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Varje län har ett Regionalt serviceprogram som är framtaget utifrån en 
analys av rådande förutsättningar på landsbygderna i länet. 

Det regionala serviceprogrammet utgör ett handlingsprogram för 
landsbygdsutveckling och är kopplat till området Hållbar samhällsutveckling 
i den regionala utvecklingsstrategin. Programmet innehåller de viktigaste 
prioriteringarna vad det gäller landsbygdsutveckling och serviceutveckling i 
Kalmar län. 

Ett nytt regionalt serviceprogram behöver tas fram. Framtagandet av det 
regionala serviceprogrammet har skett i samverkan med regionala, 
kommunala och lokala aktörer i Kalmar län. 

Enligt tidplan ska det regionala serviceprogrammet gå ut på remiss till länets 
kommuner m.fl. under hösten 2019 och en slutgiltig version förväntas 
beslutas i regionfullmäktige under våren 2020. 
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Remisstiden pågår från 3 oktober till 31 december 2019. 
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analys av rådande förutsättningar på landsbygderna i länet. 

Det regionala serviceprogrammet utgör ett handlingsprogram för 
landsbygdsutveckling och är kopplat till området Hållbar samhällsutveckling 
i den regionala utvecklingsstrategin. Programmet innehåller de viktigaste 
prioriteringarna vad det gäller landsbygdsutveckling och serviceutveckling i 
Kalmar län. 

Ett nytt regionalt serviceprogram behöver tas fram. Framtagandet av det 
regionala serviceprogrammet har skett i samverkan med regionala, 
kommunala och lokala aktörer i Kalmar län. 
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regionala utvecklingsnämnden 

2 oktober 2019 Beslut om remiss från regionstyrelsen

oktober-december 2019 Regionalt serviceprogram för Kalmar län 
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17 oktober 2019 Presentation Regionalt serviceprogram för 
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23 oktober 2019 Seminarium med anknytning till Regionalt 
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utvecklingsnämnden
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Inledning 
Landsbygderna i Kalmar län utgör en unik resurs. Många av länets invånare bor och verkar på 
landsbygderna och landsbygdernas näringsliv är viktigt för länets utveckling. 
Samtidigt har Kalmar län stora demografiska och geografiska utmaningar. Avstånden till 
större orter är i flera områden stora och på många håll sker en utflyttning som successivt 
minskar underlaget för service och näringsverksamhet. 
Regeringen har slagit fast att målet för den nationella tillväxtpolitiken är ”Utvecklingskraft i 
alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft.” Som en del av detta anges 
även att ”ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska vara en integrerad del i analyser, 
strategier, program och insatser i det regionala tillväxtarbetet”. 
Kalmar län är beroende av hållbar regional tillväxt i hela länet. Utan tillgång till service kan 
det inte ske någon utveckling, samtidigt som servicen är beroende av lokalt engagemang och 
näringsliv för att hitta nya former och anpassa sig efter dagens verklighet. Det är därför viktigt 
att jobba strategiskt med landsbygdsutveckling i hela länet. 
Det regionala serviceprogrammet bygger på en analys av förutsättningarna på landsbygderna i 
länet och utgör ett strategiskt dokument för de viktigaste prioriteringarna vad det gäller 
landsbygdsutveckling och serviceutveckling i Kalmar län. 

Bakgrund 

Landsbygdsutveckling i den regionala utvecklingsstrategin 
Den regionala utvecklingsstrategin (Rus) utgör det viktigaste strategiska dokumentet för 
regional utveckling I Kalmar län. Strategin pekar ut den gemensamma färdplanen för länet, 
med en målbild för 2030. 
Rus är framtagen av länets aktörer tillsammans och FN:s 17 globala hållbarhetsmål utgör en 
ram till strategin. I den regionala utvecklingsstrategin prioriteras fyra utvecklingsområden: 
delaktighet, hälsa och välbefinnande, god miljö för barn och unga, hållbar samhällsplanering 
och stärkt konkurrenskraft. 
Kopplingen mellan landsbygd och stad är ständigt närvarande i Rus. Målbilden för 2030 
inleds med följande formulering: ”Nära samverkan mellan regionens alla aktörer har gett länet 
en unik konkurrenskraft och en stark koppling mellan stad och land. Länets aktörer tar ansvar 
för hela länet, från stad till landsbygd.”
Dock finns det några områden som särskilt knyter an till landsbygdernas förutsättningar. Ett 
av detta är tillgången till fysiska och digitala miljöer, bl.a. konstateras att: ”Vi ska öka 
förutsättningarna och möjligheterna för alla invånare att ta ett aktivt samhälls- och 
demokratiansvar genom att planera för trygga och tillgängliga fysiska och digitala miljöer, 
såväl i stadsmiljö som på landsbygden.” 
Rus pekar också ut digitaliseringens betydelse för näringslivets utveckling: ”I Kalmar län ska 
företag ha kunskapen och förmågan att kunna dra nytta av digitaliseringens och den digitala 
ekonomins möjligheter. Här ska finnas en god kunskap om hur till exempel digital teknik kan 
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användas för att skapa förutsättningar för fler affärer, expansion och förbättrad lönsamhet. 
Därigenom förbättrar vi näringslivets konkurrenskraft.”
Rus lyfter också den del av länets näringsliv som är knuten till landsbygderna: ”Länets 
naturgivna förutsättningar är utgångspunkten för en stor del av det näringsliv som idag 
dominerar i länet. Gröna näringar, besöksnäring, livsmedelsindustri, träindustri och 
glasindustri 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 energi.”. I rus konstateras också att  ”en levande landsbygd 
med tillgång till samhällsservice även på mindre orter är en förutsättning för de gröna 
näringarna och de natur- och kulturmiljöer de skapar.”
En övergripande diskussion i den Rus handlar också om hur länets orter kompletterar 
varandra: ”Kalmar län består av ett stort antal orter av olika storlek som kompletterar 
varandra. I ett regionalt perspektiv är det av betydelse att stärka funktionen hos länets 
tillväxtmotor och regionala kärnor för att dessa ska kunna skapa utveckling i ett större 
omland. För länets mindre orter är stärkta samband till närliggande arbetsmarknader inom och 
utanför länet nödvändiga för att minska den sårbarhet som följer av beroendet av ett fåtal stora 
arbetsgivare. Tillgång till bra kommunikationer, såväl fysiska som digitala, är en viktig 
utvecklingsfaktor. Tillgång till god samhällsservice i kommunernas centralorter är 
tillsammans med förbättrade fysiska och digitala kommunikationer en förutsättning för att det 
ska finnas möjlighet att bo i och driva företag i alla delar av länet.”

Det regionala serviceprogrammets tre funktioner
Varje län har ett regionalt serviceprogram (Rsp) som är framtaget utifrån en analys av rådande 
förutsättningar i länet och som är kopplat till Rus. Syftet är att samordna insatser och aktörer i 
arbetet med att främja tillgänglighet till kommersiell och viss offentlig service. 
I Kalmar län utgör Rsp ett handlingsprogram för landsbygdsutveckling och är kopplat till 
området Hållbar samhällsutveckling i Rus. Inom samma område ligger t.ex. den regionala 
digitala agendan, bredbandstrategin, trafikförsörjningsprogrammet och 
kollektivtrafikstrategin. 
Det regionala serviceprogrammet har tre funktioner: 

1. Att generellt beskriva förhållandena på landsbygderna i Kalmar län och utgöra en 
grund för arbetet med regional utveckling som rör landsbygderna i länet. 

2. Att utgör ett handlingsprogram där de övergripande strategier som rör 
landsbygdsutveckling i Rus konkretiseras i form av prioriterade områden och konkreta 
insatser. 

3. Att mer i detalj beskriva förhållandena vad det gäller service i Kalmar län samt 
fungera som ett underlag för de prioriteringar som görs inom stödet till kommersiell 
service i länet. 
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Metodik för framtagande av Rsp
Framtagandet av Rsp har skett i samverkan med regionala, kommunala och lokala aktörer i 
Kalmar län.  Under processen har representanter för flera nivåer i länet deltagit. 
Rsp bygger på flera delar: en analys av förutsättningarna i länet, erfarenheter från föregående 
programperiod, samt teoretiska utgångspunkter och andra strategiska dokument. Till grund för 
Rsp ligger en djupare analys av servicenivån och andra förutsättningar av betydelse för 
landsbygdernas utveckling i länet. 
Ur analysen och övriga utgångspunkter har ett antal generella ställningstaganden för 
landsbygdsutveckling i Kalmar län dragits. Dessa berör flera områden av regional utveckling  
och hanteras framför allt genom insatser i andra handlingsprogram. 
Vidare har vissa områden prioriterats och konkreta insatser identifierats som har bedömts ha 
en särskilt vikt för serviceutvecklingen i Kalmar län. Metodiken för detta har följt de  
instruktioner som getts av Tillväxtverket i riktlinjerna för framtagande av regionala 
serviceprogram, se Figur 1 och 2.  
I denna modell har insatser placerats i matriser enligt Figur 1. En matris har tagits fram för 
områden med bättre tillgång till service och ytterligare en matris för områden med sämre 
tillgång till service (se Bilaga 1 och 2).
De områden där antingen betydelsen eller behovet av insats har bedömts som stort har sedan 
valts ut som prioriterade områden och mål har satts upp för dessa områden. För dessa mål har 
sedan ett antal insatser identifierats samt tidsatts. 

Figur 1. Matris för att avgöra betydelsen och behovet av insats för vidare prioritering. 
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Figur 2. Uppställning av mål och insatser för varje prioriterat område.

Den regionala processen 
För att genomföra det regionala serviceprogrammet är det nödvändigt att länets aktörer 
samverkar. Det är också viktigt att programmet koordineras med insatser och aktiviteter från 
andra program och styrdokument, såväl de som tagits fram av Region Kalmar län, som de 
som hanteras av andra organisationer, t.ex. Länsstyrelsen i Kalmar läns ”Regional 
handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs och fiskeriprogrammet 2014-2020”. 
Rsp:s prioriterade områden med mål och insatser bygger på att aktörer på alla nivåer bidrar. 
Region Kalmar län är ansvarig för Rsp och har en viktig roll att samordna aktörer och 
insatser. 
Det regionala partnerskapet består i länets kommuner, Länsstyrelsen i Kalmar län och ideell 
sektor. Region Kalmar län ska i egenskap av ansvarig för det regionala serviceprogrammet 
samla hela partnerskapet vid minst ett tillfälle per år, företrädelsevis under hösten, för att följa 
upp genomförda insatser och sätta upp prioriteringar inför nästföljande år. Däremellan kan 
serviceprogrammet stämmas av och delar av partnerskapet träffas inom olika konstellationer, 
exempelvis i möten och diskussioner med kommunernas landsbygdsansvariga. 

Teoretiska utgångspunkter 

Samhällets behovstrappa 
Analysen tar ett brett grepp om faktorer av vikt för landsbygdernas utveckling. Hela Sverige 
har tagit fram ”Samhällets behovstrappa”, en teori om en hierarki av komponenter som gör att 
samhället kan utvecklas, se Figur 3. Behovstrappan bygger på Maslows kända modell om vad 
en människa behöver för att nå självförverkligande.
Modellen visar att för att ett samhälle eller en plats ska kunna vara innovativ och tillväxt ska 
skapas, så behöver andra basala funktioner vara på sin plats. 
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I trappan så utgörs det nedersta steget av infrastruktur och andra basala funktioner som gör att 
man kan leva på en plats. Nästa steg handlar om service och trygghet, t.ex. att det finns 
livsmedel att köpa och ett fungerande polisväsende. Tredje steget rör t.ex. mötesplatser som 
har en stor betydelse för en plats attraktivitet. I det fjärde steget finns de komponenter som har 
med självkänsla att göra, t.ex. lokalt inflytande och balansen mellan stad och land. 
Först i det femte och sista steget kan ett samhälle eller en plats nå sin fulla potential och 
tillväxt, innovationer och entreprenörskap skapas. För att detta ska ske måste alltså de lägre 
stegen vara uppfyllda.  

Figur 3. Samhällets behovstrappa. Källa: Hela Sveriges landsbygdsprogram                                                                                      
”Vi vill ha en landsbygdspolitik för hela Sverige för att hela Sverige”

Faktorer för lokal utveckling 
En plats utveckling beror på flera faktorer som måste samverka. Enligt samhällets 
behovstrappa är de mer basala funktionerna nödvändiga för en utveckling ska kunna ske. Men 
även när de mer basala behoven är uppfyllda, sker inte lokal utveckling per automatik, utan 
bygger på samverkan mellan olika faktorer. Exempelvis skapas ingen utveckling enbart 
genom tillgång till service eller lokalt engagemang, utan effekten uppkommer när flera 
faktorer samverkar och skapar lokal utveckling, se Figur 4. 
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         Figur 4. Samband som skapar lokal utveckling. 

En plats servicenivå och attraktivitet samverkar med framgångsfaktorer som lokalt 
engagemang för att skapa lokal utveckling. Lika viktigt som det lokala engagemanget är ett 
fungerande samarbete med kommun och andra offentliga organisationer, samt med lokalt 
näringsliv. I många fall är det också viktigt med tillgängligheten till finansiella lösningar, 
genom exempelvis lokalt kapital eller stöd. 

Den urbana normen 
Flera forskare har visat på hur det finns en urban norm i samhället som gör att landsbygderna 
ställs i kontrast till staden. Där staden får symbolisera det moderna och utvecklade, får 
landsbygden symbolisera det förlegade och outvecklade. Där man diskuterar ”satsningar” i 
städerna, kallas det istället ”bidrag” om det gäller landsbygderna. 
Den urbana normen påverkar både det offentliga och det privata livet. Exempelvis kan den 
påverka sådant som unga människors tendens att flytta till större städer, samt långivares 
benägenhet att finansiera initiativ på landsbygderna. I ett landsbygdslän som Kalmar län är 
det en högst aktuell fråga.  

Hållbar utveckling och jämställdhet
Agenda 2030 utgör ramen för den regionala utvecklingsstrategin. De globala målen täcker in 
sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarhetsdimensioner och ska genomföras på 
regional och lokal nivå.
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Landsbygdsutveckling omfattar samtliga tre hållbarhetsdimensioner och en levande 
landsbygd bidrar till en hållbar regional utveckling. För att åstadkomma detta är det viktigt att 
regionens aktörer samverkar så att resurser utnyttjas optimalt.  
Jämställdhet är en del av den sociala hållbarheten och ett jämställt samhälle är en viktig 
framgångsfaktor för lokal och regional utveckling. Det har varit en ambition i framtagandet av 
det regionala serviceprogrammet att belysa jämställdhetsperspektivet både i analysen och i 
själva det regionala serviceprogrammet. 

Erfarenheter från föregående programperiod 
Under det förra regionala serviceprogrammet,  för perioden 2014-2018, har flera insatser 
genomförts vad det gäller stöd till kommersiell service. Programmet hade en konkret 
avgränsning då det fokuserade på frågor som rörde kommersiell service och i synnerhet stöd 
och insatser som direkt eller indirekt berörde tillgängligheten till livsmedel och drivmedel. 
Avgränsningen har haft sina fördelar och nackdelar. Fördelarna har bestått i bl.a. att flera 
konkreta insatser gentemot lanthandlarna har kunnat genomföras, medan nackdelarna har 
bestått i att programmet på grund av sin avgränsning har fått en begränsad spridning. Under 
perioden har också merparten av kommunerna inte planerat sin kommersiella service genom 
serviceplaner, vilket gör att kopplingen mellan det kommunala arbetet med service och det 
regionala serviceprogrammet har varit otydlig. 
De konkreta insatserna gentemot lanthandlarna som är genomförda består i dels rådgivande 
insatser  både i Region Kalmar län regi och i Länsstyrelsen i Kalmar läns regi. Det har också 
varit ett väl fungerade samarbete mellan Region Kalmar län och Länsstyrelsen i Kalmar län i 
dessa frågor, där rådgivningarna också har givit inspel till de investeringsbidrag som beslutas 
av Länsstyrelsen i Kalmar län och de servicebidrag som beslutas av Region Kalmar län. Trots 
dessa insatser har ett antal butiker slagit igen under programperioden. Många butiker har stora 
problem med att få lönsamhet i verksamheten och konkurrensen från städernas 
handelsområden och näthandeln blir allt starkare. Det är därför viktigt att slå vakt om den 
goda samverkan som finns kring dessa frågor även i kommande programperiod. 
Under delar av föregående programperiod har även projektet Flernivåsamverkan för stärkt 
regional service genomförts. Projektet har fördjupat kunskaperna och samverkan mellan 
regional, kommunal och lokal nivå vad det gäller service- och landsbygdsutveckling. 
Projektet har visat att det lokala engagemanget, som lyftes som en viktig faktor i föregående 
programperiod, om möjligt har blivit ännu viktigare. 
En annan erfarenhet från projektet är att det är viktigt med en bred ansats för att jobba med 
dessa frågor på ett sätt så de integreras med övriga insatser för regional utveckling. Under 
föregående programperiod har konstaterats att flera av de faktorer som ligger i det lägsta 
trappsteget i samhället behovstrappa är eftersatta eller undermåliga och hämmar utvecklingen 
på landsbygderna och därmed länets regionala utveckling. De som framstår som de viktigaste 
av dessa faktorer är digital infrastruktur, finansiering, bostäder och kommunikationer. 
Med anledning av bl.a. detta har det regionala serviceprogrammets ansats breddats och 
behandlar förutom serviceutveckling, landsbygdsutveckling generellt och har också fått en 
mer direkt koppling till den regionala utvecklingsstrategin.
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Uppföljning 
Information om Rsp läggs ut på Region Kalmar läns webbsida, där även information om 
insatser och möjligheter med anknytning till Rsp kommer att finnas tillgänglig. 
Region Kalmar län ska i egenskap av ansvarig för Rsp samla hela partnerskapet vid minst ett 
tillfälle per år, företrädelsevis under hösten, för att följa upp genomförda insatser och sätta 
upp prioriteringar inför nästföljande år. En sammanställning över mål, ansvar och tidsplan 
finns på sida 30.  Tidsplanen kan komma att justeras under perioden utifrån diskussioner i det 
regionala partnerskapet. 
Det regionala serviceprogrammet kommer att vid behov även avrapporteras i den regionala 
utvecklingsnämnden. 
Senast under 2023 kommer ett arbete inledas för en revidering av det regionala 
serviceprogrammet inför nästkommande programperiod. 

Regionala riktlinjer för stöd till kommersiell service 
Förutom det regionala serviceprogrammet, har Region Kalmar län ansvar även för tre andra 
dokument som rör stöden till kommersiell service: 

1. Lista över prioriterade butiker i Kalmar län 
2. Riktlinjer för hemsändningsbidrag 
3. Riktlinjer för servicebidrag 

Dessa dokument ligger som bilagor till det regionala serviceprogrammet, se Bilaga 3, 4 och 5. 
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Analys av landsbygderna i Kalmar län
Inför framtagandet av RSP genomfördes en analys av landsbygderna i Kalmar län. Analysen 
har tagit fasta på de instruktioner som getts av Tillväxtverket i riktlinjerna för framtagande av 
regionala serviceprogram och omfattar tillgången till service och andra omständigheter av 
betydelse för landsbygdernas utveckling. I det regionala serviceprogrammet är ett urval av 
resultaten presenterade. Analysen i sin helhet finns hos Region Kalmar län. 

Befolkningsminskning i nästan hela länet 
Den 31 december 2018 bodde 244 670 personer i Kalmar län, se Tabell 1. Befolkningen idag 
är ungefär lika stor som den var år 1890. Sedan 2013 ökar länets befolkning på grund av 
invandring. Utan invandringen skulle befolkningen ha minskat under hela perioden. 

Tabell 1. Befolkning i Kalmar läns kommuner och dess andel länets totala befolkning. . 

Figur 5 visar befolkningsförändringen mellan 1982 och 2017. Figuren visar att 
befolkningstillväxten i länet varit starkast i området runt Kalmar tätort, i Kalmar och 
Mörbylånga kommuner. Även Oskarshamns tätort har haft en befolkningstillväxt under 
perioden, medan befolkningen minskat i övriga delar av länet. Befolkningsminskningen har 
varit större i inlandet än längs kusten och som störst i länets mindre tätorter. 
Sammantaget kan konstateras att i stort sett hela länet har en långsiktig befolkningsminskning. 
Befolkningen växer främst i och runt Kalmar med omland, medan den har stagnerat eller 
minskar i stort sett i alla andra delar av länet. Dock är skillnaden stor inom kommunerna, där 
vissa delar av en kommun kan växa, medan andra minskar. Här är det viktigt att lyfta fram att 
landsbygderna i länet skiljer sig väsentligt åt. Det finns landsbygdsområden i närheten av 
tätorterna, framför allt i Kalmar, där befolkningsökningen är stark, medan den i andra 
landsbygder är starkt negativ. Det är därför vanskligt att påstå att landsbygden alltid drabbas 
av urbaniseringen eller att städerna alltid gynnas av densamma. 
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Figur 5. Befolkningsutveckling i Kalmar län 1982-2017.                                                                       
Blå färg indikerar befolkningsminskning och orange färg                             
indikerar befolkningsökning. 

Olika landsbygder 
I såväl en nationell som i en regional kontext är det relevant att diskutera landsbygder i 
pluralis snarare än landsbygden i singularis. Detta eftersom landsbygderna väsentligen skiljer 
sig åt och står inför olika möjligheter och utmaningar. De tätortsnära landsbygderna har t.ex. 
oftast god tillgång till service i tätorten, medan andra landsbygder kan ha långa avstånd till 
grundläggande service. Likaså innebär närheten till tätorten att pendlingsbenägenheten är stor 
och att platsens identitet är starkt knuten till tätorten.
Figur 6 visar hur stor del av befolkningen i respektive kommun som bor i 
landsbygdsområden, minst 5 kilometer från huvudorten. I kommunerna på Öland, samt i 
Högsby och Torsås kommuner bor stora andelar av befolkningen på landsbygderna. Kalmar 
och Oskarshamns kommuner har istället en stor del av befolkningen boende i tätorterna. 
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 Figur 6. Andel av befolkningen som bor 5 km utanför tätort 2016. 

Åldersstrukturen i Kalmar län
Kalmar län har ett negativt inrikes flyttnetto, dvs. det flyttar fler personer till andra delar av 
Sverige än vad det flyttar in till länet. Under 2017 var det ca 1 600 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. Detta gäller i stort sett hela länet, med 
undantag av Kalmar kommun. Personer i åldern 20–30 år är mest flyttbenägna och personer i 
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denna ålder dominerar bland såväl inflyttare som utflyttare i länet. 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. Detta flyttmönster medför att Kalmar län 
har en lägre andel unga och en högre andel äldre än riksgenomsnittet. När den yngre 
befolkningen flyttar ut leder detta till att födelsetalen blir lägre. Figur 7 visar hur samtliga 
kommuner i länet utom Kalmar kommun har ett negativt kommunalt in- och utflyttningsnetto 
bland unga. 

Figur 7. Kommunalt in- och utflyttningsnetto i åldersgrupper 15-34 år i relation till antalet invånare i åldersgruppen. 

Kalmar län har också en av de äldsta befolkningarna i Sverige. Av länets kommuner är det 
endast Kalmar kommun som har samma genomsnittsålder som riket, medan alla andra 
kommuner har en högre genomsnittsålder. Borgholms kommun ligger på andra plats i Sverige 
sett till genomsnittsålder. Detta beror på att kommunen har en relativt stor inflyttning av äldre 
samt utflyttning av yngre. 

Tillverkningsindustri och omvårdnad dominerar näringslivet 
Länets näringsliv domineras av två branschområden: tillverkning och utvinning, samt vård, 
omsorg och sociala tjänster. Branscher som traditionellt är starka på landsbygden, som 
jordbruk, skogsbruk och fiske, samt hotell och restaurang, har visserligen ökat sina andelar 
något under den senaste tioårsperioden, men de är fortfarande små i jämförelse med de 
dominerande branscherna. För att utveckla landsbygden är det därför viktigt att fokusera på 
flera branscher. 

Besöksnäringen stark men koncentrerad till få platser 
Kalmar län har en stark besöksnäring och har flera kända destinationer i såväl ett nationellt 
som ett internationellt perspektiv. Denna besöksnäring är dock ganska koncentrerad till 
begränsade delar av länet, se Figur. 8, och är ingen universallösning för alla länets 
landsbygder. 
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        Figur 8. Besöksnäringens andel av näringsverksamheten 2017. 

Likväl är besöksnäringen viktig och det är den bransch som vid en jämförelse har stört behov 
av olika servicetjänster är besöksnäringen, se figur 9. 

Figur 9.Andel företag (%) som tycker att tjänsten är viktig/mycket viktig fördelat efter bransch. Från Tillväxterkets 
rapport ”Företagens behov av service”.
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En stor del av besöksnäringen i Kalmar är också belägen i områden med lägre tillgänglighet 
till service, vilket kan utgöra en utmaning. I analysen har också framkommit att hotell- och 
restaurangbranschen är en av de branscher i länet som utmärker sig genom att ha en hög andel 
företag med sämre tillgänglighet till service, se Figur 10. 

Figur 10. Branschindelning efter tillgänglighet  

Fritidsboendet är också utbrett i Kalmar län. Det finns ca 30000 fritidsbostäder i länet. Detta 
ställer särskilda krav på servicen i områden där antalet människor som bor eller vistas i ett 
område är mångdubbelt fler under en kort sommarsäsong jämfört med resten av året. Detta är 
extra tydligt i skärgårdsområdena där kommunerna försöker anpassa sophämtning mm efter 
antalet människor som visats i områdena.  

Inomregionala skillnader
Sedan lång tid tillbaka sker en urbanisering av befolkning och näringsliv i länet. 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. 
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. 
Strukturomvandlingen 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 
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med höga förädlingsvärden per anställd, framför allt inom industrin, till branscher med lägre 
förädlingsvärden inom bl.a. hotell- och restaurang och företagsservice. 
Den självskattade hälsan i länets befolkning är god och ökar, men det finns skillnader mellan 
olika socioekonomiska grupper. Det finns samband mellan socioekonomisk status och 
levnadsvanor. Hälsopåverkande levnadsvanor som daglig rökning och riskkonsumtion av 
alkohol minskar, särskilt bland yngre. Samtidigt ökar andelen i befolkningen med övervikt 
och fetma i alla åldersgrupper. 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. 
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 gör aktiva insatser för att en 
hållbar tillväxt ska vara möjlig. 
Vad det gäller engagemangsnivån så är valdeltagande en god indikator för hur stor 
engagemangsnivån i samhället är generellt sett. Av Figur 11 framgår att valdeltagandet är 
lägre i inlandsområdena än i kustområdena. Som högst är valdeltagandet i området kring 
Kalmarsund. 

 

     Fig. 11. Valdeltagande i kommunval 2018.
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Delar av Kalmar län har goda förutsättningar och befinner sig på det översta trappsteget i 
samhällets behovstrappa, samhällets självförverkligande, där innovation, kreativitet och 
entreprenörskap kan blomstra. Dessa delar finns främst där tillgängligheten är hög och de 
grundläggande behoven kan tillgodoses. 
I andra delar av länet kämpar befolkning, kommuner och näringsliv för att tillgodose de mest 
grundläggande behoven, t.ex. bredband, infrastruktur, dagligvaruhandel eller telefoni, som 
motsvarar det lägsta steget på samhällets behovstrappa. 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.

Tillgången till service relativt god men sårbar 
Tillgången till service är fortfarande relativt god i Kalmar län, såväl vad det gäller 
kommersiell som offentlig service, men i många fall sårbar. I Figur 12 visas tillgängligheten 
till dagligvaror och kontantuttag.   

Figur 12. Tillgängligheten till dagligvaror (till vänster) och kontantuttag (till höger) i Kalmar län. 

Vad det gäller den kommersiella servicen har dock flera butiker slagit igen under den senaste 
Rsp-perioden och flera stödinsatser pågår för att stödja de butiker som finns kvar. Samma 
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utveckling ser vi över hela landet, där antalet dagligvarubutiker minskar i såväl tätort som 
landsbygd, men mer i landsbygdsområden, se Tabell 2. 

Tabell  2. Antalet dagligvarubutiker per områdestyp 2004 och 2014. Källa: Tillgänglighet till           
kommersiell och offentlig service 2014, Rapport 2015:4, Tillväxtanalys, bearbetning Sweco. 

Med den ökade näthandeln har dagligvarubutikernas roll som ombud för post och paket ökat 
och har tillfört ytterligare en dimension i stödåtgärderna för kommersiell service.  
Den minskade användningen av kontanter har också drabbat utbudet av kontantuttag, 
betaltjänster och dagkassehantering. Detta drabbar inte minst besöksnäringen. 
Den offentliga servicen är också fortsatt relativt god i länet, i Figur 13 visas exempelvis 
tillgängligheten till gymnasieskolor i länet.  Dock är även den offentliga servicen under ökad 
risk av flera anledningar. Befolkningsutvecklingen i flera landsbygder gör det svårt för 
kommunen att upprätthålla grundläggande service samtidigt som kommunens 
ansvarsområden blir allt fler och skatteunderlaget i många fall minskar. Flera kommuner 
samarbetar redan på olika sätt för att kunna fullfölja sitt uppdrag och likaså utför ideell sektor 
idag fler uppgifter som tidigare utfördes av kommunerna. Detta är inget nytt och inom 
exempelvis kultursektorn är detta sedan länge verklighet. De flesta av de biografer och 
teaterscener som idag finns i länet har i själva verket initierats ideellt och drivs även idag helt 
och hållet av ideella krafter. 
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                                     Figur 13. Tillgänglighet till gymnasieskolor i Kalmar län.

Den digitala utvecklingen är både en möjlighet och en utmaning för landsbygderna. När fler 
servicetjänster kan utföras via nätet tillgängliggörs service för många människor på 
landsbygderna. Dock utesluts samtidigt människor som av olika anledningar, t.ex. 
internetvanor eller bristfällig fiberutbyggnad, inte kan ta del av utvecklingen. Den digitala 
uppbyggnaden kan ju i vissa fall även följas av en nedmontering av icke digitala 
servicetjänster. 
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Figur 14. Tillgång till bredband för hushållen i Kalmar län.  

Den digitala infrastrukturen är på många håll eftersatt i länet, se t.ex. hushållens tillgång till 
bredband i Figur 14. I vissa kommuner är det en försvinnande liten del av företagen på 
landsbygderna som har tillgång till bredband. 
I Figur 15 framgår Tobin Q för Kalmar län. Enligt detta beräkningssätt är det bara i 
begränsade delar av länet som det är lönsamt att bygga bostäder. Samtidigt finns det en 
efterfrågan på bostäder i stort sett hela länet. 
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                 Figur 15. Förutsättningar för bostadsbyggande i Kalmar län.  

Områden med sämre tillgång till service
I en sammanvägning av tillgången till service i länet är det några områden i länet som avviker 
genom en sämre tillgång till service, framför allt vad det gäller kommersiell service, men även 
till viss del offentlig service. 
De områden som särskilt utmärker sig är: 

1. Skärgårdsområdena i norra delen av länet i Oskarshamns och Västerviks kommuner

2. Misterhultsbygden och delar av södra Västerviks kommun 

3. Norra delarna av Nybro kommun, alla områden utanför centralorterna i Högsby och 
Hultsfreds kommuner 

4. Nordöland, dvs norra delarna av Borgholms kommun 

5. Sydöland, dvs södra delarna av Mörbylånga kommun 
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Slutsatser 
Analysen av landsbygderna i Kalmar län har visat på stora inomregionala skillnader vad det 
gäller vilka möjligheter och utmaningar som man har att hantera. I många områden är de mest 
basala förutsättningar, på de nedersta stegen i samhällets behovstrappa, ej uppfyllda och 
därför måste strategier och mål för utveckling därefter. Det är i dessa fall viktigt att det 
regionala utvecklingsarbetet i dessa områden strävar efter att möjliggöra att de mest basala 
behoven tillgodoses. 
I andra områden, där fler behov på samhällets behovstrappa är uppfyllda, kan det regionala 
utvecklingsarbetet istället fokusera på behoven längre upp på samhällets behovstrappa. 
Dock behöver det ena inte utesluta det andra. Exempelvis vad det gäller service, kan många 
insatser i områden med sämre tillgång till service ha som mål att bibehålla en viss servicenivå 
för att inte orsaka ett tapp i tillväxt, medan liknande insatser i kustlandet kan skapa en ökad 
tillväxt.  
För att arbeta med tillväxt i hela länet, behöver de regionala och statliga satsningar som i dag 
sker på tillväxtorterna i länet också balanseras av insatser även i andra delar av länet. 
I Figur 16 framgår statlig närvaro i form av andelen förvärvsarbetande per kommun och de är 
tydligt hur de statliga satsningarna i detta fall gynnar Kalmar kommun mer än övriga 
kommuner i länet. 

         Figur 16. Statlig närvaro – andelen förvärvsarbetande per kommun i Kalmar län.

Ett av Rus prioriterade områden är hållbar samhällsplanering och i detta avseende är det 
oerhört angeläget att utmaningarna med växande inomregionala klyftor hanteras, dels med 
särskilda satsningar för att underlätta för de grundläggande behoven kan tillgodoses  i de 
områden där det mest behövs, t.ex. vad det gäller digital infrastruktur, finansiering och 
bostadsbyggande. Den digitala omställningen är också ett av de tre övergripande perspektiven 
i Rus och för att denna ska kunna genomföras är det av stor vikt att den digitala 
infrastrukturen är utbyggd. 
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Utmaningarna i dessa områden kräver också ett ökat samarbete mellan kommuner och mellan 
kommuner och ideell sektor för att möta de utmaningar vi står inför. Det är också angeläget 
att peka ut de strategiskt viktiga serviceorterna, exempelvis genom  kommunala serviceplaner. 

Eftersom stora delar av länet har en minskande befolkning och en stark utflyttning av unga, 
behöver offentliga organisationer även upprätta hållbara strategier för att möta dessa 
utmaningar. Detta är av stor vikt inte minst för kompetensförsörjningen, som också är ett av 
Rus övergripande perspektiv. Strategierna behöver hantera det minskade 
befolkningsunderlaget och lägga grunderna för en anpassningspolitik där prioriteringar av 
insatser sker parallellt med innovativa lösningar som drar nytta av de nya möjligheter som 
t.ex. digitaliseringen skapar.  
I samhällets behovstrappa befinner sig tillgången till service på det näst nedersta trappsteget 
och en av de viktigaste faktorerna för att en utveckling ska vara möjlig är tillgång till offentlig 
och kommersiell service. 
Analysen har visat att tillgången till service, med några undantag,  fortfarande är relativt god i 
Kalmar län. Dock är denna servicenivå under hot, av olika anledningar. Dels minskar 
befolkningsunderlaget, vilket drabbar såväl offentlig som kommersiell service. En annan 
faktor är den omvandling samhället står inför, med en ökande näthandel mm, som drabbar  
kommersiell service. 
För att hantera dessa utmaningar är det viktigt att servicen planeras och att nya former av 
samarbeten uppmuntras. Dels behöver offentliga organisationer, t.ex. på kommunal nivå, 
samverka i större utsträckning, dels behöver offentliga organisationer samarbeta mer med 
ideell sektor och näringsliv för att möta våra nya utmaningar. Erfarenheterna från den förra 
Rsp-perioden talar även för att fortsatt lyfta betydelsen av den lokala nivån. Genom lokalt 
engagemang och samverkan med fler nivåer kan nya lösningar skapas. 
Det är också viktigt att dra nytta av de möjligheter som de nya teknikerna skapar. Genom 
digitaliseringen kan både offentlig och kommersiell service göras tillgänglig för både 
befolknings och näringsliv på landsbygderna. Samtidigt är det viktigt att understryka att de 
offentliga mötesplatserna fyller en funktion som inte kan ersättas av digitala arenor. Dessa 
mötesplatser bidrar till den lokala attraktiviteten och skapar förutsättningar för en utveckling 
av landsbygderna. Alla människor har heller inte möjlighet att delta på samma villkor i de 
digitala arenorna, på grund av dåliga kunskaper eller på grund av dålig uppkoppling. 
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Generella ställningstaganden för landsbygdsutveckling i Kalmar län 
De generella ställningstagandena gäller landsbygdsutveckling generellt. De berör flera 
områden av regional utveckling  och hanteras framför allt genom insatser i andra 
handlingsprogram. 

1. För den regionala utvecklingen är det viktigt att tillväxt sker i hela länet och regionala 
satsningar bör därför ske i hela länet. 

2. De inomregionala skillnaderna i länet är stora och ökande. Det är därför viktigt med 
satsningar för att underlätta tillgodoseendet av de basala behoven i de delar där detta 
är eftersatt, för att möjliggöra tillväxt och innovation. Detta gäller särskilt digital 
infrastruktur, finansiering, service, bostadsförsörjning och kommunikationer. I de 
delar av länet där de basala behoven är tillfredsställda kan satsningar inom områden 
högre upp på samhällets behovstrappa skapa mer tillväxt. 

3. Avfolkningen av landsbygderna i Kalmar län utarmar underlaget för både kommersiell 
och offentlig service, samt möjligheterna för näringslivet att tillgodose sina 
kompetensbehov. Det är viktigt att hitta metoder för att hantera, och i bästa fall 
motverka, avfolkningen.

4. Näringslivets förutsättningar är av största vikt för landsbygderna utveckling. Ofta har 
företagen på landsbygderna sämre tillgång till både service och stödåtgärder. Insatser 
för att stötta företagen är viktiga för att skapa förutsättningar för konkurrens på lika 
villkor och landsbygdsutveckling. 

5. Den urbana normen påverkar samhället, både inom det offentliga och inom det privata 
livet . Det är viktigt för landsbygdernas utveckling att synliggöra och balansera den 
urbana normen. Detta kan ske bl.a. genom planering och medvetna beslut. Vid 
avsaknad av planering och medvetna beslut drabbas ofta landsbygderna negativt. Ett 
viktigt område är ungas inställning till sina hemorter på landsbygderna. 

6. Flernivåsamverkan är viktig för att utnyttja möjligheterna och möta utmaningarna på 
landsbygderna. Samverkan mellan regional, kommunal och lokal nivå är nödvändig 
för att ha framgång i detta arbete. Ökad samverkan mellan kommuner och mellan 
kommuner och ideell sektor är viktiga i sammanhanget. Likaså har näringslivet en 
viktig roll på samtliga nivåer. 
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Prioriterade områden och konkreta insatser för 
landsbygdsutveckling i Kalmar län

Utifrån analysen, erfarenheterna från föregående programperiod samt andra utgångspunkter 
har ett antal områden och insatser identifierats som har bedömts ha en särskilt vikt för 
serviceutvecklingen i Kalmar län. Insatserna har sedan placerats i två matriser; en för 
områden med bättre tillgång till service och en för områden med sämre tillgång till service (se 
Bilaga 1 och 2).
De områden där antingen betydelsen eller behovet av insats har bedömts som stort har sedan 
valts ut som prioriterade områden. För dessa områden har sedan insatser och mål satts upp 
och målen har tidsatts. Några av insatserna och målen är gemensamma för både områden med 
bättre och sämre tillgång till service, medan andra är knutna till en av dessa kategorier av 
områden. En sammanställning av prioriterade områden, insatser och mål finns på sida 30. 

Prioriterade områden
De områden som har identifierats som viktiga för serviceutvecklingen i Kalmar län är: 

1. Stärka den lokala kapaciteten 

För att bibehålla och stärka den service som finns i ett område är det lokala 
engagemanget och den lokala förmågan att genomföra insatser av största vikt. Det 
handlar om förmågan att samla bygden för handling, men också om förmågan att 
genomföra projekt och dra nytta av ny teknik. 

2. Mötesplatser och nätverk

För att skapa samhandling, ta del av kunskap och koordinera insatser är mötesplatser 
och nätverk nödvändiga. Dessa mötesplatser kan dels bestå i arenor för möten mellan 
olika föreningar, men det handlar också om möten mellan olika nivåer, där t.ex. 
näringsliv, ideell sektor och offentlig sektor möts och utbyter erfarenheter och 
kunskaper. 

3. Stärka service- och landsbygdsutvecklingsfrågornas roll i regional och kommunal 
planering

För att landsbygderna ska utvecklas är det viktigt att dess frågor lyfts i planering, både 
på kommunal och på regional nivå. Det varierar hur detta hanteras, men i de fall där 
landsbygds- och servicefrågorna uppmärksammas är generellt sett också service- och 
landsbygdsutvecklingen starkare.  
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4. Stärka servicegivare med stöd och rådgivning

Många servicegivare på landsbygderna kämpar med sviktande lönsamhet och hård 
konkurrens från både städernas handelsområden samt näthandeln. Det är därför viktigt 
att informera om de stöd och möjligheter till rådgivning som finns, samt att i detta 
även jobba proaktivt.  

5. Ökad kunskap och innovativa lösningar 

Samhället förändras i snabb takt och detta medför både möjligheter och utmaningar. 
Detta gäller inte minst möjligheterna till att bibehålla och utveckla service på 
landsbygderna. Det är därför viktigt att skapa kunskap kring och följa de förändringar 
som sker på landsbygderna vad det gäller befolkning och näringsliv, samt deras behov 
och tillgång till service. Likaså är det viktigt att dra nytta av de möjligheter som ny 
kunskap och nya tekniker skapar för en utvecklad service på landsbygderna. 

Insatser och mål 
För varje prioriterat område har ett antal insatser och mål satts upp. En del av dessa är 
gemensamma för områden med bättre och sämre tillgång till service, medan andra är specifika 
för en av dessa kategorier av områden.  

Insatser och mål som är gemensamma för områden med bättre och sämre tillgång till 
service: 

Inom område 1: Stärka den lokala kapaciteten 
 Stärka det lokala engagemanget 
 Arbeta med medvetenhet bland allmänheten

Mål: 
Länets lokala grupper stöttas genom rådgivning och medel för insatser inom 
landsbygdsutveckling

Inom område 3: Stärka landsbygds- och servicefrågornas roll i regional och kommunal 
planering

 Verka för införande av kommunala serviceplaner i hela länet och att servicefrågorna 
kopplas till kommunal planering

 Anpassa genom prioriteringar i planeringen 

Mål: 
Kommunala serviceplaner finns i majoriteten av länets kommuner 
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Minst 1 seminarium med tema anpassningsplanering har genomförts 

Inom område 5: Ökad kunskap och innovativa lösningar

 Bevaka förändringar i tillgängligheten till service
 Kartlägga post- och paketflöden
 Ta till vara digitaliseringens möjligheter 

Mål: 
Post- och paketflödena i länet har kartlagts 
Länets servicegivare har informerats om nya e-handelslösningar och digitala möjligheter

Insatser och mål för områden med bättre tillgång till service: 

Inom område 4: Stärka servicegivare med stöd och rådgivning

 Arbeta med rådgivande insatser gentemot servicegivare
 Verka för att servicegivare hittar nya metoder för att öka sina marknadsandelar 

Mål: 
Nya metoder för att  servicegivare ska öka sina marknadsandelar uppmuntras genom t.ex. 
ett utbud av lokalt producerade livsmedel eller turistinformation 

Inom område 5: Ökad kunskap och innovativa lösningar

 Undersöka och hitta metoder för de speciella förhållanden som gäller i områden med 
mycket fritidshus och besöksnäring 

Mål: 
Fritidshusen i länet har kartlagts och fritidshusägarnas behov och attityder har 
undersökts. 

Insatser och mål för områden med sämre tillgång till service: 

Inom område 2: Mötesplatser och nätverk

 Öka samverkan mellan offentliga och ideella organisationer
 Öka samverkan mellan kommuner och regioner inom service- och landsbygdsfrågor
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Mål: 
Länets landsbygdsutvecklare träffas regelbundet, minst 2 ggr per år, för erfarenhetsutbyte 
och kunskapsspridning
Möten där representanter för regional, kommunal och lokal nivå medverkar genomförs 
regelbundet i majoriteten av länets kommuner  
Landsbygdsdagarna genomförs vartannat år i samverkan mellan offentlig sektor och 
ideell sektor 

Inom område 4: Stärka servicegivare med stöd och rådgivning

 Tydliggöra stödformer  
 Arbeta med rådgivande insatser gentemot servicegivare

Mål: 
Tydliga riktlinjer för stöden för kommersiell service finns tillgängliga på respektive 
organisations hemsidor 
Mottagare av stöd informeras proaktivt i samband med rådgivning eller på annat sätt
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Sammanställning över mål, ansvar och tidsplan 

Mål Ansvar Tidplan 

1 Länets lokala grupper stöttas genom rådgivning 
och medel för insatser inom 
landsbygdsutveckling

RK Löpande under 
perioden

2 Kommunala serviceplaner finns i majoriteten av 
länets kommuner 

RK, K Senast 2022

3 Minst 1 seminarium med tema 
anpassningsplanering har genomförts 

RK Senast 2020

4 Nya metoder för att  servicegivare ska öka sina 
marknadsandelar uppmuntras genom t.ex. ett 
utbud av lokalt producerade livsmedel eller 
turistinformation 

RK Löpande under 
perioden 

5 Post- och paketflödena i länet har kartlagts RK, LST Senast 2022

6 Fritidshusen i länet har kartlagts och 
fritidshusägarnas behov och attityder har 
undersökts. 

RK Senast 2021

7 Länets servicegivare har informerats om nya e-
handelslösningar och digitala möjligheter

RK, LST, Ö Löpande under 
perioden 

8 Länets landsbygdsutvecklare träffas 
regelbundet, minst 2 ggr per år, för 
erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning

RK Löpande under 
perioden 

9 Möten där representanter för regional, 
kommunal och lokal nivå medverkar genomförs 
regelbundet i majoriteten av länets kommuner 

RK, K Löpande under 
perioden 

10 Landsbygdsdagarna genomförs vartannat år i 
samverkan mellan offentlig sektor och ideell 
sektor 

RK, Ö Löpande under 
perioden 

11 Samverkan sker mellan kommuner och regioner 
inom service- och landsbygdsfrågor

RK, K Löpande under 
perioden 

12 Tydliga riktlinjer för stöden för kommersiell 
service finns tillgängliga på respektive 
organisations hemsidor 

RK, LST Senast 2020

13 Mottagare av stöd informeras proaktivt i 
samband med rådgivning eller på annat sätt

RK, LST Löpande under 
perioden

     RK = Region Kalmar län, LST = Länsstyrelsen i Kalmar län, K = Kommuner, Ö = Övriga 
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Bilaga 1: Prioriteringsmatris för landsbygdsutveckling i områden 
med bättre tillgång till service

Betydelse av insats
för god tillgänglighet till kommersiell och offentlig service

för medborgare och näringsliv

Liten Stor

Li
te

t

 Etablera ett nätverk för 
lanthandlare

 Arbeta med medvetenhet 
bland kommunerna 

 Anpassa genom 
prioriteringar i 
planeringen 

 Öka samverkan mellan 
kommuner inom service- 
och landsbygdsfrågor

 Öka samverkan mellan 
offentliga och ideella 
organisationer

 Tydliggöra stödformer  

 Arbeta med rådgivande 
insatser gentemot 
servicegivare

 Verka för att servicegivare 
hittar nya metoder för att 
öka sina marknadsandelar 

 Bevaka förändringar i 
tillgängligheten till service
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St
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 Verka för införande av  
kommunala serviceplaner 
i och att servicefrågorna 
kopplas till kommunal 
planering

 Undersöka och hitta 
metoder för de speciella 
förhållanden som gäller i 
områden med mycket 
fritidshus och 
besöksnäring

 Kartlägga post- och 
paketflöden

 Arbeta med medvetenhet 
bland allmänheten

 Stärka det lokala 
engagemanget och 
förmågan 

 Ta till vara 
digitaliseringens 
möjligheter 
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Bilaga 2: Prioriteringsmatris för landsbygdsutveckling i områden 
med sämre tillgång till service

Betydelse
för god tillgänglighet till kommersiell och offentlig service

för medborgare och näringsliv

Liten Stor

Li
te

t

 Etablera ett nätverk för 
lanthandlare

 Arbeta med 
medvetenhet bland 
kommunerna 

 Verka för att 
servicegivare hittar nya 
metoder för att öka sina 
marknadsandelar 

 Öka samverkan mellan 
kommuner,  och regioner 
inom service- och 
landsbygdsfrågor

 Tydliggöra stödformer  
 Arbeta med rådgivande 

insatser gentemot 
servicegivare

 Bevaka förändringar i 
tillgängligheten till service
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r m
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h 
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t

 Verka för införande av  
kommunala 
serviceplaner i hela 
länet och att 
servicefrågorna kopplas 
till kommunal planering

 Kartlägga post- och 
paketflöden

 Genomföra pilotprojekt 
där  kunder skjutsas till 
lanthandel med stöd av 
hemsändningsbidrag

 Arbeta med 
medvetenhet bland 
allmänheten

 Stärka det lokala 
engagemanget  och förmågan

 Öka samverkan mellan 
offentliga och ideella 
organisationer

 Anpassa genom 
prioriteringar i planeringen 

 Ta till vara digitaliseringens 
möjligheter 
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Bilaga 3: Prioriterade butiker 

Som prioriterade dagligvarubutiker räknas fullsortimentsbutiker som har minst 8 km till 
närmsta dagligvarubutik med fullsortiment och har en omsättning som inte överstiger 10 
miljoner kronor. Uppgifter ur detta hämtas ur Pipos Serviceanalys och uppdateras varje år. 
Om Region Kalmar län bedömer att det föreligger synnerliga skäl, kan även butiker som inte 
uppfyller kriterierna ovan föras upp på listan. 
Prioriterade butiker 2019:

 Blankaholm, Nära Dig, Västerviks kommun

 Fagerhult, Nära dig, Högsby kommun

 Frödinge, ICA Nära, Vimmerby kommun

 Fågelfors, Tempo Fågelfors, Högsby kommun

 Gullringen, Handlar’n, Vimmerby kommun

 Gunnebo, Matöppet, Vimmerby kommun

 Långasjö, Matöppet, Emmaboda kommun

 Målerås, Handelsboden, Nybro kommun

 Odensvi, Handlar’n, Västerviks kommun

 Orrefors, Tempo Orrefors, Nybro kommun

 Tuna, Tempo Tuna, Vimmerby kommun

 Totebo, Handlar’n, Västerviks kommun

 Ukna, ICA Nära, Västerviks kommun

 Södra Vi, Ica Nära, Vimmerby kommun
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Bilaga 4: Riktlinjer för hemsändningsbidrag 

Stödet för hemsändning av dagligvaror syftar till att tillgodose och säkerställa att 
kommunernas invånare har tillgång till varuförsörjning, det vill säga dagligvaror.
Kommunerna kan söka hemsändningsbidrag från Region Kalmar län för att betala 
hemsändning av dagligvaror till de som bor på landsbygden och som inte har möjlighet att ta 
sig till butiken och handla själva. Det kan vara funktionshindrade eller äldre personer utan bil 
och körkort. Hemsändningsbidrag kan också ges för anordnande av särskilda inköpsturer till 
en närliggande butik.
Kommunerna ansvarar för att säkerställa rutiner för hemsändningsbidraget och att dessa 
hanteras i riktlinjer med gällande beslut och regelverk. 
Stödet regleras av förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service. 
Varje kommun har sina egna lokala förutsättningar och utformar principer för hur stödet 
hanteras. 
Enligt förordningen kan stöd till kommersiell service lämnas som hemsändningsbidrag till 
kommuner som helt eller delvis bekostar hemsändning av dagligvaror till hushåll. 
Stöd får endast lämnas om kommunerna har planerat varuförsörjningen på ett sådant sätt att 
behovet av stöd kan bedömas, genom serviceplan eller liknande. Hemsändningsbidraget får 
lämnas med ett belopp som motsvarar högst 50 procent av kommunens nettoutgift för 
hemsändningen. Bidraget får inte överstiga 100 kr per hushåll och hemsändningstillfälle. 
Bidraget betalas ut årsvis i efterskott. 
Ersättning kan endast ges till permanent boende i kommunen där ingen i hushållet kan ta sig 
till butiken på grund av att man inte har bil eller körkort (detta gäller för äldre eller 
funktionshindrade), eller att man på grund av ålder eller funktionshinder inte har möjlighet att 
själva göra sina inköp. 
Ersättning ger högst för en hemsändning per vecka och hushåll
Vid ansökan om utbetalning ska kommunen redogöra för vilka rutiner kommunen har i 
samband med utbetalningen av hemsändningsbidrag till handlarna. Av rutinerna skall framgå 
ansvarig handläggare, hur ofta handlaren lämnar sin redovisning (minst en gång per kvartal) 
och på vilket sätt som kommunen säkerställer att handlarens hemsändningar görs till 
berättigade personer. 
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Bilaga 5: Riktlinjer för servicebidrag 
Dagligvaruhandlare kan söka servicebidrag från Region Kalmar län för att överbrygga en 
tillfällig svacka i likviditet eller lönsamhet. Stödet regleras av förordningen (2000:284) om 
stöd till kommersiell service. 

Bidrag lämnas endast om det finns särskilda skäl och andra åtgärder har prövats, men inte 
visat sig vara ändamålsenliga. Ofta är speciella villkor kopplade till servicebidraget, till 
exempel att den som söker måste göra insatser för att förbättra företagets lönsamhet.

Bidrag får lämnas med högst 250 000 kronor per år till samma mottagare och lämnas högst tre 
år. Bidrag som avser dagligvarubutiker med ett väl utbyggt utbud av grundläggande 
servicefunktioner, eller som av servicestrategiska skäl bedöms som betydelsefulla, får dock 
utsträckas till högst 300 000 kronor per år. Frågan om huruvida bidrag kan lämnas ska prövas 
särskilt för varje år.

Om särskilt driftstöd lämnas ska driftstödet räknas av från det högsta belopp som lämnas i 
servicebidrag. 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2019-09-19

Ärendenummer 
RS 2019/687

Regionstab
Regionstab Lärande och förnyelse

Regionstyrelsen

Yttrande - Nationell handlingsplan för ökad 
patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande på som sitt svar på Nationell 
handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024.
Yttrandet överlämnas till Socialstyrelsen.

Bakgrund
Region Kalmar län har getts möjlighet att ge sina synpunkter på remissen 
Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården.
Svensk hälso- och sjukvård har en lång tradition av aktivt patientsäkerhetsarbete. 
De två senaste decennierna har kunskapen om patientsäkerhet vuxit snabbt och i 
takt med den har patientsäkerhetsarbetet utvecklats. Trots detta drabbas 
fortfarande många patienter av skador som hade kunnat undvikas (vårdskador).
Regeringen ser därför behov av en nationell kraftsamling för att stärka 
huvudmännens arbete med patientsäkerhet och stärka den nationella 
samordningen. Regeringen har givit Socialstyrelsen i uppdrag att utarbeta en 
nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet, vilken ska bidra till att utveckla 
och samordna arbetet med patientsäkerhet i landet.

Visionen för den nationella handlingsplanen: 
God och säker vård – överallt och alltid.

Övergripande mål: 
Ingen patient ska behöva drabbas av en vårdskada.

Både visionen och det övergripande målet är formulerade för att betona en bred 
ansats i säkerhetsarbetet. Det inkluderar perspektiven frånvaro av skador och 
närvaro av säkerhet. Det signalerar dessutom att alla verksamhetsområden berörs – i 
alla situationer, i hela hälso- och sjukvården inklusive tandvården.

Syftet med handlingsplanen: 
Regeringen ser behov av en nationell kraftsamling för att stärka huvudmännens 
arbete med det systematiska patientsäkerhetsarbetet och förebygga att patienter 
drabbas av vårdskador. Handlingsplanen ska bidra till att utveckla och samordna 
arbetet med patientsäkerhet i landet.
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Handlingsplanens målgrupper: 
Handlingsplanen ska kunna användas av regioner och kommuner för att genom 
regionala handlingsplaner etablera principer, prioriteringar och målsättningar för 
patientsäkerhetsarbetet.

Grundläggande förutsättningar för säker vård: 
För att arbeta mot visionen och det övergripande målet har fyra grundläggande 
förutsättningar för arbetet lyfts fram:

- En god säkerhetskultur
- Kunskap och kompetens
- Ledning och styrning
- Patienten som medskapare.

Fem prioriterade fokusområden: 
Handlingsplanen innehåller fem prioriterade fokusområden för arbetet mot en 
säkrare vård. Fokusområdena utgår från de huvudsakliga utmaningarna inom 
patientsäkerhetsarbetet och utgör en struktur för handlingsplanens nationella 
åtgärder:

- Öka kunskap om inträffade vårdskador
- Tillförlitliga och säkra system, processer och rutiner
- Öka medvetenheten om hur säker vården är idag
- Stärka analys, lärande och utveckling
- Öka riskmedvetenhet och beredskap.

Utveckling i bred samverkan: 
Uppdraget har genomförts av Socialstyrelsen i bred samverkan med 
myndigheter, representanter från huvudmän samt nationella organisationer 
inklusive företrädare för patienter och närstående, experter och studenter samt 
andra berörda aktörer inom patientsäkerhetsområdet.
Remissvaret grundar sig på synpunkter från regionens Referensgrupp för 
patientsäkerhet samt den Regionala samverkansgruppen för patientsäkerhet i den 
sydöstra sjukvårdsregionen.
Remissvaret har författats i nära samverkan inom den Sydöstra 
sjukvårdsregionen som har kommit överens om ett enhetligt remissvar.
Med tanke på regionernas olika förutsättningar och struktur beträffande det 
systematiska patientsäkerhetsarbetet kommer varje region att komplettera det 
gemensamma svaret med regionspecifika synpunkter och kommentarer.

Sammanfattning av yttrande 
Region Kalmar län ställer sig positiv till handlingsplanens huvudsakliga innehåll 
att etablera principer, prioriteringar och målsättningar för patientsäkerhetsarbetet 
för att nå handlingsplanens mål för God och säker vård – överallt och alltid.

Magnus Persson
utvecklingsdirektör

42



Region Kalmar län
Datum
2019-09-19

Sida
3 (3)

Bilagor
1. Yttrande över Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet inom hälso- 

och sjukvården 2020-2024
2. Sammanfattning av Remiss - Nationell handlingsplan för ökad 

patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024
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YTTRANDE
Datum
2019-09-19

Ärendenummer 
RS 2019/687

 

Socialstyrelsen

Yttrande över Nationell handlingsplan för ökad 
patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården 2020-2024 
(Dnr 4.3-24228/2018)

Region Kalmar län ställer sig positiv till handlingsplanens huvudsakliga innehåll 
att etablera principer, prioriteringar och målsättningar för patientsäkerhetsarbetet 
för att nå handlingsplanens mål för God och säker vård – överallt och alltid.
Region Kalmar län vill särskilt anföra:

− En handlingsplan beskriver tydligt konkreta åtgärder kopplat till mål och 
namnet ”Nationell handlingsplan” skapar därför viss förväntan. 
Dokumentet känns mer som en ”Nationell strategi” eller ”Nationell 
plan”. Region Kalmar läns rekommendation är därför att ändra namn på 
dokumentet innan den färdiga versionen kommer ut, för att inte skapa 
missförstånd. Utifrån detta dokument kan sedan rikets regioner ta fram 
handlingsplaner att arbeta med.

− Tydlighet behövs kring vem ”vi” är (text som: vi behöver göra, vi ska 
osv). För att känna ansvar och ta tag i aktuellt område krävs att det är en 
tydlighet kring om det gäller på t.ex. nationell eller regional nivå. 

− Region Kalmar län ser behov av nationell samordning, men ifrågasätter 
om det beskrivna samverkansrådet kan fungera på det sättet som beskrivs 
i handlingsplanen, t.ex. med hänsyn till det kommunala självstyret  

− Region Kalmar län föreslår att utvidga begreppet kring delaktighet till att 
även innefatta invånare (patient, närstående och invånare)

−  Under fokusområde 2; ”Tillförlitliga och säkra system, processer och 
rutiner” och nationella åtgärder: 

o Tillägg punkt 2.1:
För att skapa kontinuitet och säker handläggning i varje 
patientkontakt krävs att lagstiftningen skapar förutsättningar för 
att den mest relevanta patientinformationen är lättillgänglig och 
följer patienten under hela vårdkedjan.

o Tillägg punkt 2.4: 
Lagstiftningen behöver etablera en enhetlig och strukturerad 
vårddokumentation, i syfte att kunna följa patienten genom hela 
vårdkedjan med åtkomst till relevant patientinformation 
oberoende av inom vilken sjukvårdsregion vården utförts i.
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Handlingsplanen i korthet

Visionen för den nationella handlingsplanen: God och säker vård – 
överallt och alltid.

Övergripande mål: Ingen patient ska behöva drabbas av en vårdskada1.

Både visionen och det övergripande målet är formulerade för att betona en 
bred ansats i säkerhetsarbetet, vilket både inkluderar perspektiven frånvaro 
av skador och närvaro av säkerhet. Det signalerar dessutom att alla 
verksamhetsområden berörs – i alla situationer, i hela hälso- och sjukvården 
inklusive tandvården. 

Syftet med handlingsplanen: Regeringen ser behov av en nationell 
kraftsamling för att stärka huvudmännens arbete med det systematiska 
patientsäkerhetsarbetet och förebygga att patienter drabbas av vårdskador. 
Handlingsplanen ska bidra till att utveckla och samordna arbetet med 
patientsäkerhet i landet.

Handlingsplanens målgrupper: Handlingsplanen ska kunna användas av 
regioner och kommuner för att genom regionala handlingsplaner etablera 
principer, prioriteringar och målsättningar för patientsäkerhetsarbetet. 

Grundläggande förutsättningar för säker vård: För att arbeta mot 
visionen och det övergripande målet har fyra grundläggande förutsättningar 
för arbetet lyfts fram: 

• En god säkerhetskultur 
• Kunskap och kompetens 
• Ledning och styrning 
• Patienten som medskapare. 

Fem prioriterade fokusområden: Handlingsplanen innehåller fem 
prioriterade fokusområden för arbetet mot en säkrare vård. Fokusområdena 
utgår från de huvudsakliga utmaningarna inom patientsäkerhetsarbetet och 
utgör en struktur för handlingsplanens nationella åtgärder: 

• Öka kunskap om inträffade vårdskador 
• Tillförlitliga och säkra system, processer och rutiner 
• Öka medvetenheten om hur säker vården är idag 
• Stärka analys, lärande och utveckling 
• Öka riskmedvetenhet och beredskap.

Utveckling i bred samverkan: Uppdraget har genomförts av Socialstyrelsen 
i bred samverkan med myndigheter, representanter från huvudmän samt 
nationella organisationer inklusive företrädare för patienter och närstående, 
experter och studenter samt andra berörda aktörer inom patientsäkerhets-
området. 

                                                      
1 Med vårdskada avses enligt 1 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (2010:659): lidande, kroppslig eller psykisk skada eller 
sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med 
hälso- och sjukvården. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-09-13

Regionala utvecklingsnämnden

§ 147 Ärendenummer RUN 2019/611

Yttrande rörande en ny regional planering

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat 
yttrande som sitt svar på synpunkter rörande en ny regional planering. 
Yttrandet överlämnas till Finansdepartementet. 

Bakgrund
Region Kalmar län har av Finansdepartementet getts möjlighet att komma in 
med synpunkter rörande en ny regional planering. Riksdagen beslutade 
hösten 2018 om nya regler i plan- och bygglagen (PBL) om regional 
planering i regionerna Skåne och Stockholm. Riksdagen beslutade också i ett 
tillkännagivande att regeringen ska ta nödvändiga initiativ till att utveckla 
reformen så att den omfattar fler län. 
Regeringskansliet bjöd i april 2019 in regionerna till en dialog för att 
diskutera det fortsatta arbetet. Mötena gav en god översiktlig bild av hur det 
ser ut rörande behov, förutsättningar och påbörjade processer i de län som 
berörs. För att regeringen ska kunna formulera ett tydligt svar till riksdagen 
vill man nu ha skriftliga synpunkter från berörda regioner (landsting) när det 
gäller följande frågor: 

1. Hur ser behoven av regional fysisk planering ut i länet?
2. Hur ser förutsättningarna ut i länet för att ta ansvar för regional fysisk 

planering, t.ex. kopplat till resurser och kompetenser?
3. Har länet påbörjat någon process kring regional fysisk planering, t. 

ex. interna diskussioner eller externt förankring med berörda 
kommuner? Regeringen ser gärna att landstinget redogör för hur en 
sådan förankring i så fall har gått till och resultatet av denna. 

Region Kalmar läns synpunkter
Sammanfattande synpunkt
Region Kalmar läns synpunkter tar sin utgångspunkt i det regionala 
utvecklingsuppdraget. 
Region Kalmar län ser behov av att utveckla den fysiska dimensionen av 
RUS och ser gärna ett förtydligande eller en utökning av det regionala 
utvecklingsuppdraget, inklusive nödvändig resursförstärkning. 
Region Kalmar län ser i nuläget inte behov av en fysisk regional planering 
enligt PBL och menar att det kan vara klokt att först genomföra och 
utvärdera det arbete som påbörjats i Skåne och Stockholms län. 
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Datum
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Handlingar
1. Tjänsteskrivelse Yttrande - Skriftliga synpunkter rörande en ny regional 

planering, daterad 190815
2. Missiv – Skriftliga synpunkter gällande en ny regional planering

Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2019-08-26

Ärendenummer 
RUN 2019/611

Regional utvecklingsförvaltning
 

Regionstyrelsen

Yttrande - Skriftliga synpunkter rörande en ny regional 
planering

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på synpunkter rörande 
en ny regional planering. 
Yttrandet överlämnas till Finansdepartementet. 

Bakgrund
Riksdagen beslutade hösten 2018 om nya regler i plan- och bygglagen (PBL) 
om regional planering i regionerna Skåne och Stockholm. Riksdagen 
beslutade också i ett tillkännagivande att regeringen ska ta nödvändiga 
initiativ till att utveckla reformen så att den omfattar fler län. 
Regeringskansliet bjöd i april 2019 in regionerna till en dialog för att 
diskutera det fortsatta arbetet. Mötena gav en god översiktlig bild av hur det 
ser ut rörande behov, förutsättningar och påbörjade processer i de län som 
berörs. För att regeringen ska kunna formulera ett tydligt svar till riksdagen 
vill man nu ha skriftliga synpunkter från berörda regioner (landsting) när det 
gäller följande frågor: 

1. Hur ser behoven av regional fysisk planering ut i länet?
2. Hur ser förutsättningarna ut i länet för att ta ansvar för regional fysisk 

planering, t.ex. kopplat till resurser och kompetenser?
3. Har länet påbörjat någon process kring regional fysisk planering, t.ex. 

interna diskussioner eller externt förankring med berörda kommuner? 
Regeringen ser gärna att landstinget redogör för hur en sådan 
förankring i så fall har gått till och resultatet av denna. 

Kort beskrivning av de nya reglerna
Förordningen om regionalt tillväxtarbete anger att det regionala 
tillväxtarbetet ska samordnas med kommunernas översiktsplanering. Även i 
PBL finns sedan tidigare motsvarande bestämmelse om att det ska framgå av 
översiktsplanen hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn 
till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala 
mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling.
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Den ändring som infördes i PBL våren 2019 innebär att regional fysisk 
planering ska ske i Stockholms län och i Skåne län. I övriga län ska regional 
utvecklingsplanering ske enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar. 
Riksdagen vill, som framgår av inledningen, utveckla reformen så att den 
omfattar fler län. 
En regional fysisk planering enligt PBL innebär att den som har det 
regionala utvecklingsansvaret, d.v.s. regionen, ska utreda frågor av betydelse 
för länets fysiska miljö och upprätta ett förslag till (fysisk) regionplan samt 
anta, pröva aktualiteten hos och vid behov ändra planen. Regionen ska också 
lämna underlag om regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö till 
länsstyrelsen, andra berörda regioner och de kommuner, regionala 
kollektivtrafikmyndigheter och andra myndigheter som berörs. Regionen ska 
också yttra sig över förslag till översiktsplaner inom länet ifråga om hur 
dessa planer förhåller sig till regionplanen.

Koppling till det regionala utvecklingsuppdraget
Attraktiva livsmiljöer och en god tillgänglighet i vardagen är viktiga faktorer 
för en framgångsrik region. Det regionala utvecklingsuppdraget har tydliga 
kopplingar till olika typer av samhällsplanering, vilket framgår av länets 
regionala utvecklingsstrategi (RUS) där ”hållbar samhällsplanering” är ett av 
fyra prioriterade områden. Strategierna under detta område handlar om 
transporter och transportinfrastruktur, digital infrastruktur, vattenförsörjning 
och vattenkvalitet, klimatpåverkan och klimatanpassning, fysisk 
samhällsplanering samt effektivt nyttjande av naturresurser, d.v.s. frågor 
med tydliga kopplingar till fysisk planering.
RUSens strategi om fysisk samhällsplanering är formulerad så här: 

Öka samverkan i den fysiska samhällsplaneringen
Människors resor mellan hemmet, arbetsplatsen och 
fritidsaktiviteter är oberoende av den administrativa 
indelningen av samhället. Framgångsrikt utvecklingsarbete 
måste utgå ifrån dessa rörelsemönster istället för från 
administrativa gränser. Vi behöver öka den regionala och 
lokala samverkan kring dessa frågor. 
Utvecklingen bör planeras utifrån funktionella samband och 
med utgångspunkten att de funktionella regioner som berör 
länet ska bli större och färre till antalet. Arbetsmarknad, 
bebyggelse och trafikplanering måste samspela för att vi ska nå 
gemensamma mål och använda våra resurser effektivt. 
Utveckling måste ske med hänsyn till natur-, miljö- och 
klimatvärden. Lokal anpassning är väsentlig vid utveckling av 
städer och samhällsfunktioner. 

Region Kalmar län har också separata nationella uppdrag för bl.a. 
kollektivtrafik, regional transportplan och kompetensförsörjning, d.v.s. 
frågor med direkt koppling till fysisk planering. Det finns också förslag till 
utökade uppdrag inom området bostadsmarknadsanalys. 
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Region Kalmar läns synpunkter
Sammanfattande synpunkt
Region Kalmar läns synpunkter tar sin utgångspunkt i det regionala 
utvecklingsuppdraget. 
Region Kalmar län ser behov av att utveckla den fysiska dimensionen av 
RUS och ser gärna ett förtydligande eller en utökning av det regionala 
utvecklingsuppdraget, inklusive nödvändig resursförstärkning. 
Region Kalmar län ser i nuläget inte behov av en fysisk regional planering 
enligt PBL och menar att det kan vara klokt att först genomföra och 
utvärdera det arbete som påbörjats i Skåne och Stockholms län. 

Hur ser behoven av regional fysisk planering ut i länet?
En regional fysisk planering måste ske i samarbete med kommunerna, som 
ansvarar för den fysiska planeringen inom sitt respektive område. 
Det finns ett behov av att hantera kommunöverskridande frågor som 
exempelvis infrastruktur, klimat och regional bostadsförsörjning kräver 
ibland resurser och förmågor som den enskilda kommunen kan ha svårt att 
mobilisera. Samsyn och samverkan över administrativa gränser ger styrka 
och långsiktighet. En sammanhållen fysisk planering, såväl i länet som 
tillsammans med angränsande län, leder till ett effektivare nyttjande av 
gemensamma resurser och maximerar nyttan för regional utveckling. 
Ett exempel på en relevant fråga är hur regionala kärnor kan understödja 
tillväxten i de mindre orterna. Det behövs undersökas hur mindre 
orter/kommuner kan arbeta för att kopplas närmare och dra nytta av 
tillväxtmotorerna utmed samma stråk, såväl i som utanför länet. 
En sammanhållen fysisk planering skulle skapa bättre förutsättningar för att 
fullgöra det regionala utvecklingsansvaret. Den fysiska planeringen ger 
förutsättningar för t ex en väl fungerande kollektivtrafik, 
infrastrukturplanering och kompetensförsörjning. Naturligtvis behöver 
arbetet ske i nära samverkan med kommunerna.

Hur ser förutsättningarna ut i länet för att ta ansvar för regional fysisk 
planering? 
Har länet påbörjat någon process kring regional fysisk planering?
En god regional fysisk planering kräver kunskap, samarbete och samsyn. Då 
är det nödvändigt att arbeta på ett sätt som leder till hög delaktighet från 
kommuner och andra samhällsaktörer på olika nivåer. Samverkan och 
förankring blir därför viktiga inslag i arbetet. Ett sådant arbetssätt kräver 
resurser. 
Region Kalmar län driver idag ett arbete tillsammans med kommunerna och 
Länsstyrelsen med att ta fram regionala strukturbilder för att ge en samlad 
kunskapsbild av regionala rumsliga strukturer, samband och relationer som 
har betydelse för den regionala utvecklingen. Strukturbilderna ger olika 
aktörer i länet en samsyn kring hur nuläge och framtid ser ut, i och med att 
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man samlas kring ett gemensamt analys- och kunskapsmaterial. Detta 
underlättar och effektiviserar det framtida planeringsarbetet.
Utgångspunkten för arbetet är att det ska vara till nytta för planerare och 
andra i kommuner m.fl. och komplettera andra aktiviteter. Det 
planeringsunderlag som tagits fram hittills håller nu på att göras tillgängligt 
på webben. Därefter kommer arbetet att fortsätta, med ytterligare 
länsövergripande planeringsunderlag.
Skulle Region Kalmar län få uppdraget att ta fram en regional plan behöver 
ytterligare resurser tillföras, resurser som i dagsläget inte finns. En 
sammanhållen fysisk planering är resurseffektiv ur ett samhällsperspektiv, 
men kräver samtidigt resursförstärkning på regionen. Region Kalmar län 
förutsätter att ett eventuellt utökat uppdrag kring regional fysisk planering 
kommer att åtföljas av tillräcklig extern finansiering för att kunna bygga upp 
en sådan verksamhet. Det handlar t.ex. om medel för personalförstärkning, 
kompetensförstärkning och planeringsverktyg, samt om resurser till 
samverkan och samarbete.
Kalmar län deltog också under åren 2013 – 2016 i Trafikverkets nationella 
utvecklingsprojekt ”Den attraktiva regionen”. Syftet var att utveckla en 
samhällsplanering där transportsystemet bidrar till regional utveckling, 
miljöeffektiv rörlighet och social hållbarhet. Projektets fokus var ett 
förbättrat samspel mellan de olika parterna i planeringsprocessen, för att 
hitta effektiva åtgärder. ”Den attraktiva regionen” bestod av sex regionala 
pilotprojekt med fokus på de mindre orterna och regionerna när det gällde 
befolkning och arbetsmarknad. Två av dessa – ”Linnéstråket” respektive 
”Mer Kalmarsund” – berörde Kalmar län. Projektet utvecklade en metodik 
för, och kunskap om, regional utvecklingsplanering där sektors- och 
nivåövergripande samverkan var en nyckelfråga. Arbetet har sedan lett 
vidare till nya samarbetsprojekt, t.ex. om BRT eller s.k. ”superbussar”.
Utöver arbetet med strukturbilderna har Länsstyrelsen ett tillsynsuppdrag 
enligt PBL. Länsstyrelsen Kalmar län avser dessutom att ta fram en 
länsomfattande sammanfattande redogörelse för att underlätta kommunernas 
arbete med översiktsplaneringen.

Sofia Moestedt
basenhetschef 
samhällsplanering och tillväxt             
 

Carolina Gunnarsson
miljösamordnare
 

Länkar till Region Kalmar läns arbete med strukturbilder: 
https://www.regionkalmar.se/samarbetsportalen/regional-
utveckling/samhallsplanering-och-infrastruktur/strukturbild-kalmar-lan/
https://regionkalmar.se/detta-gor-region-kalmar-lan/vi-arbetar-for-att-
utveckla-lanet/statistik/
Länk till projektet ”Den attraktiva regionen”:
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https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-
utreda/samhallsplanering/samspel-mellan-trafik-och-bebyggelse/Planera-for-
hallbara-stader-och-attraktiva-regioner/Den-attraktiva-regionen/

Bilagor
1. Yttrande – Rörande en ny regional planering
2. Missiv – Skriftliga synpunkter gällande en ny regional planering
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