
Vi är en samlande, 
drivande kraft för 
regional utveckling 
av hela Kalmar län



Vi stimulerar och bidrar till hållbar tillväxt, 
samhällsplanering, god miljö, hälsa, bildning 
och tillgång till kultur i hela länet



Och regional 
utveckling går 
bättre när vi gör 
det tillsammans



Under 2021 
fördjupade
vi samverkan 
med kommuner 
och andra 
partners och tog 
viktiga kliv framåt



Stöttade 
kommuner i stöd 

till näringslivet och 
stöttade små 

företag att ta del av 
nationella 
stödpaket

Stöd till näringslivet under pandemin



”Projektet Shoppa smart 2.0 har 
räddat flera företag från konkurs”

Tjänsteperson – Emmaboda

”Vi kunde streama Visfestivalen, vilket 
innebar mångdubblad publik och att 
den blev tillgänglig för fler”
Tjänsteperson – Västervik



”Vi har flera nyetableringar på 
gång som vi tror är ett direkt 
resultat av denna satsning”
Tjänsteperson – Torsås

”Vi har kunnat prova ny marknadsföring med 
aktiviteter långt in på hösten, som har stöttat 

flera initiativ på landsbygden”
Tjänsteperson – Glasriket



”Vi kunde genomföra insatser för kaféer och 
restauranger och hemkörning av varor, som 
gynnade lokal handel, taxi och konsumenter”
Tjänsteperson – Oskarshamn



”Vi har haft råd att marknadsföra oss på andra sätt än tidigare och butiksägare som var 
helt förkrossade och månader från konkurs, skiner nu som solar med stark framtidstro, så 
den fysiska handeln har en plats i framtiden även i vår kommun”
Tjänsteperson – Mönsterås



Hållbar samhällsplanering

Reviderade
den regionala 

transportplanen

Utlyste regional 
finansiering för 2021-23 
bredbandsutbyggnad



Överenskommelse med
pilotkommuner för satsning
på ”landsbygdskontor”



Genomförde projektet WaterMan
Seed för att hålla kvar vatten, 
recirkulera avloppsvatten och minska 
vattenanvändningen



Genomförde nationella biogaskonferensen 
Guldruschen och nominerades till 
Biogasutmärkelsen 2021



Startade nätverk för klimat-
smarta varutransporter



Marknadsförde 
natur, friluftsliv, 

smultronställen och 
hälsoaktiviteter för 

invånare och 
besökare

Folkhälsa



Tog fram en digital utbildning för 
blåljuspersonal som möter 
suicidnära personer



Funktionshinderfrågor 
kopplades till Hållbar 
samhällsplanering



Digitaliserade 
utbildningen i 

bemötande av hbtq+-
personer

Hbtq+-certifierade 
alla våra basenheter



Genomförde seminarier 
om jämställdhet, 
infrastruktur, våld i nära 
relationer, samt 
samhällsplanering som 
ger ökad rörlighet



Ökade
tillgången
till böcker om 
psykisk hälsa
för fler patienter



Hållbar tillväxt

Tillsammans med våra grannlän
skrev vi fram program inför EU:s
nya programperiod 2021-2027 



Genomförde insatser för
att stärka livsmedels-

industrin, bland annat 
”Matens hus” för att öka 

intresset för länets mat



Skapade nytt
industriforum,
för dialog mellan industrinäringen, offentliga 
och fackliga organisationer



Tog fram gemensamma 
vägar framåt för kulturella

kreativa
näringar



Skapade samarbets-
modell för innovations-
stöd, företagsutveckling 

och regionens interna 
innovationssluss och 
testbädd för e-hälsa



Bidrog till stärkt 
konkurrenskraft i länets 
skogs- och träföretag



Sammanställde
behov och brister

av kompetenser inom 
länets teknik och industri



Startade länssamarbete
för ökad inflyttning:
- Ny webbplats (1000 besök/mån)
- Nytt rekryteringsnätverk för
hela länet



Stärkt matchning 
mellan utbildning och 
arbetsmarknad gav fler 
utbildningar och 
utbildningsplatser



Startade 
trainee-

program för att 
studenter ska 
stanna kvar i 

länet eller flytta 
hit



Tog fram ny 
besöksnärings-

strategi 2030

Besöksnäring



Samordnade den internationella 
marknadsföringen av länet



Stöttade utveckling av 
naturupplevelser med fokus på 

paddling, vandring och hästturism



Kultur

Pandemistöd 
gjorde skillnad: 

inspelade 
produktioner och 

digitala kurser



Stöden bidrog till 
att behålla 
kompetensen och 
den kulturella 
infrastrukturen och 
stimulerade digital 
utveckling



Bidrog till satsning
på kulturellt 
entreprenörskap, ungt 
arrangörskap och ungt
författarskap



Vi stärkte samverkan 
mellan folkhögskolor 

och kulturaktörer



Stärkte skolornas
regionala roll 

Gav utbildningar som 
har kortat vägen till 
arbete för många

Bildning



Nya kurser: fastighetsskötare, 
medicinsk sekreterare, under-
sköterska - nästan alla får jobb

direkt



Enkät, folkhögskolor:
Mycket nöjda deltagare 
som kan påverka sin 
studiesituation trots 
pandemin



Hälsofrämjande, 
klimatsmart mat

Ny plan för
jämlikhet och 
jämställdhet

Ny handlings-
plan vid upplevd 
kränkning



Genomförde 
kunskaps-dagar 
om minoriteter



”Digital coach”
stöttade bibliotek, 
folkhögskolor och 
föreningar i att 
inkludera de allra 
minst digitala



Mer än 400 deltagare på över 
20 digitala språkcaféer 
förbättrade svenskan och vågar 
nu prata mer svenska

Social gemenskap, viktiga och 
intressanta diskussioner om 
pressfrihet, hälsa, mat och 
barns rättigheter



”Det är jättebra med språkcafé, 
vi kommer nu även att träffas 

på riktigt.”
Deltagare – Hultsfred

”Det är meningsfullt och 
givande. Min kunskap och 

förståelse av andra länder har 
ökat. Att man äter potatis och 
morötter i Eritrea och att det 
finns både rävar och vargar i 

Syrien hade jag ingen aning om 
innan.”

Bibliotekarie – Västervik



Vi jobbade med ständiga förbättringar för att 
förbättra verksamhet och processer 

Varje dag lite bättre – kraften hos många!



Tillsammans med 
Högsby kommun 
provade vi nya 
arbetsmetoder för 
att utveckla 
områden med 
särskilda 
utmaningar



Nu rullar vi vidare: 
Tillsammans för ett 
friskare, tryggare
och rikare liv för 
länets invånare!


