Förslag remissversion
aktualiserad regional utvecklingsstrategi för Kalmar län
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Uppdrag
Enligt förordningen som styr det regionala utvecklingsuppdraget ska regionen ta fram
en regional utvecklingsstrategi (RUS). Regionens roll är att:
- samordna framtagandet och genomförandet
- följa upp strategin
Enligt förordningen ska en aktualitetsprövning av strategin ske under innevarande
mandatperiod.
Nuvarande RUS 2030, Klimat att växa i, beslutades våren 2018, och i Regionplanen
2020-2022 gavs uppdrag att under 2021 göra en aktualisering av strategin.
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4 prioriterade utvecklingsområden
Delaktighet,
hälsa och

Hållbar
samhällsplanering

3 perspektiv
Digital omställning
Kompetensförsörjning
Internationalisering

MILJÖ

Regionala utvecklingsstrategin - Klimat att växa i
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Stärkt
konkurrenskraft

EKONOMI

SOCIALT

välbefinnande

God miljö för
barn och
unga

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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Process
 Hela strategin har utifrån ovan granskats och fått ny
layout.
 I processen har en enkel prövning av barnets bästa
genomförts och dokumenterats i enlighet med
Barnkonventionen.
 Under aktualiseringsprocessen har dialog förts med
länets aktörer i Region Kalmar läns ordinarie olika
forum och nätverk, liksom ledningsgrupperna i
samtliga av länets kommuner.

regionkalmar.se |

Aktualiseringen i sammandrag
•

Ny layout, nya bilder och textmässig översyn

•

Uppdaterad text:
- Hållbar regional utveckling samlat under en rubrik (social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet)
- Tydligare om den alltmer alarmerande klimatsituationen, behov av robust samhällsplanering och social
hållbarhet (jämlikhet och jämställdhet)
- Ny text om nya strategier och lagar (Barnkonventionen, Smart specialisering)
- Förändringar som skett de senare åren (framförallt inom näringslivet) och tydligare skrivning om länets
kunskap inom energiområdet
- Fakta och språk

•

För varje prioriterat utvecklingsområde har 2-3 mål formulerats

•

Sammanfattande bilder om hur målen ska uppnås, följas upp (indikatorer), kopplingar till andra strategier
och handlingsplaner samt till Agenda 2030-målen

•

Bilder som beskriver hur den regionala utvecklingsstrategin förhåller sig till mål och planer (flernivåstyre)
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Analys
FEB
2021

Dialog/
Förankring
FEB – APRIL
2021

Skrivprocess
MAJ – JUNI
2021

Avstämning
politiken
MAJ- JUNI
AUG – SEPT
2021

Skrivprocess
SEPT – OKT
2021

Beslut
remissversion
NOV – DEC
2021

Remisstid
JAN – MARS
2022

Handläggning och
förankring
APRIL – JUNI
2022

Beslut
NOV DEC 2022

 Remissversion klart inför eventuellt beslut (Regionala utvecklingsnämnden 24/11, Regionstyrelsens
arbetsutskott 1/12 och Regionstyrelsen 14/12)
 Efter beslut av remissversionen i Regionstyrelsen skickas den till remissinstanser (handling Sändlista,
remissinstanser)
 Remisstid januari–mars 2022 (Svar på remissförfrågan senast den 31 mars 2022)
 Handläggning och förankring remissvar april–juni 2022. Yttranden sammanställs och eventuella
revideringar görs.
 Beslut om aktualiserad Regional utvecklingsstrategi förväntas tas november–december 2022

Process och tidsplan
regionkalmar.se |

regionkalmar.se |

