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Hur många remissvar och vilka aktörer

Remissvar

- 27 remissvar

- 9 kommuner

- 5 regioner 

Kommuner

Vimmerby kommun

Högsby kommun

Borgholms kommun 

Mönsterås kommun

Mörbylånga kommun 

Nybro kommun

Kalmar kommun 

Torsås kommun

Västerviks kommun

Regioner

Region Blekinge 

Region Gotland

Region Jönköpings län 

Region Kronoberg

Region Östergötland

Övriga

Arbetsförmedlingen

Kalmar Öland airport

Kommunförbundet

MUCF

Autism och aspergerföreningen

SPF Seniorerna 

Tillväxtverket

Unionen Småland

Coompanion

Trafikverket 

Länsstyrelsen Kalmar län

Kalmar läns museum 

Linnéuniversitetet



regionkalmar.se  |

Hur många remissvar och vilka aktörer

Remissvar

- 27 remissvar

- 9 kommuner

- 5 regioner 

Kommuner

Vimmerby kommun

Högsby kommun

Borgholms kommun 

Mönsterås kommun

Mörbylånga kommun 

Nybro kommun

Kalmar kommun 

Torsås kommun

Västerviks kommun

Regioner

Region Blekinge 

Region Gotland

Region Jönköpings län 

Region Kronoberg

Region Östergötland

Övriga

Arbetsförmedlingen

Kalmar Öland airport

Kommunförbundet

MUCF

Autism och aspergerföreningen

SPF Seniorerna 

Tillväxtverket

Unionen Småland

Coompanion

Trafikverket 

Länsstyrelsen Kalmar län

Kalmar läns museum 

Linnéuniversitetet



regionkalmar.se  |

Återkommande synpunkter

Återkommande synpunkter

”Glapp” mellan mål och 

indikatorer i strategin

Urval av bilder

Mål för beredskap

Nära vård 

Koppling till den nationella 

strategin
Interregionala samarbetet

Barn och unga Hållbar 

energiproduktion/fossilfri 

energi

Vattenfrågor
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Exempel - återkommande synpunkter

• ”Glapp” mellan mål och indikatorer i strategin

- Strategins mål kopplas inte direkt till indikatorer

- En översyn kring vilka målformuleringar och strategier som 

saknar indikatorer behövs 

- Tydliggöra vilka aktörer som är aktuella för respektive mål 

- Förtydligande av hur målen i Agenda 2030 skall uppnås utifrån 

målformuleringarna.

Indikatorerna har setts över och har kompletterats. Några Agenda 

2030-mål har kompletterats.

Förklaringar till indikatorer och uppföljning kommer att finnas på 

Region Kalmar läns hemsida under Regional utvecklingsstrategi.

• Koppling till den nationella strategin

- Lyfta fram grundläggande förutsättningar och förtydliga 

kopplingen mellan Kalmar läns strategi och den nationella 

strategin ”Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela 

landet 2021-2030”

Ingen åtgärd, anses framgå. Bilderna över flernivåstyret har 

förtydligats.

• Mål för beredskap 

- Saknas tydliga mål för beredskap, t.ex. vården och 

totalförsvaret

- Säkerhetsaspekterna behöver kompletteras i texterna, t.ex. 

gällande cybersäkerhet.

Strategin har kompletterats med ett stycke om vikten av ökad 

krisberedskap och behov av fortsatt samverkan på samhällskritiska 

områden, t.ex. energi- och vattenförsörjning, livsmedel, information 

och kommunikation inklusive cyberangrepp, finansiella tjänster, 

transporter samt hälso- och sjukvård, samt vikten av ett robust civilt 

försvar.

• Urval av bilder

- Större representation i strategins bilder, gällande 

funktionshinderperspektiv, etnicitet och fördelning kvinnor/män.

Strategins bildspråk har som helhet setts över, och bilderna har 

ändrats för ökad representation.
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Exempel - återkommande synpunkter

• Interregionala samarbetet

- Det mellanregionala samarbetet saknas i strategin, t.ex. gällande 

Regionsamverkan Sydsverige 

- Perspektivet i strategin behöver breddas, saknas en tydlighet 

kring det samarbete som behövs över länsgränser

Strategin har kompletterats på två stycken om vikten av 

mellanregional samverkan.

• Vattenfrågor

- Svårt att se vilka mål som finns för vattenfrågor i strategin samt 

hur ansvarsfördelning mellan aktörer ser ut. 

- Vad som hindrar bra kvalitet av vatten och hur tillgången ska bli 

god saknas

Indikatorer har setts över och indikatorer kring vatten tillgång och 

kvalité har kompletterats.

• Nära vård 

- Utvecklingen av ”Nära vård” bör lyftas

Strategin har kompletterats med en formulering om vikten av arbetet 

med personcentrerad och nära vård.

• Hållbar energiproduktion/fossilfri energi 

- Lyfta fram länets förmåga att tillverka exempelvis hållbar energi

- Inkludera ett mål om hur vi skapar mer fossilfri energi

- Strategin saknar en beskrivning av energiproduktionens 

nackdelar och åtgärder för att minska dessa

- Inkludera formuleringar om klimatneutralitet 

Ingen åtgärd, länets potential, kompetens samt ambition inom 

energiproduktion och hållbar utveckling anses framgå. 

Målformuleringarna ska enligt tidigare beslut inte ändras.

• Barn och unga 

- Tydliggöra hur de horisontella målen relaterar till

barn och unga.

- Barnkonventionen bör lyftas fram ytterligare

- Saknas beskrivning av hur pandemin påverkat barn och unga

Strategin genomsyras av perspektivet barn och unga. En enkel 

prövning av barnets bästa är genomförd. Fler indikatorer som särskilt 

följer barn och ungas livsmiljö, boendesituation, deltagande i fritids-

och kulturverksamheter, möjlighet att påverka samt fysiska och 

psykiska hälsa, har lagts till.
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Exempel övrigt åtgärdade synpunkter

• Beskrivning av näringslivet och hållbar 

livsmedelsproduktion

- Beskrivningen fokuserar på stora företag

- Hållbar livsmedelsproduktion kan beskrivas mer

Strategin har kompletterats med ett stycke om små-

och medelstora företag liksom exempel på hållbar 

livsmedelsproduktion. Kulturella och kreativa näringar har också 

lagts till i avsnittet om Stärkt konkurrenskraft.

• Beskrivning av Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Har kompletterats med en mening om vikten av fortsatt 

jordbruk för att upprätthålla världsarvet.

• Meningen att flyget inte är tidsmässigt möjligt att ersätta 

med andra färdsätt (s. 31) har tagits bort.

• Komplettering av Agenda 2030-mål

Mål 10 Minskad ojämlikhet har kompletterats s. 26 och 30 och Mål 

7 Hållbar energi för alla på s.36

• Komplettering av kopplade planer vid varje prioriterat 

utvecklingsområde

Regional handlingsplan för suicidprevention har kompletterats. 

Dessutom har två regionala planer/strategier som Länsstyrelsen 

ansvarar för, där Region Kalmar län har undertecknat ett särskilt 

ansvar, kompletterats:

- Ett jämställt Kalmar län

- ANDTS-strategin (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 

om pengar)

I övrigt är tabellen avgränsad till de planer och strategier som 

Region Kalmar län ansvarar för att ta fram. Därför har inte 

föreslagna nationella planer eller planer som andra ansvarar för 

lagts till. En förklaring om denna avgränsning har kompletterats för 

att göra detta tydligare.
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