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Pilot för utvecklingsinsatser 
med fokus på områden med särskilda utmaningar
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Hållbar regional utveckling - övergripande

Hållbar regional utveckling Kalmar län
Mål: Ge regionens aktörer konkreta verktyg och metoder för en omställning till ett hållbart samhälle.

1. Pilotprojekt Högsby 2. Digital omställning 3. Finansiering
4. Samsyn regional 

ledning

Aktörsanalys & inventering
Kunskapshöjande insatser

Metodutveckling
Följeforskning

Nya arbetsformer,
handlingsplan och 

organisation

Landsbygdskontor –
förstudie, test, utvärdering 

> förslag.

Ambulerande digital coach 
– test, utvärdering > 

förslag.

Studie om öppna data > 
förslag

Kunskap - företag

Kunskap - handläggare, 
PÄ, främjare

Företagsstöd och 
kommersiell service

Agenda 2030 råd –
kommuner, LST, RKL

Kunskapsbyggande

Agenda 2030 i länets RUS

Fördjupningsforum 
jämställdhet
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https://www.regionkalmar.se/faktakalmarlan

Bakgrund – kunskapsunderlaget

https://www.regionkalmar.se/faktakalmarlan
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Pilot Högsby - uppdraget

Pilot för utvecklingsinsatser med 
fokus på områden med särskilda 
utmaningar

• Bakgrund: stora och växande 
inomregionala skillnader

• Metodutveckling för hållbar 
regional utveckling i hela länet

• Starkare tillväxt och bättre 
levnadsvillkor i Högsby kommun. 
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Identifierade områden 

• Barn och ungas villkor som grund för en positiv lokal 
utveckling 

• Integrationsutmaningar i mindre kommuner

• Samverkan med civilsamhället och hur kan man stärka 
de krafter som driver utvecklingen lokalt

• Kompetensförsörjningsfrågor, såväl för kommunen som 
för mindre företag 

• Visioner och självbild ibland kommunens invånare  

• Hur stöttar vi enmansföretag på ett relevant sätt? 

• Omvärldsbevakning och framåtblickande med hjälp av 
akademi och andra aktörer.



Vilka insatser genomförs 

idag och hur?  
Övriga

2. Kompletterande analyser: 
Analys av utgångsläge och framtid, 
sociologisk studie

Vilka insatser genomförs 

idag och hur?  

Vilka insatser genomförs 

idag och hur?  

Vilka insatser genomförs 

idag och hur?  

Region Kalmar 

län  

Kommun

Civilsamhälle 

1. Aktörsanalys och inventering 

7. Följeforskning

3. Kunskapshöjande insatser: 

Civila samhället i samhället, barn och ungas 

inkludering och cirkulär ekonomi.

5. 
Handlingsplaner

6. 
Implementering 

4. 

4. Nya former för arbetsmetoder och samverkan

”Samverkan med civilsamhället 

& allmän dialog” och ”Hälsolots”
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Framtagning och genomförande av gemensam handlingsplan - hälsolots

MAS/ 

folkhälsosamordnare

folkhälsoutvecklare

kulturutvecklare

nära vårdkurator

chef Högsby 

HC

individ- och 

familjeomsorgen

MAL, 

Högsby HClandsbygds-

utvecklare

Handlingsplan

”Hälsolots i 

Högsby kommun”

Styrgrupp:

Representanter från regionala 

utvecklingsförvaltningen, kommunen, 

regionsjukvården & primärvårdsförvaltningen
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Hälsolots - handlingsplan

Mål

Ökad upplevelse av sammanhang 
och självskattad hälsa hos invånare 
som erbjudits stöd av hälsolots.
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Hälsolots - status

• Undersökt liknande initiativ i landet

(ex. Mölndal rekryterar hälsolots riktat till barn och unga)

• Kartläggning av resurser, funktioner och kontaktpersoner inom region, kommun och civilsamhälle samt 

välmående insatser som pågår idag – stöd till hälsolotsen

• Finansiering – beslut om medel till hälsolots från regionen (50% tjänst året ut). 

Frågetecken om långsiktigheten, omkostnader, resurs i form av handledning, arbetsplats etc. kvarstår

• Förslag på metod för uppföljning framtagen

Uppföljning av individens upplevda förflyttning

Uppföljning av projektets metod

• Förslag på kommunikationsplan framtagen

• Förslag på uppdragsbeskrivning för hälsolots framtagen

• (Forskningsprojekt om hur civilsamhället kan användas för att minska social isolering bland äldre –

första ansökan inskickad av LNU)
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Reflektion

• Viktigt med samhandling med kommunen hela vägen, men delvis svårt på grund av 

resursbrist i en liten kommun.

• Olika ”kultur” i kommun och region – formalia, konkretionsgrad, beslutsvägar.

• Mod att våga stanna upp, reflektera, backa och hitta ny väg. Processer måste få ta tid.

• Nya synergier mellan regionala utvecklingsförvaltningen och hälso- och sjukvården.

• Projektet ger ringar på vattnet.

• Metodutveckling på olika nivåer (metanivå & tematiska spåren).

• Utmaning med projekt med begränsad tid och att samtidigt tänka långsiktigt (t ex gällande 

finansiering).
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Utvecklingsinsatser i samverkan med fokus på områden med särskilda utmaningar 



Högsby kommuns reflektioner om projektet 
”Tillväxt Högsby kommun” i allmänhet och 

”Dialog och samverkan med civilsamhället” i 
synnerhet

2022-05-25
William Vitikainen

Chef kommunledningskontoret
Högsby kommun



I allmänhet

 Inom ramen för projektet ”Hållbar regional utveckling” 
startade Region Kalmar län under år 2020 pilotprojektet 
“Utvecklingsinsatser i samverkan med fokus på områden med 
särskilda utmaningar”. Högsby kommun är pilotkommun för 
projektet, som har starkare tillväxt och bättre 
levnadsvillkor i Högsby kommun som mål.

• Att må bra

• Att ha god dialog 

 Givande samverkan mellan kommun och region
Kommunhuset i Högsby. Foto: Jens Gustafsson.



I synnerhet

 ”Samverkan med civilsamhälle och allmän dialog” har en stark 
koppling till demokratideklarationen, som bland annat syftar 
till att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin. 
Med civilsamhällets och invånarnas engagemang, kompetens 
och idéer kan dialog och samverkan mellan region, kommun, 
invånare och civilsamhälle både stärka demokratin och bidra 
till en positiv utveckling för kommunen.

• Var är vi och vart vill vi?

• Hur ska vi göra?

• Kunskapshöjande insatser?

• Uppföljande, lärande, utveckling?

Kommunhuset i Högsby. Foto: Jens Gustafsson.


