Att arbeta med hållbarhet
som helhet i tillväxtarbetet
Hållbarhetsnätverket 26 februari

Att utveckla och stärka arbetet med hållbar
regional utveckling
Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet
ska integreras i ordinarie verksamheter.
Nytt mål för regionala tillväxtpolitiken
Utvecklingskraft med stärkt lokal och regional
konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla
delar av landet.
Slutdestination:
Stärkt arbete med hållbar utveckling som helhet
inom det regionala tillväxtarbetet.

Vad är intersektionalitet?
Å varför ett sånt krångligt begrepp…?

Ett intersektionellt
perspektiv innebär för
oss att se till kön,
ålder, utländsk
bakgrund och plats

Makt och normkritik

Från inventering till projekt
Insatsområde 1

Insatsområde 2

Kompetensförsörjning

Innovation och näringsliv

Hållbar digital utveckling

Näringslivsutveckling - Cirkulär ekonomi

Hållbarhetsutbildning internt

Hållbarhetssäkring styrmedel/dokument

Besöksnäringen

Mat- och livsmedelsnäringarna

Kunskapshöjning och definition av hållbar tillväxt

Hållbarhetssäkring styrdokument

Stöd, metodutveckling och kommunikation

Styrning och ledning

samverkan för integrering av de globala
hållbarhetsmålen

arbetssätt för att integrera de globala hållbarhetsmålen

ny processinriktad redovisning

koldioxidneutral ekonomi

pilot för hållbara utvecklingsinsatser

digital omställning

samverkan och partnerskap

inkludering och delaktighet

Hållbar strukturbild Norrbotten

Hållbar kompetensförsörjning

Integration

Cirkularitet

Ledarskap för hållbar utveckling

Hållbar besöksnäring

Kunskapsbaserad politikutveckling och
resultatinriktat genomförande

Systematiskt arbete med målkonflikter

Hållbar smart och sammanhållen region

Utveckling av SKR:s satsning kring modellregion

Sammanhållen och jämlik regional utveckling

Cirkulär ekonomi hos SME

Expedition 1

Expedition 2

Analys, styrning, ledning

Hållbar besöksnäring

Stärkt folkhälsa (stadsutveckling)

Hållbart näringsliv (brett grepp)

Hållbarhetssäkrad RUS

Innovation som förhållningssätt/arbetssätt

Regional samverkan (plattform)

Regional utveckling

•
•
•
•

Beslut sista veckan i april
Utlysning Vägar till hållbar utveckling öppnar 9 mars
Utvärderingsteam Policy in Practise utvärderar
Från insikt till Pang för pengarna!

Att tänka på:
• Hur skapar ni avtryck i samhället utanför den
Regionen?
• Vilka stora samhällsutmaningar vill ni arbeta
med?
• Hur når ni effekter?
• Avgränsa och göra konkreta insatser!

Tack!
Har du bra idéer och förslag på hur vi kan jobba
vidare?
Mejla mig!
Rosi.Hoffer@tillvaxtverket.se
Följ oss på LinkedIn/hållbar utveckling i
tillväxtarbetet

