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Hållbarhetsarbetet i den 
regionala tillväxtpolitiken
Anna Ebenmark
190926 Hållbarhetsnätverket



Om uppdraget
Att lämna förslag på hur hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken kan stärkas

Tydlig ambition från regeringens sida om att stärka hållbarhetsarbetet inom 
den regionala tillväxtpolitiken

‐ Ex nationella strategin, § 4, förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete

‐ Tillväxtverket fått flertalet olika uppdrag som syftat till att stärka hållbarhetsarbetet

Nationella handlingsplanen för Agenda 2030

Regionerna har också tydliga ambitioner om att stärka hållbarhetsarbetet inom 
det regionala tillväxtarbetet

‐ Parallella processer

• Slutrapporterar till Näringsdepartementet 15 februai 2020



Arbetet så här långt

Analys av hur arbetet med ekonomisk, social 
och miljömässig hållbarhet inom den regionala 
tillväxtpolitiken har utvecklats mellan 2014-
2018

Dialog och erfarenhetsutbyte

Regionernas återrapporteringar 2014 och 2018 
– ett helhetsgrepp

PM En översikt av roller och ansvar för 
hållbarhetsdimensionerna på regional nivå

Tankesmedja



Styrning och stöd

Förutsättningar för hållbarhetsarbetet 

» Nationellt

» Regionalt

Hållbarhetsarbetet är långsiktigt och 
tvärsektoriellt

Fortsatt fokus

» Nationell styrning som ger förutsättningar för ett 
hållbarhetsarbete i det regionala tillväxtarbetet

» Hållbarhetsarbetets bredd
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Hållbar regional utveckling

26 september



Att utveckla och stärka arbetet med hållbar 
regional utveckling
Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska 
integreras i ordinarie verksamheter. En långsiktig 
ambition.

- Sprida forskning
- Utlysning av medel
- Utveckla metoder och verktyg
- Ökad samverkan och erfarenhetsutbyte mellan olika regionala 

aktörer
- Utveckla handläggningen av projektmedel, regionala 

företagsstöd och kommersiell service

➢ Ett intersektionellt perspektiv ska användas (se till kön, ålder, 
utländsk bakgrund)

Tillväxtverket kommer att avsätta 89 mkr mellan 2020-2022.



Önskat 
sluttillstånd

Stärkt arbete med 
hållbar utveckling 
som helhet inom det 
regionala 
tillväxtarbetet

Mer diversifierat och 
omställningsbenäget 
näringsliv

Ekonomisk, social och 
miljömässig hållbarhet i 
regioner

Ökad tillit 

Starkare regionalt 
ledarskap

Effekter på 
lång sikt



Behovsinventering ht 2019
Från nuläge till börläge

1. Bakgrund (nuläge)

2. Insatser

3. Börläge, mål och effekter

Inlämning 20 januari 2020
- 100 000kr i startkapital



Tidsresan

September – Hearing och dialog

Oktober- Startkapital och regional behovsinventering

November- ERFA träff och färdig modell 

Januari- Behovsinventering in till Tillväxtverket

Februari- Utlysning öppnar 

Obs! 30 september är deadline för synpunkter på 
uppdraget. Alla regioner behöver inkomma med en 
kontaktperson till Rosi Hoffer så snart som möjligt. 



Hållbarhetsnätverket + Tillväxtverket = sant 

Kontakt Rosi.Hoffer@tillvaxtverket.se


