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Boverket arbetar för samhällsplanering, 

byggande och boende. Boverket är förvaltnings-
myndighet för frågor om byggd miljö, hushållning 
med mark- och vattenområden, fysisk planering, 
byggande och förvaltning av bebyggelse, boende 
och bostadsfinansiering.

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart 

energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, 
konkurrenskraft och försörjningstrygghet. De 
utvecklar, stödjer och förmedlar kunskap om 
effektivare energianvändning och andra 
energifrågor till hushåll, företag och myndigheter.

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av 
regeringen och är den myndighet i Sverige som 
har överblick över hur miljön mår och hur 
miljöarbetet går. De har också uppgiften att 
samordna, följa upp och utvärdera arbetet med 
Sveriges miljömål.

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens 

konkurrenskraft. Det görs genom att skapa bättre 
förutsättningar för företagande och för attraktiva 
regionala miljöer där företag utvecklas. För dig 
som arbetar inom området hållbar stadsutveckling 
har Tillväxtverket flera möjligheter till kunskap, 
nätverk och finansiering.

Trafikverket arbetar med långsiktig planering av 

transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, 
sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och 
underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna. 
Trafikverket prövar också frågor om statligt bidrag 
till svensk sjöfartsnäring och verkar för 
tillgänglighet i den kollektiva persontrafiken 
genom bland annat upphandling av avtal.



Plattform för hållbar stadsutveckling
Syftar till ökad samverkan, samordning, kunskapsutveckling, 
kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte 

Processtöd för de regionala strukturfondsprogrammens 
arbete med hållbar stadsutveckling (5% av Eruf = 425 
öronmärkta miljoner)

Tvärsektoriell samverkan för att möta städernas, tätorternas 
och stadsregionernas olika förutsättningar och behov i syfte 
att driva på deras hållbara utveckling

Viktig länk mellan praktik och politik på lokal, regional och 
nationell nivå



Plattformen är en mötesplats!
Samverkan mellan fem myndigheter – förståelse och samarbete

Samlande samtalspart för viktiga frågor, både mellan statliga 
aktörer samt länk mellan den operativa kommunala nivån till 
den politiska nationella nivån

Fokus på helhetsperspektivet inom hållbar stadsutveckling 

Kunskapsutveckling: kraftsamla forskningsfinansiärer och belysa 
forskningsbehoven kring hållbar stadsutveckling

Deltagande och arrangerande av konferenser och seminarier, 
nyhetsbrev, websidan hallbarstad.se mm
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