


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

- 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

Tillväxtverket kommer att avsätta 89 mkr mellan 2020-2022.



Önskat 
sluttillstånd

Stärkt arbete med hållbar 
utveckling som helhet inom 
det regionala tillväxtarbetet

Nytt mål för regionala 
tillväxtpolitiken

Utvecklingskraft med stärkt 
lokal och regional 
konkurrenskraft för en 
hållbar utveckling i alla delar 
av landet.

Mer diversifierat och 
omställningsbenäget 
näringsliv

Ekonomisk, social och 
miljömässig hållbarhet i 
regioner

Ökad tillit 

Starkare regionalt 
ledarskap

Effekter på 
lång sikt



Agenda 2030
FN:s globala mål



Fyra insatsområden per region

1. Egenvalt

2. Egenvalt

3. Hållbar finansiering

4. Övergripande omställning



Vad fokuserar regionerna på?

De egna insatsområdena ska möta regionala samhällsutmaningar 

Sex grupper av valda områden (finns även teams)

1. Hållbar ekonomi
2. Innovation och hållbart företagande
3. Kompetensförsörjning
4. Samverkan med andra samhällsaktörer
5. Stad och land samt fysisk planering
6. Styrning, organisation och integrering



ERUF 2021-2027
Tillväxtverket erbjuder stöd 

Instruktionen från
regeringen är tydlig
med att hållbarhet ska 
genomsyra samtliga nio
program inom
Europeiska
regionalfonden. 

Programsynk i juni. Att jobba med 
hållbarhet som helhet från början.

Processtöd i programskrivningen i 
form av Ramböll from september.

Hållbar handläggning med start 2021



Varför övergripande omställning?

Behov av 
systemperspektiv

Öka kunskaperna om 
hållbar utveckling

Tydlig styrning

Det är bråttom nu!



Tillväxtverket erbjuder lärpass och 
kollegialt utbyte 

Lärpassens innehåll

Intersektionalitet

Offentlig upphandling

Målkonflikter 

Hållbar utveckling – systemperspektivet

Miljöfrågor och regional utveckling

Vad är ekonomisk hållbarhet?

Coronakrisens påverkan på vårt 
hållbarhetsarbete



Frågor och 
synpunkter



Tack alla för idag!

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

mailto:Rosi.Hoffer@tillvaxtverket.se

