteringar samt ge förvaltningen 
i uppdrag att stämma av Kalmar läns prioriteringar med övriga län inom 
Småland/Blekinge/Halland. 
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Nämnden gav presidiet i uppdrag att lämna över det bearbetade förslaget till 
regionstyrelsen. 

Underlag från SKL
Som ett tillägg till uppdraget från regeringen har SKL samlat in och 
sammanställt möjligheter och utmaningar kring den framtida regionala 
tillväxtpolitiken utifrån att samtliga regioner sedan 2019 har en enhetlig 
struktur. Det finns numera regioner i samtliga län med ett lagstadgat ansvar 
för att ta fram en regional utvecklingsstrategi i bred samverkan. Denna 
strategi bör vara utgångspunkt och styrande för det samlade regionala 
utvecklingsarbetet som sker i länen, oaktat vilken aktör som äger det 
formella ansvaret. SKL pekar på tre områden där det finns tydliga behov att 
ändra förutsättningarna framåt:
- Arbetet med strukturfonderna måste anpassas till den utveckling som 

har skett. Regionalfonden, Socialfonden och de delar i 
Landsbygdsprogrammet som rör generell landsbygdsutveckling måste 
tydligare samordnas och integreras med det regionala tillväxtarbetet för 
att stödja en sammanhållen utveckling i regionerna.

- Det regionala kompetensförsörjningsuppdraget behöver skrivas in i 
förordningen om regionalt tillväxtarbete, för att skapa långsiktigt 
hållbara strukturer i länen. Regeringen behöver tydliggöra relevanta 
myndigheters samverkansuppdrag inom området samt skapa en tydligare 
nationell samordning mellan myndigheter och departement, i syfte att 
skapa en sammanhållen kompetensförsörjningspolitik för Sverige. 

- Landsbygdsutveckling är idag en del av det regionala 
utvecklingsuppdraget, då detta avser hela territoriet. Samtidigt återfinns 
de flesta verktyg för att göra insatser inom området hos statliga 
myndigheter. Ansvaret bör integreras tydligare i det regionala 
utvecklingsuppdraget genom att verktyg för utvecklingsinsatser samlas 
hos den regionala utvecklingsansvarige aktören. Detta skapar 
förutsättningar för att bedriva en sammanhållen utvecklingspolitik som 
tar hänsyn till både stad och land, utefter respektive plats specifika 
förutsättningar. 

Sammanfattning av regionens svar till näringsdepartementet

Tillvägagångssätt
I analysen har regionen utgått från det underlag som togs fram 2017/2018 i 
samband med arbetet med den regionala utvecklingsstrategin – ”Klimat att 
växa i”. Till denna analys har adderats underlag från OECD rapporten från 
2018, de strukturbilder som arbetats fram tillsammans med länets kommuner 
liksom det kunskapsunderlag som nu tas fram till regionplanen. 
Regionen har utgått från den regionala utvecklingsstrategins fyra prioriterade 
områden och de tre övergripande perspektiven. 
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Följande prioriteringar är viktiga för Kalmar län:
- Stärkt konkurrenskraft

Länets styrkeområden; skog och trä, livsmedel, besöksnäring 
E-hälsa och Smart industri
Ökat förädlingsvärde 
Bygga långsiktig kapacitet för innovation och förnyelse
Entreprenörskap
Testbäddar

- Hållbar samhällsplanering
Digital och fysisk infrastruktur

      Fossilbränslefritt
Smarta lösningar på landsbygden
Vatten; tillgång och kvalité

- Kompetensförsörjning
Tillgänglighet i länet, t ex Lärcentra
Flexibelt och anpassat utbildningsutbud
Utbildning på olika nivåer
Matchning på arbetsmarknaden
Social inkludering

- Digital omställning
Näringslivets digitalisering
Samhällstjänster
E-hälsa

Koppling till föreslagna mål för sammanhållningspolitiken 2021-2027
Följande fyra mål, som Kommissionen tagit fram inför den kommande 
programperioden, ser regionen att dess utmaningar kopplas till:
1. Smartare Europa (kunskapsmiljöer, styrkeområden, ökat 

förädlingsvärde, kompetensförsörjning, näringslivets digitalisering)
2. Grönare koldioxidfritt Europa (Minskad klimatpåverkan, fossilfri 

region, vatten, bioekonomi)
3. Sammankopplat Europa (digital och fysisk infrastruktur, näringslivets 

digitalisering, samhällstjänster, e-hälsa)
4. Socialt Europa (utbildning, matchning på arbetsmarknaden, social 

inkludering)

Helena Nilsson
regional utvecklingsdirektör

Bilaga
Prioriteringar för framtida regional utveckling, 

Camilla Håkansson
basenhetschef Företags och projektstöd

Sofia Moestedt
basenhetschef Samhällsplanering och 
tillväxt

Region Kalmar län
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1. Sammanfattande analys av samhällsutmaningar, möjligheter och 
förutsättningar för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet och i olika 
delar av länet

Bakgrund

Den sammanfattande analysen av samhällsutmaningar, möjligheter och förutsättningar får 
hållbar regional utveckling och tillväxt grundar sig i den omfattande analys som gjordes till den 
regionala utvecklingsstrategin, OECD-rapporten och de strukturbilder som tagits fram under 
2018.

Sedan lång tid tillbaka sker en urbanisering av befolkning och näringsliv i Kalmar län. Området 
kring Kalmar tätort, i Kalmar och Mörbylånga kommuner, har en starkare tillväxt såväl 
ekonomiskt som befolkningsmässigt än övriga delar av länet. Kustkommunerna har också en 
starkare utveckling än kommuner i inlandet. De inomregionala skillnaderna mellan kust och 
inland och mellan stad och land ökar. Samma trender finns på nationell nivå, där skillnaderna i 
ekonomisk utveckling och befolkningsutveckling ökar mellan olika län. Kalmar län har ett negativt 
inrikes flyttnetto till andra län, dvs. fler flyttar från länet än till länet. De är främst unga som 
flyttar från länet, och flyttarna går främst till storstadsregionerna. Andelen äldre i länets 
befolkning kommer att öka under kommande år, samtidigt som andelen i arbetsför ålder 
minskar. Detta medför större behov av vård och andra välfärdstjänster, samtidigt som 
arbetskraften och skatteintäkterna minskar. En god utveckling av sysselsättning och produktivitet 
i länet är därför avgörande för möjligheterna att finansiera befolkningens framtida behov av 
välfärden. 

I länets näringsliv pågår en strukturomvandling där sysselsättning förskjuts från industrin till 
tjänstesektorn. Nya arbetstillfällen tillkommer främst i de större kommunerna i länet, och främst 
i Kalmar och Oskarshamns tätorter. I inlandet har antalet arbetstillfällen istället minskat, i takt 
med att industrier dragit ned på personal eller lagt ned efter finanskrisen 2009. Strukturom-
vandlingen bidrar därmed också till att skillnaderna mellan kust och inland och mellan stad och 
land ökar. Det sker också en förskjutning av sysselsättning från branscher med höga 
förädlingsvärden per anställd, framför allt inom industrin, till branscher med lägre 
förädlingsvärden inom bl.a. hotell- och restaurang och företagsservice. 

Olika förutsättningar för tillväxt och utveckling

Sammantaget visar analysen att förutsättningarna för tillväxt och utveckling skiljer sig åt mellan 
olika delar av länet. Befolkning och näringsliv koncentreras allt mer till de större tätorterna, och 
till områden med starkare socioekonomiska förutsättningar. Eftersom behoven skiljer sig åt 
mellan olika delar av länet måste också tillväxtpolitiken vara differentierad och ta hänsyn till de 
specifika utmaningarna och möjligheterna som finns på varje plats. Med en avtagande befolkning 
och krympande näringsliv försämras förutsättningarna för den kommersiella servicen. Här krävs 
att den offentliga sektorn göra aktiva insatser för att en hållbar tillväxt ska vara möjlig. 

Skälet till detta framgår av skillnaderna i förutsättningar för olika delar av Sverige. Dessa 
skillnader illustreras väl i figur 1 som visar Tillväxtverkets tillgänglighetsindex:
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Figur 1. Indexerad tillgänglighet

Källa: Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018, Tillväxtverket

Som ett förslag på arbetsmetod har organisationen Hela Sverige bearbetat Maslows 
behovstrappa till en modell på samhällsnivå, se figur 2. Trappan pekar på vilka grundläggande 
behov som måste vara tillgodosedda för att ett samhälle ska kunna självförverkligas. 

Figur 2. Samhällets behovstrappa – en bearbetning av Maslows behovstrappa

Källa: Hela Sveriges landsbygdsprogram ”Vi vill ha en landsbygdspolitik för hela Sverige för att hela Sverige”

Delar av Kalmar län har goda förutsättningar och befinner sig på det översta trappsteget, 
samhällets självförverkligande, där innovation, kreativitet och entreprenörskap kan blomstra. 
Dessa delar finns främst där tillgängligheten är hög och de grundläggande behoven kan 
tillgodoses. 
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I andra delar av länet kämpar befolkning, kommuner och näringsliv för att tillgodose de mest 
grundläggande behoven, t.ex. bredband, infrastruktur, dagligvaruhandel eller telefoni (steg 1). 
När de grundläggande behoven inte är tillgodosedda handlar innovation och entreprenörskap 
om att se till att dessa behov tillgodoses, och det är svårt att få tid över att självförverkliga 
samhället. Därför är det viktigt att den nationella och internationella regionalpolitiken ger 
förutsättningar för regionerna att fullt ut bedriva en differentierad tillväxtpolitik som är anpassad 
efter platsernas specifika behov.

Näringsliv och konkurrenskraft

Kalmar län har många internationellt konkurrenskraftiga profilområden inom bland annat energi, 
vatten- och miljöteknik, besöksnäring, gröna näringar samt delar av tillverkningsindustrin. 
Antalet sysselsatta ökar inom gröna näringar, livsmedelsindustri och besöksnäringen. Inom 
industrin pågår en strukturomvandling där antalet sysselsatta minskar samtidigt som förädlings-
värdena ökar, vilket är en följd av att produktionen blir allt mer automatiserad. Figur 5 visar 
fördelningen av sysselsättning mellan olika branscher i länet och riket.

Figur 5. Sysselsatta per bransch och kön i Sverige och Kalmar län 2016

Källa: SCB

Länets näringsliv består av ett stort antal små företag i många olika branscher och domineras av ett 
fåtal stora företag inom tillverkningsindustrin. Figur 6 visar fördelningen av antalet anställda i länet 
och i riket 2015. En näringsstruktur bestående av många små företag är både en styrka och en 
svaghet för länet. Små företag står för en stor del av de nya arbetstillfällen som skapas, men också 
för en stor del av de som försvinner. 

Figur 6. Andel anställda efter företagsstorlek 2015

Källa: SCB
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Industrins dominans medför också en större konjunkturkänslighet eftersom industrin påverkas 
mer av konjunkturen än tjänstesektorn. Den stora exponeringen mot industrin medförde att 
finanskrisen 2009, som främst påverkade industrin, slog relativt hårt mot länet. I samband med 
krisen föll BRP per invånare i länet med nästan 12 %, vilket kan jämföras med en nedgång på ca 
5 % på riksnivå. Känsligheten är också större i länets mindre kommuner än i de större eftersom 
många av de små kommunerna är mer beroende av ett fåtal stora arbetsgivare. Även om Kalmar 
län har en hög produktivitet i en internationell jämförelse är produktiviteten låg i ett nationellt 
perspektiv. Skillnaderna mellan svenska län har ökat sedan 1980-talet och drivs av att 
storstadsregionerna har haft en starkare tillväxt än övriga landet under perioden. 

Antalet anställda ökar inom tjänstesektorn, och främst inom företagstjänster som projektering, 
samhällsplanering, revisions- och reklambyråer. I dessa branscher har antalet anställda ökat med 
drygt 3 000 personer sedan 2007 och ökningarna har främst skett i Kalmar och Oskarshamns 
tätorter. Det sker därmed en urbanisering av länets näringsliv. 

Antalet anställda ökar också inom besöksnäringen, byggsektorn, företagsservice och 
livsmedelsindustrin. Ökningarna i dessa branscher är koncentrerade till länets större kommuner 
och till ett fåtal större företag per bransch. Besöksnäringen har en något större geografisk 
spridning men är koncentrerad till Ölandskommunerna, Kalmar och Vimmerby kommun. Jämfört 
med näringslivet i stort är företagen inom besöksnäringen mindre och har färre anställda. 

Förädlingsvärdet per anställd i länet är högst inom högteknologisk verksamhet, exempelvis 
energi, IT/telekom, FoU och Life Science. Även tillverkningsindustrin har höga förädlingsvärden 
per anställd. Utmärkande för dessa branscher är att de har en hög kapitalintensitet och att 
många vanliga yrken inom branscherna kräver en högre utbildning. Lägst förädlingsvärde per an-
ställd i Kalmar län har företag inom besöksnäring, företagsservice och logistik. Utmärkande för 
dessa branscher är att de är personalintensiva och att många av arbetstillfällena inte kräver 
högre utbildning. Skillnaderna mellan olika branscher är stora: Det behövs exempelvis två till tre 
anställda inom besöksnäringen för att generera samma förädlingsvärde som en anställd inom 
industrin.

Omställning av näringslivet

Analysen visar ett stort behov av omställning av delar av näringslivet, främst i de inre delarna av 
länet där industriarbeten försvunnit utan att andra typer av arbetstillfällen tillkommit. Länet 
tycks ha klarat av tidigare omställningar i näringslivet bättre än idag.

Under 1890-talet omvandlas järnbruken till pappersbruk och verkstadsindustrier, vilket la 
grunden för länets ekonomiska utveckling. Andelen sysselsatta inom industrin ökade stadigt i 
Kalmar län fram till oljekriserna på 1970-talet. Länets industri kunde snabbt ställa om till nya 
typer av produktion, utan förändrade krav på kompetens. Dagens omställning försvåras av att de 
arbetstillfällen som tillkommer har andra kompetenskrav än de som försvinner, vilket medför 
större behov av om- eller vidareutbildning. 

Utbildning och kompetensförsörjning

Andelen eftergymnasialt utbildade bedöms komma att förbli lägre än riksgenomsnittet eftersom 
länets gymnasieelever påbörjar högskolestudier i lägre utsträckning än i Sverige totalt sett. 
Andelen av länets avgångselever från gymnasiet som inom 3 år påbörjat högskolestudier vid 
något lärosäte i Sverige har dessutom sjunkit de senaste åren. Det finns tydliga samband mellan 
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utbildningsnivå, etablering på arbetsmarknaden och hälsa. Gymnasiebehörighet är därför en 
viktig indikator på barns- och ungas förutsättningar att etablera sig i samhället och uppnå god 
hälsa och välbefinnande. Andelen elever med behörighet till gymnasieskolan ligger nationellt 
strax under 90 procent. En något större andel flickor (90 %) uppnår gymnasiebehörighet jämfört 
med pojkar (88 %). Variationen över tid är liten. I länet ligger flickorna i paritet med rikssnittet 
medan andelen pojkar som är behöriga till gymnasiet minskar något.

Det finns inomregionala skillnader i självskattad hälsa, vilka samvarierar med skillnader i 
socioekonomi och levnadsvanor i olika delar av länet. Gymnasieutbildning har ett starkt samband 
med såväl etablering på arbetsmarknaden och den egna försörjningen som med hälsa och 
delaktighet i samhället. Behörigheten till gymnasiet minskar, särskilt bland pojkar. Samtidigt ökar 
psykisk ohälsa, särskilt bland flickor och unga kvinnor. Även sjukskrivningar relaterade till psykisk 
ohälsa och stress ökar. Nästan hälften av alla pågående sjukskrivningar i länet beror på psykisk 
ohälsa. 

Arbetskraft i Kalmar län

Arbetskraften i Kalmar län består av drygt 111 500 personer. I länet som helhet förvärvsarbetar 
ca 79 % av männen i åldern 20–64 år, medan motsvarande andel bland kvinnorna är 78 %. 
Kalmar län har en något högre förvärvsfrekvens än riket, vilket är en styrka. Det finns dock stora 
inomregionala skillnader och förvärvsfrekvensen varierar mellan ca 70–84 % mellan kom-
munerna. Bland utrikes födda är förvärvsfrekvensen betydligt lägre än bland inrikes födda och 
lägre i länet än på riksnivå. Detta förklaras av att relativt många av de utrikesfödda i länet är 
nyanlända, och att det tar tid för dessa att etablera sig på arbetsmarknaden.

Fysisk och digital infrastruktur

Attraktiva livsmiljöer och god tillgänglighet i vardagen är viktiga faktorer för en framgångsrik 
region. En hållbar fysisk samhällsplanering bidrar till att vi nyttjar våra naturgivna förutsättningar 
väl. Den bidrar också till en bättre vardag och till större arbetsmarknadsregioner. Det senare är 
extra viktigt i Kalmar län, som är förhållandevis stort och glest befolkat. Förbättrade 
pendlingsmöjligheter kan minska länets sårbarhet för konjunktursvängningar och stärka 
näringslivet. Ett större antal pendlingsbara arbetstillfällen och möjlighet att arbeta på distans gör 
det lättare att hitta passande arbeten och påverkar också lönenivåer och möjligheterna till 
matchning mellan arbete och utbildning.  För bland annat distansarbete är bredband en 
nödvändighet. Bredbandsstatistiken har lång eftersläpning, men det står klart att Kalmar län 

ligger efter grannlänen när det gäller utbyggnaden. 
Figur 18 visar tillgången till bredband i olika delar av 
länet.

Figur 18. Tillgång till bredband 
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2. Våra prioriteringar och dess inriktning, inklusive gränsöverskridande 
samarbeten och samverkan med statliga myndigheter

Regionens prioriterade områden utgår från den regionala utvecklingsstrategins fyra prioriterade 
områden och de tre övergripande perspektiven i denna. Prioriteringarna är på en övergripande 
nivå för att ge en flexibilitet och möjlighet till snabb omställning vid behov. Det behövs flexibla 
system för att snabbt kunna agera vid stora förändringar som påverkar den regionala 
utvecklingen och göra snabba omställningar.

De viktigaste prioriteringar för Kalmar län är:

1. Stärkt konkurrenskraft
Ett dynamiskt näringsliv och konkurrenskraftiga företag är förutsättningar för en långsiktigt 
hållbar tillväxt i regionen. Det regionala näringslivet är inne i en stor omställning där 
globaliseringen och den digitala utvecklingen förändrar förutsättningarna. Framgångsfaktorer 
handlar om att ta tillvara på idéer och innovationer, en väl fungerande och mindre segregerad 
arbetsmarknad, en effektiv kompetensförsörjning och att näringslivet får tillgång till ny teknik 
samt forskning och utveckling. 

För att stärka länets konkurrenskraft behöver vi skapa bättre förutsättningar för fler nya och 
växande företag och arbeta för ett ökat kunskapsinnehåll i produktionen och därmed att ökat 
förädlingsvärde. Det finns ett stort behov av att bygga långsiktig kapacitet och stödstrukturer för 
innovation och förnyelse för att underlätta omställningen i näringslivet. Det handlar bl a om att 
stärka samverkan mellan näringslivet, akademin/FoU och samhället bl a genom att etablera 
testbäddar. För tillkomsten av nya företag behövs insatser för att stimulera entreprenörskapet.  
Stark samverkan finns inom länets innovationssystem men också med aktörer i grannlänen samt 
på nationell och internationell nivå. 

Länets naturgivna förutsättningar är utgångspunkten för en stor del av det näringsliv som idag 
dominerar i länet. Besöksnäring, livsmedelsindustri, trä- och skogsindustri är de tydligaste 
exemplen, men även åtskilliga framgångsrika tillverkande företag har sitt direkta ursprung ur de 
gröna näringarna liksom företag med verksamhet inom hållbarhetsteknik och förnyelsebar 
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energi. Dessa styrkeområden bidrar till en stark regional identitet och de flesta av dessa näringar 
har haft en stark utveckling av omsättning, sysselsättning, förädlingsvärde och export. Fokus är 
att utveckla nya kunskapsmiljöer tillsammans med näringsliv, akademi och offentlig sektor inom 
länets styrkeområden; skog och trä, livsmedel samt besöksnäring. Ytterligare ett område som är 
prioriterat är  e-hälsa som vi ser kommer att kunna bli ett styrkeområde som regionen 
tillsammans med universitetet satsar på att bygga ett kluster och kunskapsmiljö kring, eHealth 
arena. Tillverkningsindustrin är fortsatt viktig för länet och här pågår ett arbete via den nationella 
satsningen på Smart Industri. 

För stärkt konkurrenskraft är det fortsättningsvis viktigt att stödja internationaliseringen i 
näringslivet där export är en del men det handlar också om omvärldsbevakning, mångfald mm. 
Här är satsningen på Regional exportsamverkan viktig och samverkan med och mellan Business 
Sweden och ALMI. Denna skulle kunna utvecklas betydligt och ALMI skulle kunna ta en större roll 
i att stödja företagens internationalisering då inte Business Sweden finns representerat i samtliga 
län. Business Swedens målgrupp är dessutom företag med fler än 249 anställda. Regionens 
särskilda satsningar på Småland/Blekinge/Hallands kontor i Bryssel samt Kalmar och Kronobergs 
kontor i Kina är också ett sätt för regionen att stödja företagens internationalisering. 

Vi behöver utveckla och nyttja möjligheterna med cirkulär ekonomi. Det betyder att vi genom 
samarbeten vill utvecklade affärsmodeller, produkter och tjänster genom att materiella resurser 
används mer effektivt, genom smartare återvinning och affärsmodeller. Ökade krav på ett 
effektivt resursutnyttjande och hållbar utveckling stimulerar nya affärsmöjligheter.

2. Hållbar samhällsplanering
Attraktiva livsmiljöer och god tillgänglighet i vardagen är viktiga faktorer för en framgångsrik 
region. En hållbar fysisk samhällsplanering bidrar till att vi kan nyttja våra naturgivna 
förutsättningar väl. Den bidrar också till en bättre vardag och till större arbetsmarknadsregioner. 
Framgångsfaktorer är bland annat ökad samverkan i den fysiska samhällsplaneringen för att 
förbättra pendlingsmöjligheter, godstransporter samt bidra till förbättrad digital kommunikation 
i hela länet liksom en miljö i balans. En av Kalmar läns största tillgångar är landsbygden där våra 
styrkeområden i näringslivet har sin bas. Utan en väl fungerande landsbygd riskerar vi också att 
tappa i konkurrenskraft i dessa näringar. I arbetet med hållbar samhällsplanering handlar det 
därför mycket om att jobba med smarta lösningar för bl a service, tillgänglighet mm anpassade 
till landsbygdens behov.

Det handlar om en välfungerande transportinfrastruktur, kommunikationer och mobilitet, med 
bra täckning av järnväg, vägnät och flygförbindelser. Förbättrade pendlingsmöjligheter kan 
minska länets sårbarhet för konjunktursvängningar och stärka näringslivet. Ett större antal 
pendlingsbara arbetstillfällen gör det lättare att hitta passande arbeten och påverkar också 
lönenivåer och möjligheterna till matchning mellan arbete och utbildning. 
Vi vill åstadkomma en hållbar regionförstoring dvs större och mer robusta 
arbetsmarknadsregioner. Här har järnvägsnätet en avgörande roll. De regionala banorna i Kalmar 
län måste därför av staten vara prioriterade för att uppgraderas vad bl a gäller signalsystem men 
även andra insatser i syfte att korta restiden. Viktigt är att dessa banor även fortsättningsvis är 
direkt anslutna till stambanan i Linköping. Staten bör ta ansvar för att ett sammanhållet 
järnvägssystem bibehålls.

Godstrafiken spelar en avgörande roll för arbetstillfällen och ekonomisk utveckling i länet och 
välutvecklade logistik- och godstransportsystem är därför en förutsättning för länets utveckling. 
Även flygförbindelsen med Stockholm är avgörande för näringslivets internationalisering och för 
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regionens utveckling i stort. Detta eftersom det tills vidare inte är tidsmässigt möjligt att ersätta 
flyget med andra färdsätt. 

Samtidigt måste transportsystemets miljö- och klimatpåverkan minska för att vara långsiktigt 
hållbart. De fossila bränslen som används i länet nyttjas till övervägande del till transporter. 
Omställning till fossilbränslefria transporter är därför en av länets stora utmaningar och målet är 
att Kalmar län år 2030 ska vara en fossilbränslefri region. Här fyller järnvägen en viktig funktion för 
såväl persontransporter som transport av gods. S

Vi behöver lägga särskild vikt vid vattenförsörjning, samt vid minskade utsläpp av fosfor, kväve 
och farliga ämnen till våra vatten. Detta innebär ett aktivt arbete för att genomföra 
åtgärdsprogrammet för södra Östersjöns vattendistrikt. Vi behöver också bidra till en minskad 
belastning på Östersjön som helhet. Nya arbetsmetoder, ny teknik samt samverkan på lokal, 
regional och internationell nivå är viktiga delar i arbetet, exempelvis via Interreg som ett verktyg 
för samverkan och finansiering.

En hållbar planering bidrar till att länets geografi, naturresurser, infrastruktur och miljöer nyttjas 
på ett klokt sätt samt till att platser, mark och vatten utformas och gestaltas så att de främjar en 
god livsmiljö. Detta leder i sin tur till bättre miljö och hälsa, ökat välbefinnande och trygghet samt 
en god tillgänglighet i vardagen. 

3.  Kompetensförsörjning

Den framtida arbetskrafts- och kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för länets långsiktiga 
utveckling. Tillgång till rätt kompetens är grundläggande för att länet ska utvecklas. Det handlar 
dels om hur vi hanterar utmaningen med stora pensionsavgångar och en åldrande befolkning, 
dels hur vi ökar kunskapsinnehållet och därigenom konkurrenskraften inom näringslivet. Detta 
förutsätter att hela utbildningskedjan fungerar, från det att fler elever avslutar gymnasieskolan 
med godkända betyg till att förutsättningarna för det livslånga lärandet förbättras i hela länet 
och hos alla grupper i samhället. För att klara omställningar och snabba förändringar på 
arbetsmarknaden behövs möjligheter till ett livslångt lärande där individens kompetens 
tillvaratas. Då handlar det såväl om att kunna tillhandahålla ett anpassningsbart och flexibelt 
utbildningssystem som att det finns strukturer som kan tillhandahålla utbildning där individen 
befinner sig, t ex lärcentra.

För tillväxt i regionen är effektiv kompetensförsörjning och att näringslivet får tillgång till ny 
kompetens vitala faktorer. Även insatser för att stärka den sociala sammanhållningen ur olika 
aspekter  är viktig. Framgångsfaktorer är tillgång till arbetstillfällen och kompetensförsörjning, 
liksom tillgänglig digital och fysisk miljö. Utbudet av utbildning ska stämma överens med 
arbetsmarknadens behov, men även driva länets utveckling framåt. Behovet av 
arbetskraftsinvandring är stort och människor med utländsk bakgrund kommer att vara 
betydelsefulla för kompetensförsörjningen och för länets utveckling i stort. 

Utbildning är en förutsättning för att få fler i arbete och att öka andelen som söker sig till högre 
studier. Den har en stark påverkan på folkhälsan samt den sociala och ekonomiska tryggheten.  
God hälsa, välbefinnande, trygghet och möjlighet att påverka sin livssituation är förutsättningar 
för att vi människor ska kunna leva ett rikt och hälsosamt liv. Olika former av utanförskap är 
riskfaktorer för människors hälsa. Därför är insatser för att stärka den sociala sammanhållningen 
ur olika aspekter viktig. Framgångsfaktorer är tillgång till arbetstillfällen och 
kompetensförsörjning, tillgänglig digital och fysisk miljö liksom sjukdomsförebyggande och 

207



hälsofrämjande insatser för en god hälsa. Det behövs både en högre utbildningsnivå i länet på 
sikt och en bättre matchning på arbetsmarknaden mellan arbetsmarknadens behov av 
arbetskraft och de utbildningar och kompetensutveckling som finns.

Utmaningen för Kalmar län handlar om bättre matchning mellan utbud och efterfrågan, ökade 
möjligheter till omställning och ett livslångt lärande, liksom om ökad attraktivitet för 
yrkesutbildningar. I länet finns idag brist på kompetens till bland annat yrken inom hälso- och 
sjukvård samt IT- och teknik. Samverkan inom länet men också med våra grannlän är av stor vikt 
liksom med den nationella nivån i form av Myndigheten för yrkeshögskola, Skolverket bland 
annat. 

4.  Digital omställning
Den digitala ekonomin och digital omställningen är både en utmaning och en nödvändighet för 
tillväxt och utveckling i regionen. Den digitala omställningen förändrar förutsättningar och 
beteenden radikalt. Därför talar vi numera inte längre om att digitalisera befintliga företeelser, 
utan den digitala omställningen påverkar alla områden i samhället. Vi behöver dra nytta av den 
digitala omställningen för att vitalisera och stärka Kalmar län. Kalmar län har en växande åldrande 
befolkning som skapar stora utmaningar när det kommer till ökad effektivitet i hälso-/sjukvård, 
socialtjänst samt vård/omsorg för att möta en ökad efterfrågan hos denna grupp. Alla i länet ska 
ha möjlighet att använda digitala samhällstjänster, för att skapa nya värden och motverka digitalt 
utanförskap. Detta förutsätter en stark digital infrastruktur och kompetenshöjande aktiviteter. 
Digital teknik är en stor möjliggörare för att nå över organisationsgränser och skapa enklare, bättre 
och mer effektiv offentlig sektor. Det gör att satsningar på e-hälsa till stor del kan ses som 
satsningar på jämlikhet, då förutsättningarna blir bättre för likvärdig vård och likvärdiga tjänster 
oavsett geografi eller andra förutsättningar som exempelvis kön eller ålder. Inom Region Kalmar 
län finns en vision att i länet skapa en arena för e-hälsoutveckling såväl nationellt som 
internationellt. 

IT-sektorn är i sig en av de snabbast växande näringarna men är inte den enda effekten av 
teknikutvecklingen. Traditionella affärsmodeller utmanas samtidigt som omställningen ger stora 
möjligheter till effektivisering och utveckling av nya tjänster, produkter och affärsmodeller. Också 
offentliga aktörer behöver utveckla sina verksamheter och omvärdera sina roller. Genom e-
tjänster och effektivare processer kan dialogen mellan medborgare och offentlig sektor stärkas. 
Genom ökad insyn och större delaktighet kan tilliten till demokratin öka. I vårt internationella 
arbete har vi de senaste åren arbetat med möjligheten inom Södra östersjöprogrammets ”people 
to people” aktiviteter för att stärka kontakterna mellan medborgare i olika länder inom 
programgeografin. 

Näringslivet behöver digitaliseras för att behålla sin konkurrenskraft, oavsett bransch och 
verksamhet. För att klara den demografiska utmaningen med allt fler äldre behöver också 
samhälls- och vårdtjänster kunna erbjudas digitalt. Kalmar län är till största delen landsbygd där 
avstånden behöver kunna överbryggas genom digitala lösningar och välfungerande 
bredbandsuppkoppling.  För att länet ska följa med i den digitala omställningen behöver mo-
derna tekniska lösningar användas och nya innovationer utvecklas. Möjligheterna för digital 
kommunikation i länet behöver förbättras för att nå målet att alla hushåll ska ha tillgång till en 
hastighet på minst 100 Mbit/s år 2020. 

Ändrade förutsättningar i det regionala utvecklingsuppdraget
Uppdraget har utökats till att även omfatta synpunkter på strukturella aspekter av det regionala 
utvecklingsuppdraget vad gäller roller och ansvar för att tydliggöra och skapa mer kraft i den 
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regionala utvecklingen. Det finns kopplingar mellan olika politikområden och behov av 
samordning mellan dem, speciellt vad gäller arbetet med strukturfonderna, 
kompetensförsörjningsuppdraget och inom landsbygdsutveckling. 

Det finns numera regioner i samtliga län med ett lagstadgat ansvar för att ta fram en regional 
utvecklingsstrategi i bred samverkan. Denna strategi bör vara utgångspunkt och styrande för det 
samlade regionala utvecklingsarbetet som sker i länen, oaktat vilken aktör som äger det formella 
ansvaret.

Vi stället oss även bakom de tre områden som SKL visar på och där det finns tydliga behov att 
ändra förutsättningarna framåt:

- Arbetet med strukturfonderna måste anpassas till den utveckling som har skett. Regionalfonden, 
Socialfonden och de delar i Landsbygdsprogrammet som rör generell landsbygdsutveckling måste 
tydligare samordnas och integreras med det regionala tillväxtarbetet för att stödja en 
sammanhållen utveckling i regionerna.

- Det regionala kompetensförsörjningsuppdraget behöver skrivas in i förordningen om regionalt 
tillväxtarbete, för att skapa långsiktigt hållbara strukturer i länen. Regeringen behöver tydliggöra 
relevanta myndigheters samverkansuppdrag inom området samt skapa en tydligare nationell 
samordning mellan myndigheter och departement, i syfte att skapa en sammanhållen 
kompetensförsörjningspolitik för Sverige. 

- Landsbygdsutveckling är idag en del av det regionala utvecklingsuppdraget, då detta avser hela 
territoriet. Samtidigt återfinns de flesta verktyg för att göra insatser inom området hos statliga 
myndigheter. Ansvaret bör integreras tydligare i det regionala utvecklingsuppdraget genom att 
verktyg för utvecklingsinsatser samlas hos den regionala utvecklingsansvarige aktören. Detta 
skapar förutsättningar för att bedriva en sammanhållen utvecklingspolitik som tar hänsyn till 
både stad och land, utefter respektive plats specifika förutsättningar. 

3. Kopplingen till Kommissionens förslag till EU:s förordningar för 
sammanhållningspolitiken 2021-2017

Sammanhållningspolitiken och strukturfondsprogrammen är idag allt mer integrerade i det 
regionala tillväxtarbetet och ett mycket viktigt verktyg för att genomföra insatser. Fonderna 
behöver dock anpassas och tydligare samordnas med det regionala tillväxtarbetet för att stödja 
en sammanhållen utveckling i regionerna och skapa synergier. Förutsättningarna ser dock olika 
ut i olika regioner och vi efterfrågar därför en flexibilitet för att kunna anpassa programmen efter 
våra olika behov, ex när det gäller den tematiska koncentrationen inom de olika fonderna. Vi ser 
också regionerna som de naturligt ansvariga för programmeringsarbetet. I arbetet med att uppnå 
fondsamverkan återstår en hel del arbete på den konkreta, projektnära nivån som vi anser är av 
stor vikt att ta sig an i det kommande programmeringsarbetet. Kommissionens strävan att nå 
ytterligare förenklingar för projektägare ser vi mycket positivt på och vill gärna koppla på 
ytterligare ambitioner för att nå en enklare och mer fondöverskridande hantering av ex ansökan 
och administration. Det är viktigt att sträva efter en större samordning av regelverk, 
gemensamma utlysningar, ansökningsförfarande och återrapportering för att vi ska kunna 
använda dessa verktyg för att uppnå regional tillväxt. 
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Kommissionens förslag för programperioden 2021-2027 utgår från fem investeringsprioriteringar 
där EU har bäst möjlighet att nå resultat. Följande fem mål ska styra EU:s investeringar under 
perioden 2021–2027: 

1. Ett smartare EU tack vare innovation, digitalisering, ekonomisk omvandling och stöd till 
småföretagen 

2. Ett grönare, koldioxidfritt EU som genomför Parisavtalet och investerar i energiomställning, 
förnybara energikällor och klimatarbete 

3. Ett mer sammankopplat EU, med strategiska transportnät och digitala nät 
4. Ett mer socialt EU som följer principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter och 

stöder bra arbetstillfällen, utbildning, kompetens, social inkludering och en jämlik hälso- och 
sjukvård 

5. Ett EU som står närmare medborgarna som stöder lokala utvecklingsstrategier och hållbar 
stadsutveckling i hela EU.

Fördelningen av medel kommer även i fortsättningen att bygga främst på BNP per capita men 
nya kriterier införs också för att bättre spegla verkligheten utifrån arbetslöshet, 
ungdomsarbetslöshet, låg utbildningsnivå, klimatförändringar och mottagande och integrering av 
migranter. Dessa kriterier stämmer väl överens med de utmaningar vår region står inför och de 
prioriteringar vi valt att fokusera på. Från nuvarande programperiod tar vi med oss positiva 
erfarenheter av möjligheten att inom Södra Östersjöprogrammet kunna motverka hinder över 
land- och havsgränser gemensamt mellan 5 EU-länder och dessutom kunna fokusera på de 
särskilda utmaningar som kustregioner i området har, ex vattenproblematiken, besöksnäringens 
utveckling, gemensamma transportstråk mm. Vi har också mycket positiva erfarenheter från 
arbetet inom Småland och Öarna och inom strukturfondspartnerskapet utifrån de gemensamma 
utmaningar som vi identifierade i programarbetet 2013-2014. Dock saknas i nuvarande period 
möjligheten att enkelt kunna anpassa programmen efter nya förutsättningar som exempelvis 
flyktingkrisen 2015 innebär för många kommuner i våra regioner. 

Vi har fokuserat på de 4 första målen för våra prioriteringar och gjort följande kopplingar:

Ett smartare EU

Bygga kunskapsmiljöer med samverkan mellan bland annat akademi och näringsliv med fokus på 
vår regions styrkeområden med syfte att öka förädlingsvärdet hos vårt näringsliv, säkerställa 
framtida kompetensförsörjning och öka inslagen av forskning och utveckling i näringslivet. 

Här ser vi också behov av en ökad digitalisering och automatisering av näringslivet men också 
inom andra sektorer i samhället och då inte minst inom hälso- och sjukvården. I Kommissionens 
landrapport som presenterades 6 mars 2019 pekar man också på behovet av fortsatta 
investeringar i FoU och fortsatt uppmuntra regionala tillväxtprocesser för att främja innovation, 
näringslivets konkurrenskraft och nyttjade av ny teknik. 

Kommissionen pekar vidare på, inte minst inom Småland och öarna, behovet av internationellt 
och regionala samarbete för kunskapsutbyte, samordning av olika strategier och för att nå en 
kritisk massa i specialiseringarna. Det finns fortsatt behov av att förbättra kontakterna mellan 
forskare och näringslivet i vår region där vi ser ett fortsatt arbete för att universiteten ska vara 
aktiva partners i projekten även fortsättningsvis. I kommande program ser vi behov av fler 
testbäddar och labb verksamheter för att små och medelstora företag lättare kan ta till sig ny 
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kunskap, forskning och innovationer. Inom denna investeringsprioritet pekar Kommissionens 
också på behovet av att skapa nya företag, skapa tillväxt i uppstartsföretag samt ta fram nya 
affärsmodeller.

Ett grönare, koldioxidfritt EU

Vår ambition om en fossilfri region 2030 finns tydligt formulerad sedan tidigare programperioder 
och insatserna finns fortsatt kvar på vår agenda. Att vi ett gemensamt arbete i regionen stäva 
efter en fossilfri region och minskad klimatpåverkan ligger väl i linje med ambitionen inom EU 
och här återstår arbete innan vi når i mål. De senaste årens vattenbrist i flera kommuner i vårt 
län har lett fram till ett ökat fokus på vatten på flera sätt. Inte minst med koppling till den 
växande besöksnäringen som en viktig del av vårt näringsliv och utifrån vårt geografiska läge vid 
Östersjön. En ökad medvetenhet kring behovet av att tänka hållbarhet för att möta framtidens 
samhällsutmaningar har skapat fokus kring bioekonomi från flera håll. Bioekonomin består av de 
delar av ekonomin som använder förnybara biologiska resurser som skog, grödor, fisk, djur och 
mikroorganismer för att producera mat, material och energi. I vår region finns goda 
förutsättningar sett till tillgången på dessa biologiska resurser. 

Ett mer sammankopplat EU

Infrastrukturen är en oerhört viktig fråga för länets utveckling, både i form av vägar, järnvägar 
men inte minst den digitala infrastrukturen med en bredbandsutbyggnad som omfattar hela 
länet. Kalmar län är ett utpräglat landsbygdslän där människor är beroende av att ha tillgång till 
uppkoppling för att leva och arbeta. Allt mer av samhällets tjänster erbjuds digitalt men kräver 
också en stabil uppkoppling. Vi är också beroende av ny teknik för att kunna klara en åldrande 
befolkning med ett ökat tillsyns- och vårdbehov, kunna erbjuda kompetensutveckling och 
utbildning på andra platser i länet än centralorterna osv. 

Ett mer socialt EU

Inom detta fokusområde ryms en av de viktigaste utmaningarna i vår region liksom i många 
andra regioner i Europa, kompetensförsörjningen. Vi står inför utmaningen att locka ny 
arbetskraft till flera branscher med stora rekryteringsbehov, såsom tillverkningsindustrin, 
vårdsektorn och läraryrket för att nämna några. Allt färre ungdomar söker sig till 
yrkesprogrammen på gymnasiet, attraktiviteten är låg inom dessa branscher och stora 
förändringar är på gång inom yrkena kopplat till ny teknik och ett förändrat samhälle i stort. De 
senaste årens stora immigration har skapat behov av nya metoder för inkludering och nya 
samverkansformer för att få olika aktörer att skapa ett bättre system för att integrera nyanlända 
i vårt svenska samhälle och skapa en effektiv process för att komma i sysselsättning. I 
Kommissionens landrapport lyfts behovet av förbättrade förutsättningar för en flexible övergång 
mellan utbildning och arbete samt bättre kapacitet hos yrkesutbildningar att tillgodose 
arbetsgivarnas behov. Man pekar också på det fortsatta arbetet att främja inkludering och ökad 
anställningsbarhet hos utsatta grupper

4. Beskrivning av hur analys och prioriteringar bidrar till hållbar utveckling (social, 
miljömässig och ekonomisk)
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Målet för det regionala tillväxtarbetet är att skapa hållbar utveckling,  att skapa livskvalitet för in-
vånarna och en hållbar samhällsutveckling, inom ramen för ekologins gränser och med en stark 
ekonomi som medel. Detta arbete genomförs genom aktiv och långsiktig samverkan mellan olika 
aktörer i och utanför länet, på lokal, regional, mellanregional och internationell nivå. Agenda 
2030 utgör ramen för den regionala utvecklingsstrategin och de prioriterade utvecklingsområden 
vi enats om. De globala målen täcker in sociala, miljömässiga och ekonomiska 
hållbarhetsdimensioner och ska genomföras på regional och lokal nivå. En del av detta arbete 
handlar också om att öka invånarnas kunskap om hållbar utveckling. 

Social hållbarhet

Den sociala hållbarhetsdimensionen utgår från alla människors lika värde och handlar om frågor 
som rör mänsklig utveckling, delaktighet och lika möjligheter för alla, oavsett  kön, ålder eller 
andra förutsättningar. Arbetsliv, utbildning, hälsa och inkomster, kreativitet och delaktighet är ex 
på frågor som vi inkluderar i området.  Att delta i arbetslivet ger inkomster, större möjlighet att 
påverka sin livssituation samt en viktig identitet för länsinvånarna. En ekonomisk tillväxt som 
leder till utslagning och utanförskap är inte hållbar. Välmående, kreativa och företagsamma 
invånare är en förutsättning för all form av utveckling. Genom stärkt delaktighet inom alla 
grupper av befolkningen skapas en grund för att behålla invånare i länet men också attrahera 
nya. 

Miljömässig hållbarhet 
Miljö- och klimatfrågorna är globala och har stora konsekvenser både idag och i framtiden. För att 
lösa dagens miljöproblem och förebygga morgondagens måste vi börja lokalt med att hushålla med 
naturens begränsade resurser. Hållbar tillväxt på miljöområdet handlar bland annat om hur vi 
nyttjar och återvinner våra naturresurser, använder miljö-och hälsoskadliga ämnen och om länets 
bebyggelse och transportsystem. Det handlar också om hur vi skyddar ekosystem för att ge 
förutsättningar för en god livsmiljö för alla levande varelser, och för att dessa ska kunna leverera 
de ekosystemtjänster som krävs för att upprätthålla eller förbättra människans välmående. 

Ekonomisk hållbarhet 
Ekonomisk utveckling är vårt medel för att uppnå livskvalitet för invånarna i länet och en fortsatt 
god utveckling av samhället. För att bli ekonomiskt starkare är produktivitetsutveckling inom 
näringslivet och offentlig sektor samt förmågan att sälja nya varor och tjänster avgörande. 
Digitalisering som verktyg kan användas för ett effektivt resursutnyttjande. Att värdet av det som 
produceras ökar är viktigt, bland annat för att möjliggöra högre inkomster för länets befolkning, 
men också för att skapa resurser till hälso- och sjukvård, barnomsorg, utbildning och pensioner. 
Den ekonomiska utvecklingen får dock inte ske på bekostnad av miljön, människors välfärd eller 
den sociala sammanhållningen. En förutsättning för en fortsatt ekonomisk utveckling i länet är 
satsningar på bland annat utbildning, infrastruktur och kommunikationer. Detta för att säkra lä-
nets kompetensförsörjning och för att knyta samman boende, arbete, utbildning och fritid och 
skapa god tillgänglighet till exempelvis vård, omsorg, utbildning och kultur. 
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BESLUT
Datum
2019-03-08

Regionala utvecklingsnämnden

§ 56 Ärendenummer RUN 2019/371

Erbjudande att redovisa prioriteringar avseende det 
framtida regionala tillväxtarbetet, inklusive 
sammanhållningspolitiken 

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.
Presidiet för i uppdrag att lämna över det bearbetade förslaget till 
regionstyrelsen. 

Bakgrund
Camilla Håkansson och Sofia Moestedt redogör för ärendet. 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.
Analysen av samhällsutmaningar har utgått från det underlag som togs fram 
2017/2018 i samband med arbetet med den regionala utvecklingsstrategin – 
”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. 
Analysen har även 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 i Kalmar län
- Stärkt konkurrenskraft

Kunskapsmiljöer, styrkeområden
Ökat förädlingsvärde inom näringslivet
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- 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 föreslås utmaningar kopplas till:
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)

Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen
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