10 000 NYA JOBB TILL KALMAR LÄN
-

-

Införa etableringsstrategi och etableringscenter för att samverka etableringar till regionen och
stötta kommunerna för att få till oss nya jobb som både är inom och mellan kommungränser.
Stödja forskning och innovation för ny företagsamhet och kunskap i länet
Utveckla industriforum för framtidens jobb och klimatomställning
Stärka de områden som vi står i framkant i som besöksnäringen och gröna näringar
Stärka yrkesvägledningen för en starkare kompetensförsörjning tillsammans med
Linnéuniversitetet och andra lärosäten, våra gymnasieskolor, folkhögskolorna samt andra
lärcentren
Utveckla e-hälsokluster tillsammans med Linnéuniversitetet och näringslivet för forskning och
innovation för framtidens sjukvård
Verka för att fler utbildningar sker på distans och decentralisera utbildningar för att skapa
förutsättningar för att fler på landsbygden att utbilda sig mera
Stärka språkkunskaperna hos anställda inom offentlig sektor och nyanlända. SFI 2.0
Fördubbla antalet arbetssökande som går arbetsmarknadsutbildningar
Utveckla och skapa resurser för ung företagsamhet för att stödja framtidens företagare
Verka för att kunna erbjuda ungdomar innehållsrika sommarjobb i hela länet, speciellt i
bristyrken tillsammans med näringslivet och kommunerna
Stärka vår internationella närvaro och profil för ökad innovation, företagsamhet och samarbete
Främja digitaliseringens utveckling inom alla branscher i länet

HELA LÄNET SKA LEVA
-

-

Skapa projekt med 1000-invånarorter i varje kommun för att stärka orten med offentlig närvaro
för att öka tryggheten, stärka samverkan mellan det offentliga och föreningslivet för mer
attraktivitet i orten
Verka för att 100 % av befolkningen har möjlighet till fiber och att fler väljer att ansluta sina
hushåll till fibernätet
Arbeta för bättre underhåll och fler satsningar på våra vägar, järnvägar och hamnar
Verka för att utveckla Kalmar Öland Airport för stärkt näringsliv men också för att driva
klimatomställningen i verksamheten
Verka för att få fler statliga servicecenter till fler kommuner
Stärka äldres digitala kunskap tillsammans med föreningslivet och folkbildningen

KALMAR LÄN SKA STÅ RUSTAT FÖR KRIS
-

Stärka vår försvarsberedskap för att kunna ta ansvar för vår del av landet
Verka för att få mer resurser för krishantering och internationell konflikthantering
Fullfölja framtagna rutiner, handlingsplaner osv. som gör oss förbereda vid olika former av kris

KOLLEKTIVTRAFIKEN
-

Verka för att allt fler barn och unga ska ha möjlighet att utnyttja kollektivtrafiken även under lov i
hela länet
Aktivt arbeta för att förhindra nedskärningar i kollektivtrafiken
Seniorkort ska permanentas
BRT-Bussprojektet ska utvecklas för en snabbgående buss som järnväg på hjul längs E22
Kollektivtrafiken ska fortsätta drivas på biogas eller el
Närtrafiken ska fortsätta att utvecklas och tillgången på landsbygden ska stärkas
Verka för mer och kvalitativ tågtrafik längs våra stora järnvägsbanor Kust till kust,
Stångådalsbanan och Tjustbanan.

KLIMATOMSTÄLLNING FÖR VÅR FRAMTID OCH NYA JOBB
-

Arbeta för minskade utsläpp till hav och sjöar och förbättra havsmiljön tillsammans med
näringslivet, kommunerna, Östersjöländerna och berörda myndigheter
Arbeta för att säkra tillgången på dricksvatten genom att tillsammans med kommuner och
näringsliv hitta framtidens lösningar
Verka för klimatomställningsarbetet för nya gröna jobb i hela länet
Arbeta för flera biogasmackar och elbilsladdstolpar i länet
Stödja arbetet för att produktionen och användningen av biogas ökar
Verka för att bli fossilbränslefri region 2030
Säkerställa energiförsörjningen i länet för framtidens jobb

KULTUR I HELA LÄNET
-

Garantera att alla barn och unga i hela länet ges möjlighet att möta scenkonst, konserter och
kulturarv
Verka för att de regionanknutna kulturintuitionerna ska finnas i hela länet
Kulturen ska användas mer aktivt i det förebyggande arbetet inom sjukvården
Utveckla stödet till de kulturella och kreativa näringarna i länet
Vårda och tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv

