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Uppdrag: Strategier och mål kvarstår 

Handlingsprogrammet (=aktiviteter) uppdateras.

Beslut: Våren 2023

Genomförande: 2023-2025

”Den slutliga versionen antas av regionfullmäktige och länsstyrelse 

under våren 2023. När så skett är förhoppningen att 

klimatsamverkans övriga medlemmar ställer sig bakom 

dokumentet, antar motsvarande mål, samt tar fram egna 

handlingsplaner.”

”Befintliga mål är satta till 2025 respektive 2030, medan de 

prioriterade aktiviteterna i förslaget till handlingsprogram har 

tidsperspektivet 2023-2025. Strategi, mål och aktiviteter kommer 

därefter att behöva uppdateras.”
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28 prioriterade länsgemensamma aktiviteter

1 Fossilbränslefri energiproduktion

Biogas, förnybara drivmedel, sol och vind, elförsörjning , vätgas.

2 Fossilbränslefri energianvändning

Samhällsbetalda resor, flygbränsle, elflyg, ladd- och drivmedelsinfrastruktur, 

3 Effektiv energianvändning

Cykelinfrastrukturplan, starka stråk buss, strukturbilder, 

energieffektivisering, hållbart byggande, effekt-effektivisering i företag. 

4 Växande näringsliv för hållbar utveckling

Affärsutveckling, Biogas Sydost, Biogas Solutions Research Center, 

företagsdialog, klimatsmarta resor i besöksnäringen, havsbaserad vindkraft

5 Kunskap, medvetenhet och hållbar konsumtion

Hållbar upphandling, kommunicera klimatomställningen

6 Resurser, underlag, arbetssätt

Energi- och klimatunderlag, klimatkommission 2.0, samarbeten
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Efter remiss 1

Remissinstanserna är generellt positiva 

Region och länsstyrelse är medvetna om att olika kommuner har 

olika förutsättningar att delta i länssamarbeten och att det kan 

finnas behov av viktat resursstöd. 

Arbetet med uppgraderingar och tillgängligheten för Kalmar 

Central pågår. Kalmar Central är navet för kollektivtrafiken i södra 

delen av länet och det är därför av stor vikt att stationen i Kalmar 

är funktionell och tillgänglig. 

Tidigare beslutade strategier och mål kvarstår fram till nästa 

revidering 2025. 



regionkalmar.se  |

Efter remiss 2

1.1.1 ”Utökad produktion av biogas” har, jämfört med tidigare 

handlingsprogram, en bredare och öppnare formulering. Detta för att 

öppna också för andra användningsområden. 

Tillägg 2.1.1 ”Samhällsbetalda transporter”:

…Transportutmaning Kalmar län 2025 utökas till att också omfatta 

deltagande i satsningarna Delbil och På egna ben, samt projektet Hållbara 

resval.

Ny formulering, från trä till hållbart byggande

3.2.2 ”Hållbart byggande Kalmar län”

Undersöka förutsättningarna för ett länsgemensamt arbete kring hållbar 

byggnation - för minskad klimatpåverkan, bättre resursanvändning, 

cirkulär byggnation, social hållbarhet m.m. En aktivitet kan vara ett 

kunskapslyft för fastighetsorganisationernas chefer och ledningsgrupper. 

Tillägg 5.0.1 ”Hållbar upphandling” 

..I detta ingår också insatser för uppföljning av ställda miljökrav. 
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Efter remiss 3

5.0.2 ”Kommunicera klimatomställningen”. Det är önskvärt med en 

förstärkt ambition. För närvarande saknas resurser till en sådan insats. 

Remissversionens formulering kvarstår därför. 

6 Resurser, underlag och arbetssätt: Agenda 2030 råd och Forum Agenda 

2030

Tillägg 6.0.1 ”Energi- och klimatunderlag”:

Ett effektivt energi- och klimatsamarbete kräver goda underlag för 

planering och uppföljning, samt länsövergripande samverkan och utbyte 

med andra län och kommuner. Ansvar: LST

”Förnyelsebar” ändras konsekvent till ”förnybar”.

Begreppet ”fossilbränslefri” används istället för ”fossilfri” i de fall det kan 

påverkas eller inte är uppenbart att det handlar om el, energi, drivmedel 

eller dylikt. 
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