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 Enligt sändlista 

 

Begäran om yttrande över förslag till aktualiserad 
Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län, ”Klimat att 
växa i” 
Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi ”Klimat att växa i” ska samla 
länets aktörer kring en gemensam inriktning för framtiden. Den regionala 
utvecklingsstrategin formulerades i samband med regionbildningen 2019 och 
gäller fram till 2030. I Regionplanen 2020-2022 gavs i uppdrag att under 
2021 göra en aktualisering av strategin. Enligt beslut i Regionala 
utvecklingsnämnden ska de tidigare identifierade fyra utvecklingsområdena 
fortsatt prioriteras: 
- Delaktighet, hälsa och välbefinnande  
- God miljö för barn och unga 
- Hållbar samhällsplanering 
- Stärkt konkurrenskraft 
Detsamma gäller strategins tre horisontella perspektiv; Digital omställning, 
kompetensförsörjning, Internationalisering. 
Aktualiseringen har fokuserat på: 

1. Uppföljning av indikatorer 
2. Analys av corona-pandemins påverkan 
3. Formulering av 2-3 målformuleringar till varje av de fyra prioriterade 

utvecklingsområdena 
4. Tydligare koppling till hur olika strategier, handlingsplaner och 

program förhåller sig till varandra och till den regionala 
utvecklingsstrategin, samt till hållbarhetsmålen och Agenda 2030.  

Under aktualiseringsprocessen har dialog förts med länets aktörer i Region 
Kalmar läns ordinarie olika forum och nätverk, liksom ledningsgrupperna i 
samtliga av länets kommuner. 
Den aktualiserade regionala utvecklingsstrategin remitteras nu till ett antal 
av länets aktörer och andra regioner för förankring samt för att fånga upp 
eventuella kompletterande synpunkter. 



 

 

Anvisningar för remissinstanser  
Synpunkter skickas digitalt i word- och PDF-format till 
region@regionkalmar.se senast den 31 mars 2022.  
Efter remissen kommer regionala utvecklingsnämnden att behandla ärendet 
innan strategin fastställs av regionfullmäktige.  
Frågor om remissen besvaras av Sofia Seifarth, basenhetschef Näringsliv och 
kultur (sofia.seifarth@regionkalmar.se).  



 

 

Remissinstanser  
 

• Borgholms kommun 
• Emmaboda kommun 
• Hultsfreds kommun 
• Högsby kommun  
• Kalmar kommun 
• Mönsterås kommun 
• Mörbylånga kommun 
• Nybro kommun 
• Oskarshamns kommun 
• Torsås kommun 
• Vimmerby kommun 
• Västerviks kommun 
• Kommunförbundet i Kalmar län 
• Länsstyrelsen Kalmar län 
• Almi Företagspartner 
• Linnéuniversitetet 
• Campus Vimmerby 
• Campus Västervik 
• Campus Hultsfred 
• Nova Oskarshamn 
• Företagarna Kalmar län 
• Småföretagarnas Riksförbund 
• Sydsvenska Industri- och Handelskammaren 
• Svenskt Näringsliv Kalmar län  
• LRF Sydost 
• Trafikverket  
• Funktionshinderrådets brukarorganisationer 
• Pensionärsrådets brukarorganisationer 
• Visita 
• Arbetsförmedlingen 
• Region Blekinge 
• Region Jönköpings län 
• Region Kronobergs län 
• Region Gotland 
• Region Östergötland 
• Kalmar Öland Airport 
• Svenska FN-förbundet – hållbar utveckling 
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