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Vad innebär återrapporteringskravet?

1. Rapportering görs enligt bestämd mall 

och via särskilt enkätverktyg

2. Tillväxtverket sammanställer årlig 

rapport till Näringsdepartementet

3. Omfattar även uppföljning av anslag 

1.1 regionala tillväxtåtgärder

4. Består av 6 olika delar:

- Regionalt utvecklingsarbete 

- Fördelning av 1.1 anslaget

- Samverkan med andra aktörer

- Hållbarhet i det regionala 
utvecklingsarbetet

- Arbetet med att analysera, följa upp och 
utvärdera det regionala tillväxtarbetet

- Övriga medskick
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Återrapportering 1 – Regionalt utvecklingsarbete

1.1 Den regionala utvecklingsstrategin och aktuella utmaningar

1.2 Likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet

1.3 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet

1.4 Innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande i hela landet

1.5 Tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och transportsystem 
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Återrapportering 1 – Saker att lyfta fram

Aktualisering av RUS, hållbarhetsperspektivet viktigt

Pandemin påverkar arbetet även 2021

Inomregionala skillnaderna i länet består och har ökat inom ex hälsa, 
arbetsmarknad

Kompetensförsörjningen fortsatt central i vårt arbete

Ny programperiod – intensivt arbete med nya program Småland och öarna

Smart Specialisering beslutad, samverkan igång med grannlänen
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Återrapportering 1 – Saker att lyfta fram

Service på landsbygden – Gemensamt serviceutveckling i Misterhults och 
Blankaholmsbygden. Hitta gemensam arbetsmetod för ökad kommunsamverkan 
inom kommersiell service, ta fram gemensam serviceplan för två kommuner. 

Innovation och förnyelse, entreprenörskap – Flera insatser/projekt har 
genomförts för att skapa bättre samverkan och samordning mellan offentligt 
finansierade innovationsaktörer och med gemensamt mål att skapa förnyelse och 
tillväxt i näringslivet. 
Ex, Livsmedelsutveckling Sydost, Växande besöksnäring post Corona, Smart 
housing Småland, eHealth Arena, Regional exportsamverkan, Smålands Skogs-
och trästrategier, Unika historiska Kalmar län. 
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Återrapportering 1 – Saker att lyfta fram

Kompetensförsörjning 

- Bristyrkesrapporter som underlag för dialoger med utbildningsaktörer, 
industri/teknik, IT/teknik, vård och omsorg, restaurang och transport. 
Mål: Fler utbildningar på sikt samt ökad samverkan

- Ökad samverkan med länets kommuner rörande personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. Mål: Gemensam stödstruktur

- Dialog med kommunerna för att öka tillgången till utbildning i hela länet
Mål: Fler i arbete, fler ska erbjudas utbildning

- Startat upp arbetet med validering som kommer att intensifieras under 2022
Mål: Struktur för validering i Kalmar län
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Återrapportering 3 – Samverkan

Länsstyrelsen – tät dialog och samverkan kring miljö och klimat, 
folkhälsoområdet, landsbygdsutveckling, tätare dialog under pandemin

Statliga myndigheter – varierar mkt mellan verksamhetsområden. Tillväxtverket, 
Trafikverket, Statens kulturråd, Myndigheten för Yrkeshögskola, Skolverket och 
Arbetsförmedlingen tät dialog. 

Kommunerna – tät dialog med länets kommuner inom samtliga ämnesområden, 
nätverksform. Länssamarbete sker ofta med en bredare grupp inkl kommunerna, 
ex Klimatsamverkan Kalmar län. 

Övriga organisationer/näringslivet – uppstart för dialog med civilsamhället 
under 2021, inom folkhälsa sker nära samverkan med ideell sektor 
(idrottsföreningar). Industriforum, Sydsvenska handelskammaren, 
livsmedelsbranschen, besöksnäringen mfl



regionkalmar.se  |

Återrapportering 4 – Hållbarhet i det regionala utvecklingsarbetet

Jämställdhet – Arrangerat Jämställdhetsdag i samverkan med länsstyrelsen, 
kommunförbundet och 3 kommuner

Integration – Digitala språkcaféer i samverkan med Kompis Sverige och de 
kommunala biblioteken, genomfört 26 st med totalt 444 personer. Goda effekter 
vid utvärdering; 93 % förbättrade språkkunskaper och 100 % ökad trygghet att 
prata svenska

Miljö och klimat – stort fokus god tillgång på vatten av god kvalitet. 
Policypåverkan inom EU arbetet (bioenergi), klimatsmarta varutransporter via nytt 
nätverk. Nationell konferens Biogas 2021 – Guldruschen genomfördes
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Återrapportering 5 – Analyser

Kunskapsunderlag med fördjupade analyser inom prioriterade områden

Analyser och uppföljning av pandemins effekter på näringslivet i Kalmar län och 
effekterna på arbetsmarknaden

Kompetensförsörjning och underlag till behovsanalyser

Indikatorer för RUS och uppföljning av strategin

Agenda 2030 och indikatorerna

Socioekonomisk analys som underlag för kommande EU program

Underlag för strukturbild Kalmar län


