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Tre planeringsnivåer
(för regional utveckling)
Strategisk nivå (Politikens arena)
Anger mål, beslutar om strategier och avsätter resurser.
HÅLLER VISIONEN LEVANDE

Strukturnivå (Förvaltningarnas och främjarnas arena)
Skapar förutsättningar för verksamhet och utveckling genom nätverk och andra samarbeten.
Koordinerar, vägleder, stödjer och medverkar till finansiering.
TAR STRATEGIERNA TILL HANDLINGSPLANER

Operativ nivå (Företagens och projektens arena)
Där den egentliga verksamheten bedrivs och där utvecklingsprojekten genomförs.
Verksamhetsutveckling, innovation, nya idéer och entreprenörskap.
FRÅN HANDLINGSPLAN TILL RESULTAT
ROLLER och inte PERSONER. Personer kan ha roller på flera nivåer.
Förutsättningar ändras hela tiden, vilket betyder att planer måste anpassas kontinuerligt – även
om färdriktningen ligger fast. En utmaning för en stor organisation med en annan
organisationskultur.
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Strukturnivån
SMART SPECIALISERING
Östergötlands styrkeområden, som prioriteras när vi väljer på vad vi
ska lägga tid, pengar och engagemang.
1. Logistik
2. Uppkopplade system
3. Avancerade material
4. Visualisering
5. Miljönytta som affär
Runt varje område byggs en struktur, som hålls samman med ett
gemensamt arbete där styrkeområdena ges stöd att utvecklas och där
gemensamma frågor hanteras. Många kopplingar finns mellan
styrkeområdena.
•
•
•
•

Koordinator
”mäklare” – arbete på fältet
Stödfunktioner och rutiner
Verktyg för utveckling
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MILJÖNYTTA SOM AFFÄR
Samverkan mellan ett antal NÄTVERK och KLUSTER för att hantera
viktiga samhällsutmaningar kopplade till miljö, energi och klimat
SAMTIDIGT som de ger möjligheter för företag att utveckla
affärsverksamhet som erbjuder lösningar på utmaningarna.

1.Linköpings Universitet
FORSKNING och
INNOVATION

4. Vreta Kluster
GRÖNA NÄRINGAR och
BIOEKONOMI

2. Energikontoret
OFFENTLIGA
ORGANISATIONER samt
FASTIGHETSBRANSCHEN

5. Energiriket
ENERGITEKNIKFÖRETAG och
ENERGISYSTEM

3. Cleantech
Östergötland
MILJÖTEKNIKFÖRETAGEN

6. Länsstyrelsen
NATIONELLA MILJÖMÅLEN
7. Kommunerna
13 KOMMUNER

Kunskaps- och affärsarenor
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ÖSTGÖTAUTMANINGEN
En omställning av transportsektorn till fossiloberoende drivmedel.
1. Offentlig verksamhet
2. Företagens verksamhet
3. Allmänheten
Kopplat till behovet att arbeta strategiskt på hemmaplan med
planering av transportsektorns behov och tillgången till förnybara
drivmedel.
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BIOEKONOMI
Handlingsplan för bioekonomi
STRATEGISKT
•
öka förståelsen för Östergötlands möjligheter
•
öka förmågan att agera
STRUKTURNIVÅ
•
främja innovation
•
stödja samarbeten, stärka nätverk/kluster
•
öka förståelsen för värdekedjor
•
synliggöra olika aktörers kompetenser och roller
OPERATIVT
•
gemensam ”karta” över området
•
beskriva och ta vara på regionens styrkor i nationella och
internationella samarbeten
•
en konkret handlingsplan som färdplan för utveckling
NÄTVERK FÖR REGIONERNA I SVERIGE
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Förväntningar på nationell nivå

7

•

Ökad samordning mellan Energimyndigheten och Tillväxtverket

•

Energimyndigheten behöver öka sin kunskap om regionernas roll i det
regionala tillväxtarbetet

•

Ökad dialog och flexibilitet rörande strukturfondsarbetet

•

Energi- och klimatrådgivningen borde knytas närmare
regionutvecklingsuppdraget

•

Långsiktiga regler för hur omställningen ska främjas.

•

Bort med osäkerheten om biobränslen (fordon) och bioenergi (generellt),
så att investeringarna kommer igång

•

Samordna utlysningar, så att resurserna styrs till färre men i högre grad
finansierade projekt

•

Sträva efter systemlösningar. Samverkan och helhetssyn behövs i en
komplex verklighet. (De fem strategiska samverkansområdena är en
spännande och bra väg att gå.)

