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Delaktighet, 
hälsa och 
välbefinnande

God miljö för 
barn och 
unga

Hållbar 
samhälls-
planering

Stärkt 
konkurrens-
kraft

4 prioriterade  utvecklingsområden

3 perspektiv

Kompetens-
försörjning

Internationalisering

Digital omställning
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Regionala utvecklingsstrategin - Klimat att växa i
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Uppdrag

Aktualisering RUS enligt tidigare beslut:
1. Uppföljning av indikatorer. Vad har hänt?

2. Analys post-corona – vilka konsekvenser, möjligheter och nya utmaningar har pandemin fört med 
sig?

3. Konkretisering (målformuleringar till de fyra prioriterade utvecklingsområdena)
- Delaktighet, hälsa och välbefinnande 
- God miljö för barn och unga
- Hållbar samhällsplanering
- Stärkt konkurrenskraft 

Horisontella perspektiv: Digital omställning, Kompetensförsörjning, Internationalisering

4. Tydligare koppling till hållbarhetsmålen och Agenda 2030. 

Förtydligande bild över hur olika strategier/handlingsplaner och program förhåller sig till varandra och 
RUS.
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Utgångspunkt mål – exempel på andra dokument

• Regionplanen

• Handlingsplan infrastruktur

• Fossilbränselfri region

• Trafikförsörjningsprogrammet

• Smart specialisering

• Digital agenda

• Handlingsplan kompetensförsörjning
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Övriga utgångspunkter

• Kommundialoger

• Presentationer av arbetet i befintliga forum Tillväxtforum, Regionalt 
Ledningsforum, Funktionshinderrådet och Länsberedningen.

• Interna arbetsgruppen och avstämningar

• Benchmark med andra RUS:ar och strategier
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Delaktighet, hälsa och välbefinnande
Mål 2030 Hur åstadkommer vi det? Indikatorer Kopplade planer, 

handlingsprogram och 
strategier

Hög delaktighet och upplevd 
trygghet i hela länet.

 Möjliggöra ett livslångt 
lärande och stark 
arbetsmarknad

 Erbjuda ett utbud av kultur-, 
fritids- och föreningsliv

 Planera för en trygg och 
tillgänglig fysisk och digital 
miljö

- Demografisk försörjningskvot
- Befolkningsförändring och 

inrikes flyttnetto
- Kvinnors representation i 

offentlig/privat sektor samt på 
chefsnivå

- Valdeltagandet
- Deltagande i föreningslivet
- Förvärvsfrekvens
- Disponibel inkomst per 

invånare
- Tillit till andra människor
- Andel politiker som utsätts för 

hot/våld
- Självskattad hälsa
- Övervikt befolkning 18+
- Tobak (HLV)
- Regelbunden motion
- Psykisk hälsa (Kolada)
- Medellivslängd (SCB)
- Ohälsodagar (SCB)

- Kultur att växa i
- Digital agenda
- Handlingsplan 

kompetensförsörjning
- Demokratideklarationen
- Regional biblioteksplan

Hög självskattad hälsa i hela 
länet.

 Främja en jämlik och 
jämställd hälsa och 
förebygga ohälsa

 Erbjuda en likvärdig vård och 
omsorg med individen i 
centrum genom samverkan i 
länet

 Tillgängliggöra, utveckla och 
ta tillvara våra unika natur-
och kulturmiljöer

Koppling Agenda 2030

Målsymbolerna: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 12, 13, 14, 15, 16, 17
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God miljö för barn och unga
Mål 2030 Hur åstadkommer vi det? Indikatorer Kopplade planer, 

handlingsprogram och 
strategier

Alla elever i länet slutför 
gymnasieexamen inom 4 år 
och har möjlighet till vidare 
studier och arbete.

 Erbjuda en skola där barn och unga 
utvecklas maximalt.

 Fokusera på insatser som ger barn och 
unga en jämlik och jämställd uppväxt.

 Skapa förutsättningar för unga att 
forma självständiga liv.

- Andel behöriga till gymnasiet
- Andel elever som slutför 

gymnasieexamen inom 4 år
- Upplevd trygghet bland barn 

och unga
- Andel unga som varken 

arbetar eller studerar (16-24 
år)

- Andel barn i ekonomiskt 
utsatta hushåll

- Förekomst av passiv/aktiv 
rökning, karies, övervikt/fetma, 
regelbunden motion, psykisk 
ohälsa, riskbruk

- Kultur att växa i
- Relevant
- Digital agenda
- Handlingsplan 

kompetensförsörjning
- Barnkonventionen

Alla barn och unga har 
möjlighet till god hälsa och 
sunda levnadsvanor.

 Ge barn och unga trygghet och en god 
upplevd fysiskt, psykisk, social och 
existentiell hälsa.

 Ge barn och unga möjlighet att 
uppleva, utöva och påverka ett brett 
utbud av kultur-, fritids- och 
föreningsaktiviteter.

 Utveckla barn och ungas möjligheter 
att vara delaktiga i och påverka beslut 
som rör dem själva och samhället.

 Utveckla stöd till unga att kunna ta tillvara de 
möjligheter som internationalisering och digitalisering 
erbjuder. Ta bort.

Koppling Agenda 2030

Målsymbolerna: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17
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Hållbar samhällsplanering
Mål 2030 Hur åstadkommer vi det? Indikatorer Kopplade planer, 

handlingsprogram och 
strategier

Region Kalmar län är 
en fossilbränslefri 
region.

 Arbeta för att Kalmar läns 
produktion av förnybar energi är 
minst lika stor som länets totala 
energianvändning.

- Utsläpp av växthusgaser
- Utsläpp av kväve och fosfor till 

Östersjön
- Koldioxidekvivalenter per invånare
- Andel miljöbilar
- Vattenkvalitetetsnormer
- Tillgången till dricksvatten
- Tillgång till bredband: andel 

hushåll/arbetsställen med tillgång till 
100 mbit/s

- Självförsörjningsgrad (krisberedskap)
- Förekomst av laddstolpar, biogas, 

solceller
- Utveckling biologisk mångfald och 

gröna strukturer
- Andel pendlare i dagbefolkning och 

antal resor i kollektivtrafik.
- Restider mellan tillväxtmotorer.
- Balans på bostadsmarknaden.

- Hållbarhetsplan
- Strukturplan
- Digital agenda
- Regional transportplan
- Handlingsprogram 

infrastruktur
- Nooil. Fossilbränslefri 

region.

Samhällsplaneringen är 
klimatanpassad och 
robust samt erbjuder 
trygga, tillgängliga och 
gröna miljöer för alla.

 Arbeta aktivt för vatten av bra 
kvalitet och god tillgång.

 Minska klimatpåverkan och 
anpassa samhället till ett förändrat 
klimat.

 Nyttja våra naturresurser effektivt 
och hållbart.

Koppling Agenda 2030

Alla i länet har tillgång 
till väl utvecklad fysisk 
och digital infrastruktur.

 Öka samverkan i den fysiska 
samhällsplaneringen.

 Åstadkomma korta restider med 
hög punktlighet för personer och 
gods.

 Möjliggöra digital kommunikation i 
hela länet.

Målsymbolerna: 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17
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Stärkt konkurrenskraft
Mål 2030 Hur åstadkommer vi det? Indikatorer Kopplade planer, 

handlingsprogram och 
strategier

Länet har utvecklat 
digitala och hållbara 
lösningar för en global 
marknad.

 Nyttja krafterna i den 
digitala ekonomin och den 
digitala utvecklingen

 Utveckla den cirkulära 
ekonomin och 
delningsekonomin

- BRP/sysselsatta
- Energianvändning/BRP och andel 

förnybar energi
- Hushållsavfall insamlat per person 

respektive för materialåtervinning 
(Avfall Sverige/Kolada)

- Företag som jobbar med cirkulär 
ekonomi

- Andel 30-34 år med eftergymnasial 
utbildning och andel 16-74 år med 
minst gymnasial utbildning

- YH-utbildningar – antal platser och 
antal fyllda platser

- Antal utexaminerade Linnéuniversitet
- Andel studenter som stannar i länet
- Nystartade företag och antal 

företag/1000 invånare
- Exporterande företag 
- Tjänsteföretag av hela näringslivet
- Storlek på företag
- Innovationsindex

- Strategi för Smart 
specialisering

- Hållbarhetsplan
- Digital agenda
- Regional transportplan
- Handlingsplan 

infrastrukturplan
- Handlingsplan för 

kompetensförsörjning
- Besöksnäringsstrategi
- Livsmedelsstrategi
- Trä och skogsstrategierna

God tillgång till 
välutbildad arbetskraft

 Förbättra rörligheten i det 
regionala arbetslivet och 
skapa en mer integrerad 
arbetsmarknad.

 Effektiv matchning mellan 
utbildningar och behov på 
arbetsmarknaden. 

Ökad andel företag 
inom kunskapsintensiv  
tjänstesektor.

 Bredda samverkan inom 
och mellan näringsliv, 
offentlig sektor, utbildning 
och forskning.

 Skapa ett innovativt och 
kreativt klimat och utveckla 
företags- och 
innovationsstödssystemet.

Koppling Agenda 2030

Målsymbolerna: 4, 5, 6, 7, 10, 
12, 16, 17
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Analys
FEB
2021

Dialog/
Förankring 
FEB – APRIL

2021

Skriv-
process

MAJ – JUNI
2021

Avstämning 
politiken

MAJ- JUNI
AUG – SEPT

2021

Skriv-
process

SEPT – OKT
2021

Beslut 
remiss-
version

NOV – DEC 
2021

Remisstid
JAN – MARS

2022

Samrådsredogörelse, 
förankring 

APRIL – JUNI
2022

Beslut
NOV -

DEC 2022

Process och tidsplan

 Förankring sker kontinuerligt under hösten, fortsätter i befintliga forum (t ex Regionalt ledningsforum, 
Länsgemensam ledning, Tillväxtforum, Funktionshinderrådet och relevanta nätverk).

 Remissversion klart för beslut till RUN 24/11, RSAU 1/12 och RS 14/12.
 Remisstid januari–mars 2022.
 Handläggning och förankring remissvar april–juni 2022.
 Beslut om aktualiserad RUS november–december 2022.
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