
 

Rapporteringsmall – rapportering enligt villkorsbeslut för 2016 
 

Rapporteringsmallen ska användas i samband med den årliga rapporteringen enligt 

villkorsbeslutet. Resultat efterfrågas genomgående för hela redovisningen. Resultat kan 

beskrivas utifrån genomförda uppföljningar och utvärderingar, men också genom 

kommentarer utifrån egna bedömningar av resultat och mervärde. Varje återrapportering 

(förutom Återrapportering 1) bör vara max en A4- sida. 

 

Återrapportering 1 – sammanfattning av verksamheten inom regional tillväxt 

A. Sammanfattning av verksamheten inom regional tillväxt: Redovisning av de 

viktigaste prioriteringarna och insatserna i det regionala tillväxtarbetet under året, 

inklusive en bedömning av resultaten. 

Sammanfattningen ska vara uppdelad på regeringens prioriteringar i den nationella strategin 

– Innovation och företagande, Attraktiva miljöer och tillgänglighet, Kompetensförsörjning 

samt Internationellt samarbete. Rapporteringen ska förutom prioriteringar, insatser och 

resultat även innehålla de långsiktiga förändringsprocesser i det regionala tillväxtarbetet som 

varit aktuella under året. 

 

B. Redovisning av hur användningen av medel från anslag 1:1 Regionala 

tillväxtåtgärder (utgiftsområde 19 Regional tillväxt) bidrar till att uppfylla målen i 

den regionala utvecklingsstrategin, det regionala strukturfondsprogrammet och de 

territoriella samarbetsprogrammen. 

(Exempel på mer detaljerade frågor som ska besvaras): 

 Vad är mervärdet av anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder i regionen? Beskriv även 
resultat kopplade till insatser finansierade av medel från anslag 1:1. 

 Vilken strategi finns för medlens användning? – hur används de i relation till 
regionens egna medel och strukturfondsmedel?  

 Vilka typer av insatser har prioriterats under året? Hur fördelas tilldelade medel på 
olika insatser? 

 Hur kopplar insatserna till en analys av regionens utmaningar och behov? 

 Ge exempel på viktiga medfinansiärer. 
 

 

 



C. Redovisning av genomförda aktiviteter och dess resultat inom ramen för EU:s 

strategi för Östersjöregionen.  

Ge exempel på ca tre aktuella insatser. 

 

Återrapportering 2 – samverkan med länsstyrelsen 

Generella kommentarer kring hur samverkan med länsstyrelsen har utvecklats dvs. behov 

avseende samverkan och vad som fungerar väl och vad som kan förbättras. Ge även ca tre 

exempel på områden där samverkan sker med länsstyrelsen. 

 

Återrapportering 3 – integration och mångfald samt jämställd regional tillväxt 

Redovisning av hur arbetet med integration och mångfald samt arbetet för en jämställd 

regional tillväxt fortsatt bedrivs och utvecklas inom det regionala tillväxtarbetet. Ge även 

exempel på ca tre aktuella insatser och beskriv landstingets/samverkansorganets roll i dessa 

insatser.   

 

Återrapportering 4 – miljödriven näringslivsutveckling och energi 

Redovisning av hur arbetet med miljödriven näringslivsutveckling och energi utvecklas samt 

hur samverkan med berörda aktörer på olika nivåer stärks. Särskilt ska redovisas hur 

samverkan sker med länsstyrelserna i genomförandet av de regionala 

strukturfondsprogrammen 2014–2020, inkl. territoriellt samarbete avseende främst insatser 

inom det tematiska området "stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer". 

 

Återrapportering 5 – bredbandsutbyggnad 

Särskild redovisning görs i enlighet med Post- och telestyrelsens anvisningar senast den 1 

februari 2017 – ingen redovisning krävs därför här. 

 

Återrapportering 6 – kommersiell service 

Redovisning och kommentar avseende genomförda insatser och resultat av dessa, vilka aktörer 

som deltagit samt på vilket sätt insatserna förhåller sig till övriga insatser för hållbar regional 

tillväxt i länet. Redovisningen ska relatera till målen i det regionala serviceprogrammet samt 

den regionala handlingsplanen för genomförandet av det svenska landsbygdsprogrammet. 


