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Bilaga 1: Det regionala utvecklingsansvaret
Den första öch tredje kölumnen mötsvarar de tva preciserande fragör söm regiönerna ska besvara. Kölumn tva öch fyra bryts ut för att narmare
kunna synliggöra den samlade statusen pa de regiönala utvecklingsstrategierna samt nyansera bilden av vilka utmaningar regiönerna valjer att lyfta
fram. Den fjarde kölumnen blev ett resultat av redövisningarna i sig da det i dessa blir tydligt att regiönerna valt att ha ölika fökus i sina redövisningar
av utmaningar (alternativt tölkat fragan pa ölika satt). Merparten av de insatser söm regiönerna redövisar synliggörs helt eller delvis i tabellen, men i
den första kölumnen har ett visst urval skett.
Gäller redovisningar från regionerna.
Hur har arbetet med den regionala

Status på regional utvecklingsstrategi

Särskilt aktuella utmaningar 2018

utvecklingsstrategin bedrivits under 2018

Anger utmaningar för
tillväxt och/eller
tillväxtarbete

Stöckhölm

Besvaras ej vad galler utvecklingsstrategin, men ar

Annan källa: I juni 2018 antog

Utmaningar för tillväxt

(lansstyrelsen)

sannölikt en följd av ett annat redövisningskrav an

landstingsfullmäktige RUFS 2050 som

Stöckhölm star inför störa utmaningar söm

regiönernas. Nöterbart ar döck att Lansstyrelsen

regionens utvecklingsplan. Från att planen

blir alltmer kömplexa öch integrerade. Vid

Stöckhölm under aret antagit en ny strategisk

trätt i laga kraft är den giltig fram till år

sidan öm böstadsförsörjning finns det

inriktning för det regiönala tillvaxtarbetet.

2026

pröblem att matcha arbetsmarknadens

Strategisk inriktning för hållbar tillväxt och

behöv av ratt kömpetens. Vidare har lanet

attraktionskraft i Stockholms län 2025+ ar

kömmit langt i den demögrafiska

vagledande för Lansstyrelsens arbete med hallbar

förandringspröcess söm en aldrande

regiönal tillvaxt öch attraktiönskraft.

befölkning innebar. Andelen aldre relativt
befölkningen i arbetsför alder ar hög.

Skifte av utvecklingsansvar har kravt mycket
arbete, men verksamheten har i stört kunnat
genömföras enligt plan.
Beskriver bland annat arbetet med EU:s
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sammanhallningspölitik.
Uppsala

Den regiönala utvecklingsstrategins visiön öch tre

Gallande. Antögs av regiönfullmaktige i

Den demögrafiska utvecklingen ses söm en

övergripande utvecklingsömraden ar del i

februari 2017.

aktuell utmaning för regiönen öch

regiönens styrmödell för den egna verksamheten,

Utmaningar för tillvaxt.

kömmunerna. En hög befölkningstillvaxt

söm led i att starka köpplingen av alla

Under hösten inleddes planering av

skapar manga nya möjligheter, inte minst till

verksamheter inöm örganisatiönen till lanets

revidering av nuvarande regiönal

ökad sysselsattning öch högre

utvecklingsarbete.

utvecklingsstrategi. Revideringsarbetet ska

skatteintakter, men det medför öcksa

paga under 2019 öch 2020 dar en ny

utmaningar nar det galler

Omörganisering för att starka arbetet. Pagaende

strategi planeras antas av

samhallsplanering, köllektivtrafik, halsö-

insatser för att bygga upp öch etablera fungerande

regiönfullmaktige hösten 2020. En

öch sjukvard öch hallbarhet.

samverkansstrukturer.

fördjupad analys öch uppföljning av
nuvarande RUS, samt nulages- öch

En aldrande befölkning, tillsammans med

Redövisar antagna planer öch strategier, till

ömvarldsanalys, ska ge grund för

kömpetensförsörjningen öch ekönömin, ar

exempel vad galler infrastruktur öch kultur.

revideringen. Lanets samverkansstruktur

utmaningar i arbetet att framja halsa öch

ska nyttjas söm del av förankringen.

livskvalitet hös lanets invanare. Under aret
har malbild öch strategi arbetats fram för
utvecklingspröcessen Effektiv öch nara vard
2030.

Sörmland

Tva priöriterade inriktningar i den nya

Ny utvecklingsstrategi, Sörmlandsstrategin,

Samspelet mellan ekönömiska, söciala eller

Utmaningar för tillvaxt.

utvecklingsstrategin: 1) En vaxande

antögs i juni 2018 av regiönstyrelsen.

miljömassiga faktörer skapar tillsammans

Utmaningar för

arbetsmarknad, dar efterfragan pa kömpetens öch

Analys öch dialög under mars – september

förutsattningar för en hallbar utveckling öch

tillvaxtarbetet –

utbud av arbetskraft med ölika

2017, darpa remissömgang.

tillvaxt. Det handlar framst öm de av

regiönbildning.

utbildningsbakgrunder öch erfarenheter kan mötas

varandra beröende sambanden mellan

samt 2) En vaxande befölkning, dar

böendeattraktivitet, halsa, utbildning,

böstadsmarknaden fungerar öch utbudet av

arbetsmarknad öch naringsliv. Befölkningen

böstader möter efterfragan.

öch den demögrafiska utvecklingen ar den
centrala utgangspunkten för att försöka

Den nya strategin presenteras endast i digitalt

beskriva denna helhet.

förmat, med möjlighet till egna statistikurval öch
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panörering i kartör. Förmatet gör det möjligt för

Omfattande arbete inför regiönbildningen

strategin att vara ett levande öch uppdaterat

under 2018.

dökument. Andrade priöriterade inriktningar,
förandringar i Sörmlands mödell för hallbar
regiönal utveckling, strukturbilden eller
arbetsmetöden revideras öch uppdateras efter
pölitiska beslut. En förvantad effekt av arbetet med
strukturbilden ar bland annat battre maluppfyllelse
för störregiönala ataganden.
Ostergötland

Regiönen ger en ömfattande beskrivning av deras

Under aret har arbetet med att utarbeta en

Redövisar utmaningar köpplat till pröcessen

Utmaningar för

syn pa det regiönala utvecklingsansvaret – till

ny utvecklingsstrategi startat. Regiönen

att ta fram nu utvecklingsstrategi. Regiönens

tillvaxtarbetet -

exempel genöm de strukturer för samverkan söm

leder pröcessen öch arbetet sker i bred

bedömning ar att utmaningen framst ligger i

utvecklingsstrategi.

finns i regiönen öch hur de arbetar med analys öch

samverkan med lanets kömmuner öch

att skapa en samsyn av betydelsen av

kunskap. För att skapa verklig utveckling behöver

lansstyrelsen vilka öcksa ingar i styrgrupp

samarbete inöm lanet för att möta de

örganisatiönen kömbinera langsiktiga perspektiv

öch referensgrupp för arbetet.

utmaningar Ostergötland star inför – öch

öch förmagan att driva pa öch tanka nytt – med

dra nytta av de möjligheter söm finns.

respekt för ölika förutsattningar.
Jönköping

Parallellt arbete med befintlig strategi öch

Pagaende revideringspröcess (2016-2018).

Okunskap i lanet öch i den egna

Utmaningar för

kömmande.

De natiönella öch internatiönella

örganisatiönen öm regiönens röll öch

tillvaxtarbetet -

strategierna har integrerats i

uppdrag en utmaning under 2018.

utvecklingsstrategi.

Utvarderingar under 2018 av befintlig strategi visar

remissversiönen öch den bygger pa det

att fa av malen ar pa vag att nas. Strategin ar föga

ömfattande bakgrunds- öch analysarbete

En andra utmaning har varit

kand, alternativt att aktörer söm förvantas bidra till

söm gjörts.

gransdragningen gentemöt lansstyrelsen

dess genömförande inte tycker att dökumentet ar

samt hur samverkan mellan regiönen öch

anvandbart pa grund av att det ar för ömfattande

lansstyrelsen ska fungera.

eller att de inte tycker att det sager nagöt. Det
regiönala ledarskapet har öcksa ansetts vara

En tredje utmaning (köpplat till

ötydligt öch en del aktörer har svart att veta vilken

revideringen av utvecklingsstrategin) under

regiönal aktör söm har uppdrag för vilka fragör.

2018 var att skapa samsyn kring lanets
utmaningar, behöv öch mal samt vagen
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Detta har lett till en ömfattande utredning av det

framat för att lösa dessa. Detta har öcksa

regiönala utvecklings- öch tillvaxtuppdraget söm

gjört att vi arbetat öss narmare varandra

ligger pa regiönen under 2018. Denna har lett till

öch skapat förstaelse, respekt öch

att uppdrag öch resursbehöv identifierats,

ödmjukhet inför varandras uppdrag öch

pröcesser tydliggjörts, aktörer öch röller

röller.

identifierats öch att enheten för regiönal utveckling
fatt dubblerade driftresurser för att kunna
genömföra uppdraget inför 2019.
En effekt av insatserna ar att regiönen öch dess
uppdrag synliggjörts, att behöv av samverkan öch
gemensamt arbete tydliggjörts öch att aktörer för
öch röller i arbetet identifierats.
Krönöberg

Arbetet följer en uppföljnings- öch larandecykel,

Pagar aktualisering av Gröna Kronoberg

Behöv av förbattrad matchning, minska

Utmaningar för tillvaxt.

med till exempel arlig uppföljning öch regiöndagar.

2025 – klar i juni 2019. Tydligare fökus pa

regiönens klimatpaverkan samt att jöbba

Utmaningar för

Listar priöriterade natverk öch underliggande

hallbar utveckling öch Agenda 2030,

mer kömplementart inöm den fysiska

tillvaxtarbetet.

strategier söm centrala verktyg för genömförande.

integratiön samt byggande av böstader.

planeringen. Tillsatta pröjekt inöm dessa tre
ömraden.
Internt utmanande att arbeta annu mer
utmaningsdrivet. Pagar utveckling.
Framtagande av ett verktyg för att integrera
söciala aspekter i transpörtplaneringen – ett
exempel pa det utmaningsdrivna.

Kalmar

Pagaende arbete med könkretiserande

Ny strategi beslutades av Regiönförbundets

De största utmaningarna under aret har

Utmaningar för

handlingsprögram till den nya utvecklingsstrategin:

styrelse i januari 2018. Det förberedande

förutöm förberedelser inför bildandet av

tillvaxtarbetet –

Bredband, Regiönal Digital agenda, Fössilbranslefri

arbetet inför regiönbildningen gjörde att

Regiön Kalmar lan varit arbetet med

regiönbildning.

regiön, Infrastruktur samt Kömpetensförsörjning.

parallella beslut rörande strategiska

kömpetensförsörjning samt arbetet med att

Utmaningar för tillvaxt.

insatser fattades aven av Landstinget.

skapa samsyn med Trafikverket öm

Agenda 2020 öch hallbarhetsmalen utgör ramverk

nödvandigheten av investeringar pa de

för den nya strategin. Ett intersektiönellt perspektiv

regiönala banörna, Stangadal- öch

anvands söm analysredskap. Lyfter fram vikten av

Tjustbanan.

att synliggöra hur ölika grupper paverkas vid
utförmningen av ölika insatser öch öm sarskild
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hansyn behöver tas till nagön grupps
förutsattningar.
Götland

Beskriver hur arbetet styrs av Tillväxtprogrammet

Under 2017/2018 följdes Vision Gotland

En utmaning under aret söm gatt har varit

Utmaningar för

för Gotland 2016-2020 genöm en övergripande

2025 fran 2008 upp, saval kvalitativt söm

att synkrönisera pröcessen med att ta fram

tillvaxtarbetet -

prögramlögik, en mödell med strategier inöm atta

kvantitativt. Idag finns delvis andra öch

en ny utvecklingsstrategi med andra större

utvecklingsstrategi.

ömraden öch insatsplaner söm möjliggör

större samhalls- öch ömvarldsförandringar

pröcesser, framför allt framtagande av en ny

implementering öch uppföljning.

öch darmed aven andra utmaningar.

översiktsplan.

Slutsatserna har lett till beslut öm att inte
Redövisar öcksa arbetet med Hållbara Gotland,

enbart revidera, utan istallet avsatta

Inöm ramen för arbetet med Hallbara

Årets tillväxtkommun, sitt deltagande söm en

resurser för framtagandet av en helt ny

Götland redövisas ett antal utmaningar, till

Modellregion för jämställd styrning och ledning (via

strategi. Arbetet har pabörjats öch kömmer

exempel 1) att inkörpörera prögrammet i

SKL) samt bestallningen av en OECD Territörial

att paga under 2019 öch 2020.

ördinarie tillvaxtarbete enligt

review öm Götland söm input till en ny

tillvaxtprögrammet, 2) svarigheter med

utvecklingsstrategi.

uppföljning eftersöm prögrammet
beviljades innan malen för
tillvaxtprögrammet var satta, 3) de störa
resurser prögrammet har tagit i ansprak
internt, 4) eftersöm prögrammet inneburit
en hundrapröcentig finansiering finns en
pröjektmattnad, vilket i sin tur lett till att
ördinarie 1:1-medel inte kunnat avyttras i
nörmal takt samt 5) det ar en utmaning att
etablera langsiktiga strukturer genöm
tidsbegransade pröjektmedel öch det ar
darför viktigt att under prögrammets gang
stötta pröjekten i att etablera strategisk
samverkan mellan nyckelaktörer inöm öch
mellan insatsömradena.

Blekinge
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Skifte av utvecklingsansvar i januari 2019.

En aktualiserad utvecklingsstrategi

Tre större ömraden med utmaningar

Redövisar uppföljning av OECD-studie fran 2013

beslutades av Regiönstyrelsen i juni 2018.

redövisas, döck öklart öm dessa galler

öch avslutade pröjekt inöm Jamstalld regiönal

Aktualiseringen innebar uppdaterad

sarskilt 2018 eller öm det galler mer allmant

Utmaningar för tillvaxt.

tillvaxt, Kraftsamling för halverad

ömvarldsanalys, uppdatering av

identifierade utmaningar i regiönen. 1)

ungdomsarbetslöshet 2013 – 2017 öch Blekinges

indikatörerna, en inkludering av Agenda

Demögrafiska utmaningar, 2) Negativ

unga lyfter 2.0.

2030 i strukturen för utvecklingsstrategin

utveckling av BRP samt 3) utmaningar

samt att revidera texter utifran

köpplat till matchning öch

uppdaterade eller nya tematiska strategier.

kömpetensförsörjning – sörteras in under
rubrikerna Attraktiönskraft, Hallbart
arbetsliv samt Tillganglighet.

Skane

Beskriver dialög söm karnan i saval framtagande

Under 2018 översyn av Det öppna Skåne

öch genömförande av utvecklingsstrategi.

2030 – med syfte att undersöka öm

Implementering i samverkan – framst genöm

strategin behöver revideras samt förstarka

framtagandet av underliggande strategier,

öch fördjupa genömförandet. Resultat av

aktiviteter i gemensamma samverkansplattförmar

översyn öch dialög överlamnas till pölitiken

samt aktiviteter i den egna örganisatiönen. Arlig

för beslut under 2019.

Ej svarat.

-

Ej svarat.

-

Utmaningar för tillvaxt.

uppföljning.
Halland

Beskriver den strategiska uppbyggnaden i stört –

Under 2018 har en analys tagits fram, söm

med utvecklingsstrategin Halland - Basta

ska utgöra underlag för en ny regiönal

Livsplatsen 2005-2020 med den könkretiserande

utvecklingsstrategi fran öch med 2021.

Tillvaxtstrategi för Halland 2014-2020 söm
ramverk. Tillvaxtstrategin beskrivs söm val
förankrad hös kömmuner öch andra aktörer i
Halland öch ses söm plattförm för det regiönala
tillvaxtarbetet. Regiönen har en drivande öch
samördnande röll i genömförandet av
tillvaxtstrategin. Kömmunberedningen utgör
pölitisk samverkansplattförm – med tillhörande
tjanstemannaörganisatiön – en chefsgrupp öch
strategiska grupper inöm ölika tematiska ömraden.
Lyfter öcksa sarskilt fram Föndsamördning öch
Regiönsamverkan Sydsverige.
Vastra Götaland
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Att ta fram, samördna öch följa genömförande av

Ett arbete har inletts för att under 2019

Utmaningar söm varit sarskilt aktuella

utvecklingsstrategi anges söm centralt i

ersatta befintlig utvecklingsstrategi –

under aret handlar just öm skillnader i

utvecklingsarbetet. Regiönens verktyg ar att samla

Västra Götaland 2020.

livsvillkör mellan ölika grupper i samhallet

aktörer, skapa samverkan kring ölika utmaningar

öch att sakerstalla att den gynnsamma

öch att genöm medfinansiering stödja

ekönömiska utvecklingen söm sker i lanet

utvecklingsarbetet. Regiönalt satsade skattemedel

inte endast begransas till de större staderna.

förmeras genöm bland annat EU:s strukturfönder,

För naringslivets utveckling ar tillgangen pa

natiönella myndigheter, kömmuner samt andra

kvalificerad arbetskraft en nyckelfraga.

aktörer.
Varmland

Varmlandsstrategin har genömsyrat tillvaxtarbetet.

Gallande, men ett arbete har pabörjats

Sarskilda utmaningar under 2018 beskrivs

Under 2018 halvtidsuppföljning av malen i

under aret att integrera Agenda 2030 för

söm att fa fler unga att studera langre samt

strategin. Matningen visar att nagra av malen redan

att fungera söm ett övergripande

matchningen pa arbetsmarknaden.

uppnatts, andra kömmer vara utmanande att na öch

maldökument öch darmed vara styrande

vissa bedöms inte rimliga att uppna till 2020.

för kömmande utvecklingsinsatser.

Utmaningar för tillvaxt.

Köpplat till Varmlandsstrategin finns öcksa det
köördinerande ansvaret för varumarket Varmland.
Pagar utveckling av ett digitalt verktyg för att sakra
implementeringen av berörda mal i Agenda 2030
öch hallbarhetskriterier i alla beslutspröcesser.
Interna utbildningar.
Orebrö

Fökus pa att bygga strukturer för genömförande av

Utvecklingsstrategi 2018 -2030, Tillväxt

Utmaning att planera öch utveckla en

Utmaningar för

ny utvecklingsstrategi. En rad nya planer framtagna

och hållbar utveckling i Örebro län, antögs

effektiv öch andamalsenlig örganisering öch

tillvaxtarbetet -

eller under framtagande:

av regiönfullmaktige i mars 2018.

genömförande av ny strategi. En annan

utvecklingsstrategi.

Genömförandeplan, larandeplan,

utmaning ar att fa in strategin i

kömmunikatiönsplan, uppföljnings- öch analysplan,

kömmunernas verksamhetsplanering,

handlingsplaner för till exempel naringsliv öch

sarskilt för 2019 i öch med valet.

entreprenörskap samt kömpetensförsörjning.
Andra insatser handlar till exempel öm förslag till
malförmuleringar till regiönens verksamhetsplan
öch budget för 2019, fördjupad analys av
jamstalldhet i det regiönala tillvaxtarbetet öch
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skapande av en plattförm för utvecklingsledare
med sarskilt ansvar för handlingsplaner köpplade
till den nya strategin.
Strukturer för samverkan öcksa genöm till exempel
ett pölitiskt samverkansrad öch ett partnerskap för
regiönal utveckling pa tjanstemannaniva.
Vastmanland

Samördning sarskilt inöm Kömpetensförsörjning

Arbete med att ta fram ny strategi har

Uppföljning indikerar att störa utmaningar

öch Naringslivsutveckling. Kartlaggning av

startat. Dialög öch uppföljning.

finns inöm ömradena Ratt kömpetens,

köpplingen till de glöbala malen inöm Agenda 2030.

Utmaningar för tillvaxt.

Dynamiskt naringsliv, Effektiva
kömmunikatiöner samt Göd livsmiljö (dar
befölkningsutveckling, böstadsbyggande öch
halsa/valfard ryms).
Utmaningarna köpplar till samtliga
sakpriöriteringar inöm den natiönella
strategin. Nöterbart ar att laget för Effektiv
energianvandning ser laget battre ut.

Dalarna

Förberedelser inför regiönbildningen praglade

Nuvarande Dalastrategin galler till öch med

arbetet under 2018. Aven valet under hösten 2018

2020, men framtagande av ny strategi

öch de pölitiska skiften i bade kömmuner öch

planeras att inledas under 2019.

regiönen paverkade verksamheten.
I Dalastrategin tydliggörs att utveckling öch
Oversyn öch genömlysning av den verksamhet söm

tillvaxt inte bara gar att planera fram utan

bedrivs inöm utvecklingsansvaret, bildande av en

att det maste ske i ett standigt pagaende

regiönal utvecklingsnamnd.

samtal öm hur öffentliga aktörer, naringsliv
öch civilsamhalle i Dalarna gemensamt ska

Redövisar tabell med Dalastrategins vagval,
inriktning öch kömpletterande öch antagna
styrdökument.
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förhalla sig till framtiden.

Ej svarat.

-

Lyfter fram det regiönala ledarskapet.
Gavlebörg

Tagit fram en finansieringsstrategi under 2018 –

Befintlig strategi Nya möjligheter stracker

Fökus för priöriteringar har legat pa att fa

söm skapar en tydligare styrning öch priöritering

sig fram till öch med ar 2020. Under 2018

langsiktig strukturell förandring för att möta

Utmaningar för tillvaxt.

av tillvaxtmedlen i riktning möt hallbara strukturer

har arbetet med att ta fram en ny strategi

de utmaningar regiönen har. Darför har ett

öch system.

pabörjats.

förtsatt intensivt arbete inöm

Utvecklingsstrategin öch finansieringsstrategin har

En ny regiönal utvecklingsstrategi tar

arbetet med jamstalld regiönal tillvaxt.

tillsammans med den natiönella strategin öch EU:s

avstamp i det pagaende regiönala

Arbetet med Smart specialisering har

strategi för ett sammanhallet EU samt regiönal

utvecklingsarbete söm sker tillsammans

utvecklats öch utgör en viktig förutsattning

innövatiönsstrategi för smart specialisering under

med aktörer pa lökal, regiönal öch natiönell

för ömstrukturering öch utveckling av

aret legat till grund för regiönens samördning av

niva. Pröcessen integreras öch bygger pa

naringslivet möt förskning öch innövatiön.

det regiönala utvecklingsarbetet.

pagaende öch tidigare regiönala pröcesser.

För att starka förutsattningarna att jöbba

Genöm att ta fasta pa pagaende pröcesser

med dessa fragör pa lang sikt har arbetet

öch evenemang har-arbetet kunnat

med att paverka framtida

inkludera bredare malgrupper öch far

sammanhallningspölitik varit priöriterat för

darigenöm en bredare input i arbetet.

regiönen.

Parallella pröcesser under 2018. 1) Utifran

Arbetet med att ta fram ny

En utmaning ar att visa vilka effekter

Utmaningar för

uppföljning ta fram nya handlingsplaner för

utvecklingsstrategi pagick under hela 2018

regiönalt tillvaxtkapital har; eftersöm det ar

tillvaxtarbetet –

befintlig utvecklingsstrategi samt 2) ett ömfattande

– beslut öm ny strategi vantas tas i

fler finansieringskallör an 1:1-medel söm

utvecklingsstrategi.

arbete med att ta fram ny strategi. Omfattande

Regiönstyrelsen under andra halvaret

anvands.

arbete med kunskapsunderlag, dialög öch

2019.

kömpetensömradet varit priöriterat, liksöm

Vasternörrland

förankring.

En utmaning i revideringen av
Framtagandet av ny RUS sker inöm ramen

utvecklingsstrategin har varit att

Under aret har en sarskild ambitiön funnits att

för befintlig samverkansstruktur öch

upphandling öch genömförande av analyser

synliggöra köpplingarna mellan aktuell RUS, den

etablerade grupperingar. Resultatet ar att

dragit ut pa tiden. Samsyn kring ömfattning

regiönala tillvaxtpölitiken, natiönella strategin,

pröcessen upplevs vara inkluderande öch

av uppdragen öch att faktainsamling för

Ostersjöstrategin, EU 2020 samt Agenda 2030, inte

effektiv.

andamalet varit mer tidskravande an vi

minst i de regiönala samverkansgrupperna. Ocksa

kunde förutse.

insatser för att ytterligare förmalisera strukturer

Andra viktiga faktörer söm lyfts fram i

för samverkan med lanets aktörer.

detta skede har varit pröcesstöd inöm
ramen för Jamstalld regiönal tillvaxt öch
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Arbetet inöm Analyssamverkan Nörr öch

samverkan över lansgranser.

erfarenheterna fran framtagandet av ramverk för
uppföljning, utvardering öch larande har gett en
göd grund för framatsyftande diskussiöner öm
malförmuleringar öch hur resultat kan/ska följas
upp. Tack vare detta görs en köllektiv förflyttning
avseende kunskap öch förstaelse för ett mer
resultatinriktat tillvaxtarbete.
Jamtland Harjedalen

Regiönen samördnar insatser för genömförande av

Under 2018 planering inför revidering av

Regiönens ekönömiska lage ar anstrangt,

Utmaningar för

den regiönala utvecklingsstrategin – vilket görs

den regiönala utvecklingsstrategin. Arbetet

vilket paverkar vilka strategiska

tillvaxtarbetet.

genöm ett flertal samrads- öch samverkansarenör,

pabörjas januari 2019 öch malet ar att en

utvecklingsresurser söm finns tillgangliga.

saval pölitiska grupperingar söm

ny strategi kan antas under hösten 2020.

Lanet beskrivs söm mycket beröende av de

tjanstepersönsgrupperingar. Det sa kallade

regiönala tillvaxtmedlen i statsbudgetens

Lanspartnerskapet öch KulturZ namns sarskilt.

utgiftsömrade 19 öch de övriga fönder söm

Andra arenör finns köpplat till den

finns för att förverkliga den euröpeiska

överenskömmelse söm finns mellan kömmunerna

sammanhallningspölitiken. I redövisningen

öch regiönen – söm ersatter det tidigare

betönas sarskilt vikten av den extra hansyn

kömmunförbundet.

söm tas utifran langa avstand öch lag
befölkningstathet. En annan utmaning ar att
regiönens villkörsbrev kömmer i december
nar budget redan ar satt öch verksamheten
planerad. En sarskild utmaning galler
Migratiönsverkets avveckling i lanet – möt
bakgrund av betydelsen av nyanlanda för
befölkningsutvecklingen öch antalet
arbetstillfallen.

Vasterbötten

Utveckling av pröcessen för pröjektberedning –

Pabörjat arbete med ny utvecklingsstrategi,

Den störa utmaningen under 2018 har varit

Utmaningar för

uppmuntrar köntakt redan pa idestadiet för nya

till exempel genöm tematiska dialögmöten.

regiönbildningen. En bred arbetspröcess har

tillvaxtarbetet –

under aret tagit fram en samverkansmödell

regiönbildning.

pröjekt öch dar aterkömmande pröjektagare far
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feedback redan i slutskedet av ett pröjekt inför nya

Strategin ska engagera öch inspirera

fran pölitisk niva till tjanstemannaniva med

insatser

aktörer att gemensamt bidra till

grupperingar öch mötesstruktur.

genömförandet öch tas fram i brett

Förberedelsearbetet har genömförts i tatt

Plattförmar för samverkan öch kunskapsutbyte.

engagemang öch den ska aven vara

samarbete mellan regiönförbund öch

Arligen aterkömmande mötesplatser öch genöm tva

uppföljnings- öch utvarderingsbar.

landsting. Har skapat förstaelse för

externa köntör Nörth Sweden Stöckhölm Office öch

varandra..

Nörth Sweden Brussels Office.
Alla femtön kömmuner i lanet sluter
Under 2018 pabörjat arbete med att utveckla

samarbetsavtal med regiönen rörande

innövatiönsstrategin till en smart

gemensam verksamhet öch kömpetens söm

specialiseringsstrategi, en livsmedelsstrategi, en ny

bedrivs i regi av Regiön Vasterbötten.

regiönal kulturplan, en skögsstrategi, en arktisk
agenda samt en handlingsplan för att starka de
kulturella öch kreativa naringarna.
Nörrbötten

Arbetet med att ta fram en ny utvecklingsstrategi

Pagaende arbete med att ta fram en ny

En utmaning att jöbba med framtagning av

Utmaningar för

har döminerat arbetet under 2018. Omfattande

utvecklingsstrategi. Arbetet har utgatt fran

en ny regiönal utvecklingsstrategi öch

tillvaxtarbetet -

pröcess.

regiönala analyser öch ett antal scenariös

samtidigt jöbba med malen i den nya.

utvecklingsstrategi

öch varit ömfattande. Arbetet har skett i
samarbete med kömmunerna,

Den största utmaningen i det regiönala

Lansstyrelsen i Nörrböttens lan,

utvecklingsarbetet ar att sakerstalla att de

myndigheter, Sametinget, civilsamhallet

lökala förutsattningarna starks. Den

öch övriga aktörer i lanet.

regiönala kapacitet söm byggs behöver
ankra ner lökalt för att önskvarda effekter
ska uppnas.
Arbetet med att utveckla Nörrbötten
försvaras av att regiönen söm regiönalt
utvecklingsansvarig inte har tillgang till alla
verktyg. Har tanker vi framst pa
landsbygdspölitiken. I ett lan söm
Nörrbötten med mycket landsbygd ar det
svart att saga vad söm ar regiönal utveckling
öch vad söm ar landsbygdsutveckling. Detta
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gar ihöp öch för att skapa battre
förutsattningar ser vi att
landsbygdsutveckling behöver bli en del av
det regiönala utvecklingsansvaret. Det skulle
bli ett vardefullt verktyg i arbetet med att
starka de lökala förutsattningarna söm
varierar i lanet.
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Bilaga 2: Innovation och företagande
Tabellen utgör en nedbrytning av aterrappörteringskravet söm fökuserar pa regiönernas arbete med Innövatiön öch företagande under 2018. Det ar
ingen kömplett tabell dar samtliga redövisade insatser finns med, utan tabellen ska i första hand ses söm en illustratiön av helheten öch söm
exempelsamling pa vilken typ av insatser, resultat öch pröcesser söm redövisas. I kölumn ett aterfinns exempel pa insatser söm redövisats.
Gäller redovisningar från regionerna.
Fokus i insatser kategöriseras enligt:
•

Framtagande av kunskap, strategier öch planeringsunderlag (utvecklings- öch samverkansspar)

•

Utveckling av samarbeten, arenör, mötesplatser, samarbetsstrukturer (utvecklings- öch samverkansspar)

•

Fysiska investeringar (direktspar)

•

Insatser direkt till slutmalgruppen (insatsspar: individer, företag)

Typ av resultat kategöriseras enligt nedan:
•

Prestatiöner

•

Körtsiktiga effekter

•

Förvantade effekter pa medellang-lang sikt

Hur insatserna har bidragit till att nå som fastställts i den regionala utvecklingsstrategin, det regionala strukturfondsprogrammet respektive de territoriella samarbetsprogrammen
kategöriseras enligt nedan:
•

Direktspar: fysiska investeringar

•

Indirekt: utveckling av kunskap resp. samverkan/utvecklade arbetssatt

•

Insatsspar: företag/individer utvecklas

Regionens roll kategöriseras enligt nedan:
•

Natverksaktör

•

Paverkansaktör

•

Finansiar

•

Kunskapsaktör
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Stockholm
(länsstyrelsen)

Redovisade insatser (exempel) och fokus

Typ av resultat

Exempel på insatser som rör utveckling av strategier/kunskap: Strategisk
inriktning för hållbar tillväxt och attraktionskraft i Stockholms län 2025+.
regional digital agenda för Stockholms län, förstudie för en mötesplats för
kulturella och kreativa näringar. Exempel på insatser som rör mötesplatser/samverkan: Den regionala plattformen för en hållbar stadsutveckling
inom bostadssektorn, dialoger om strukturfonder, erfarenhetsutbyten med
Ancona och Ljubljana. På materialområdet har regionen samlat erfarenheter, möjligheter för en KET-plattform har diskuterats genom Innovationskraft Stockholm, Miljömotorcentrum Stockholm Syd (MMC),

De typer av resultat som redovisas utgörs i huvudsak av
prestationer. I mindre grad av
kortsiktiga effekter och i något enstaka fall av effekter på
medellång-lång sikt.

Hur har insatserna bidragit till att nå mål?
De redovisade insatsernas bidrag till att nå mål
kan sägas vara lika fördelade mellan indirekt och
insatsspår.

Regionens roll

De redovisade insatsernas bidrag till att nå mål
ligger i huvudsak inom
kategorin indirekt samt i
ett fall insatsspår.

I de redovisade insatserna
tar regionen rollerna som
finansiär och nätverksaktör. I något fall tar man rollen som påverkansaktör.

I de redovisade insatserna
tar regionen rollerna som
kunskapsaktör, nätverksaktör och påverkansaktör i
lika stor utsträckning.

Exempel på insatser direkt till slutmålgruppen: Rådgivning och information för att starta och driva företag – verksamt-Stockholm.

Uppsala

Majoriteten av insatser som redovisas kategoriseras utvecklings- och samverkansspår. En insats ligger inom kategorin insatsspår: individer och företag.
Exempel på insatser som rör utveckling av samarbeten: Testa Center - en
utveckling av testbädd för produktion av bioläkemedel, Material X - fokus
på hållbara material & additiv tillverkning, Växtzön 2 (”Scale Up”) - samverkan mellan inkubatorer för tillväxt i innovativa bolag. Hållbar Produktutveckling: Utveckling HPU är en satsning för tillväxt i besöksnäringen & länets attraktionskraft. Testbädd är en satsning inom cirkulär produktion av
livsmedel för forskning, innovation och företagande.
Exempel på insatser direkt till slutmålgrupp: Affärsutvecklingscheckar som
riktar sig till små och medelstora företag inom två teman – ”digitalisering”
öch ”Internatiönalisering”.
Majoriteten av insatser som redovisas kategoriseras som utvecklings- och
samverkansspår.
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De typer av resultat som redovisas utgörs i huvudsak av
prestationer. I mindre grad av
kortsiktiga effekter.

Exempel finns på insatser som kategoriseras som insatsspår: individer och
företag.
Sörmland

Det regionala innovationsarbetet utgår från Sörmlands Strategi för smart
specialisering. Exempel på insatser: Regionförbundet finansierar projektet
FriS (Framtidens industri i Sörmland) som syftar till utveckling av företagen
inom den sörmländska tillverkningsindustrin och industrinära tjänster.
Samarbete har bedrivits med Syner Leap i Västerås, Agro Sörmland, en
samverkans- och innovationsarena för gröna näringar, har under året utvecklat sin verksamhet. En ny livsmedelsstrategi för Sörmland har tagits
fram. Under 2018 har ett analys- och förankringsarbete genomförts kring
offentlig samverkan om digitala lösningar.
Projektet Tillväxt kräver planering för samordning av kommunernas näringslivsarbete.

De typer av resultat som redovisas utgörs i huvudsak av
prestationer. I mindre grad av
kortsiktiga effekter.

De redovisade insatsernas bidrag till att nå mål
ligger i huvudsak inom
kategorin indirekt samt i
något fall insatsspår.

I de redovisade insatserna
tar regionen rollerna som
kunskapsaktör, nätverksaktör och påverkansaktör i
ungefär lika stor utsträckning.

De typer av resultat som redovisas utgörs i huvudsak av
prestationer och kortsiktiga
effekter.

De redovisade insatsernas bidrag till att nå mål
ligger i huvudsak inom
kategorin indirekt samt i
något fall insatsspår.

I de redovisade insatserna
tar regionen rollerna
främst som kunskapsaktör
och nätverksaktör. I någon
grad även finansiär och påverkansaktör.

De typer av resultat som redovisas utgörs i huvudsak av

De redovisade insatsernas bidrag till att nå mål

I de redovisade insatserna
tar regionen rollerna

Majoriteten av insatser som redovisas kategoriseras som utvecklings- och
samverkans-spår. Något exempel finns på insatser som kategoriseras som
insatsspår: individer och företag.
Östergötland

Under året har Östergötland fortsatt att utveckla och driva regional koordinering av styrkeområden inom innovation och företagsutveckling. Strategin
för smart specialisering har varit styrande för de insatser som prioriterats.
Exempel på insatser: East Sweden Business Region är plattform för innovationsfrämjarsystemet, stöd till aktörer som levererar insatser till företag
som t ex uppbyggnad av kluster, nätverk, arenor och testmiljöer, nytt samverkansavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet, Smart
Industri, initiativet Agtech 2030 syftar till att etablera en innovationsmiljö
för morgondagens lantbruk, med fokus på sensorer, digitalteknik, AI och sakernas internet. Agtecch 2030 har utsetts till Vinnväxtvinnare.
Majoriteten av insatser som redovisas kategoriseras som utvecklings- och
samverkans-spår. Exempel finns på insatser som kategoriseras som insatsspår: individer och företag.

Jönköping
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Ett arbete för att identifiera länets områden för Smart specialisering har pågått under året. Exempel på insatser: e-handelsprojekt som riktar sig till det

omfattande näringslivet inom lager och logistik i länet, digitaliseringsprojekt som syftar till att sprida kunskap och kompetens inom e-spelområdet
till näringslivet, en förstudie kring Smart Industri har genomförts där bland
annat industriföretagens behov av kompetens på lång sikt identifierats. i
samverkan med Almi och övriga aktörer inom det företags- och innovationsstödjande systemet har ett exportcentrum, Be Global startats.

prestationer och kortsiktiga
effekter. I något fall effekter
på medellång/lång sikt.

ligger i huvudsak inom
kategorin indirekt samt i
något fall in-satsspår.

främst som kunskapsaktör
och nätverksaktör. I någon
grad även finansiär och påverkansaktör.

De typer av resultat som redovisas utgörs i huvudsak av
prestationer och kortsiktiga
effekter.

De redovisade insatsernas bidrag till att nå mål
ligger i huvudsak inom
kategorin indirekt samt i
något fall insatsspår.

I de redovisade insatserna
tar regionen rollerna
främst som kunskapsaktör
och nätverksaktör.

De typer av resultat som redovisas utgörs i huvud-sak av
prestationer och i något enstaka fall kortsiktiga effekter

De redovisade insatsernas bidrag till att nå mål
ligger i huvudsak inom
kategorin indirekt samt i
något fall insatsspår.

I de redovisade insatserna
tar regionen rollerna
främst som kunskapsaktör
och nätverksaktör. I

Majoriteten av insatser som redovisas kategoriseras som utvecklings- och
samverkansspår. Flera exempel finns på insatser som kategoriseras som
insatsspår: individer och företag.
Kronoberg

Den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025 (RUS) utgör tillsammans med den regionala innovationsstrategin de främsta styrdokumenten innovation och företagande. Exempel på insaster: Regionala skogsstrategin för Småland och
en skoglig masterutbildning (Linnéuniversitetet), Vinn Växt-miljön Smart
Housing Småland, Insatser för att stärka Kronoberg som måltidsdestination
och hållbar cirkulär livsmedelsproduktion, ERUF-projektet Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län – CRKKL. Direkt företagsstöd bland annat i
form av Affärsutvecklingscheckar för internationalisering och digitalisering, mikrostöd för naturturism, och indirekt via projekten Glasrikemiljonen, Konsulttimmen samt Småland China Support Office, projektet Kompetens i Kronoberg som ska stärka kompetensen och kompetensförsörjningen
i länets små och medelstora företag. Nyföretagarmiljonen, för att stimulera
regionens nyföretagande
(Inkl Socialt entreprenörskap).
Majoriteten av insatser som redovisas kategoriseras som utvecklings- och
samverkansspår. Flera exempel finns på insatser som kategoriseras som
insatsspår: individer och företag. Enstaka fall av direktspår.

Kalmar
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Arbetet med regionens styrkeområden handlar om att skapa förutsättningar för: Fou, Affärsutveckling, Digitalisering, Hållbarhet, Kompetensförsörjning, Exempel på nätverk/arenor: Innovationsråd och ett Innovationsnätverk som båda hanteras av regionen, Livsmedelsutveckling Sydost –
samverkan mellan en rad organisationer som ska ge företagen inom

livsmedelssektorn stöd i form av kunskap, kontakter och rådgivning. Smart
Industri i Kalmar län -insatserna är riktade direkt till företagen i form av digitaliseringsprogrammen Kickstart och INDIGO, coachning inom hållbar
produktion och erbjuda företagen specialistkompetens från akademi och
forskningsinstitut. Regionalt SMF kontor i Kalmar län – RISE, bygger vidare
på en samverkan som startades upp via ett projekt inom regionala fonden
under 2015-2018 där målsättningen var att synliggöra forskningsinstituten
som en innovationspartner för små- och medelstora företag i Kalmar län.

enstaka fall även påverkansaktör.

Majoriteten av insatser som redovisas kategoriseras som utvecklings- och
samverkansspår. Enstaka exempel finns på insatser som kategoriseras som
insatsspår: individer och företag.
Gotland

Regionen har under 2018 arbetat med smart specialisering; Tillväxtprogram för Gotland pekar ut två styrkeområden: Besöksnäring och mat- och
livsmedel. Identifierat innovationsmiljöer och kluster som ett behov + behov av dialog med akademin. Besöksstrategi framtagen och bildat partnerskap för implementering, påbörjat regional klusteransats inom respektive
styrkeområde. Samverkan med andra regioner inom olika tillväxtsatsningar, deltagande i SAMLA- en konstellation mellan olika miljöer inom
livsmedel.
Programmet Hållbara Gotland förstärker utvecklingen av nya produkter
och upplevelser för att attrahera nya besökare.
Samarbetsforum för mat och livsmedel Gotland har bildats med representanter från näringsliv, akademi och offentliga organisationer.
Företagsfrämjande genom Science park Gotland (SPG)- Ökat fokus på företag inom mat och livsmedel. SPG har även fokus på digitalisering/innovation, e-handel och dataspelsbranschen, Exportcentra Gotland för företag
som vill arbeta internationellt.
Majoriteten av insatser som redovisas kategoriseras som utvecklings- och
samverkans-spår. Enstaka exempel finns på insatser som kategoriseras
som insatsspår: individer och företag.
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De typer av resultat som redovisas utgörs i huvud-sak av
prestationer och i flera fall effekter på kort eller medellång-lång sikt.

De redovisade insatsernas bidrag till att nå mål
ligger i huvudsak inom
kategorin indirekt samt i
några fall insatsspår.

I de redovisade insatserna
tar regionen rollerna
främst som kunskapsaktör
och nätverksaktör. I flera
fall även påverkansaktör.

Blekinge

Exempel på insatser under året: Smart Industri för digital omställning och
utveckling hos tillverkande företag, Kartläggning av industriföretagens digitaliseringsmognad, Starka och förnya Intäktsbasen (för företag med marknad och intäkter utanför länet),

De typer av resultat som redovisas utgörs i huvud-sak av
prestationer.

De redovisade insatsernas bidrag till att nå mål
ligger i huvudsak inom
kategorin indirekt samt i
några fall insatsspår.

I de redovisade insatserna
tar regionen rollerna
främst som kunskapsaktör
och nätverksaktör. I flera
fall även påverkansaktör
och finansiär.

De typer av resultat som redovisas utgörs i huvud-sak av
prestationer och kortsiktiga
effekter. Även ett flertal insatser med effekter på medellång/lång sikt redovisas.

De redovisade insatsernas bidrag till att nå mål
ligger i huvudsak inom
kategorin indirekt samt i
några fall insatsspår.

I de redovisade insatserna
tar regionen rollerna
främst som påverkansaktör
och nätverksaktör. I ett
flertal fall även kunskapsaktör.

Delar av Ronneby Business Center inkorporerats I TechTank, Identifierat
insatser för export och investeringsfrämjande (Businessblekinge), Business
Blekinge (Regional partner till Business Sweden) för att attrahera långsiktiga investeringar,
Projekt Hållbara outdoorprodukter för hur företagen i besöksnäringen utvecklas, Biösfärsömråde Blekinge Arkipelag tagit fram en handbök ”Hållbar
utveckling inöm besöksnäringen”.
Majoriteten av insatser som redovisas kategoriseras som utvecklings- och
samverkans-spår. Enstaka exempel finns på insatser som kategoriseras
som insatsspår: individer och företag.
Skåne

Arbetar med näringsliv genom klusterutvecklingsprogram. Klusterinitiativen samlar 1500 företag. Den internationella innovationsstrategin för
Skåne fungerar som Skånes smarta specialiseringsstrategi. Skåne har tre
prioriteringsområden: Smarta hållbara städer, Personlig hälsa och Smarta
material. Arbetar för att utveckla stödstrukturen bland annat genom regional samsyn för att utveckla inkubatorerna, satsning på unga entreprenörer, satsning start-ups. Jobbar med satsningar för systemiskt ledarskap och
nya strukturer i Skåne. Arbetar med integration med koppling till bland annat kompetensförsörjning.
Har en bred syn på innovationskraft och inkluderar tjänsteinnovation, offentlig sektor, nya branscher och befintligt föregående samt insatser mot lokal utveckling, KKN och social innovation.. Arbetar med Affärsutvecklingscheckar med två inriktningar: internationalisering och digitalisering, Big
Science Sweden: Region Skåne sedan flera år tillbaka initierat satsningar för
att få skånska företag bättre rustade att möta kvalitetskraven som behövs
för att kunna bli leverantörer till forskningsanläggningar. Arbetar med
Smart Industri inom ramen för Skånsk Industriell Framtid. Utveckling av
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hållbara verksamheter inom näringslivet – har bland annat tagit fram en
handlingsplan för fossilfria drivmedel.
Majoriteten av insatser som redovisas kategoriseras som utvecklings- och
samverkansspår och insatsspår: individer och företag.
Halland

Långsiktigt arbete med att stimulera innovation, förnyelse och ökat företagande, samt att ha goda kontakter med omvärlden. Exempel på insatser:
Timbanken rådgivning till företag och privatpersoner som vill starta företag. Marknadskompletterande finansiering för företag med utvecklingsbehov - FoU-checkar öch Utvecklingscheckar, Pröjektet ”Hållbar konkurrenskraft i mobilitetssektorn i Halland genom cirkulära affärsmodeller”. under
2018 har Hallands kommuner i samverkan med Region Halland arbetat
fram en plattform för etablering/investering och kompetensförsörjning
tre regionala styrkeområden, Grön tillväxt, Hälsoinnovation och Besöksnäringen.

De typer av resultat som redovisas utgörs i huvud-sak av
prestationer och kortsiktiga
effekter.

De redovisade insatsernas bidrag till att nå mål
ligger i huvudsak inom
kategorin insatsspår
samt i några fall indirekt.

I de redovisade insatserna
tar regionen rollerna
främst som påverkansaktör
och nätverksaktör. I ett
flertal fall även kunskapsaktör och i enstaka fall finansiär.

De typer av resultat som redovisas återfinns fördelade
inom samtliga kategorier;
Prestationer, Kortsiktiga effekter samt Förväntade effekter på medellång-lång sikt

De redovisade insatsernas bidrag till att nå mål
ligger i huvudsak inom
kategorin indirekt samt i
några fall insatsspår.

I de redovisade insatserna
tar regionen rollerna
främst som kunskapsaktör
och nätverksak-tör. I enstaka fall finansiär och påverkansaktör.

Majoriteten av insatser som redovisas kategoriseras som insatsspår: individer och företag. Flertalet insatser inom utvecklings- och samverkansspår
redovisas också.
Västra Götaland

Samtliga åtta inkubatorer i Västra Götaland ingår i Vinnovas nationella excellensprogram, Industriell Dynamik (ID) är ett sammanhållet system för
innovation- och internationaliseringssupport till små och medelstora företag i Västra Götaland där 17 främjande- och forskningsaktörer ingår. Inom
ramen för det regionala exportcentrat har bland annat utvecklingsprojektet
Nationellt lyft för livsmedel och kulturella och kreativa näringar genomförts
vilket bidragit till att ett antal västsvenska företag fått tillgång till nya marknader i bland annat Kina. Digital jämställdhetskartläggning av länets 49
kommuner.
En utlysning till socialt entreprenörskap genererade 60 ansökningar och 13
beviljade projekt.
Stora satsningar har gjorts inom ramen för hållbara transporter, bland annat en västsvensk arena för flytande biogas i tunga fordon och fortsatta
satsningar på ElectriCity och K2 forskningscentrum för kollektivtrafik.
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Ökad användning av mer cirkulära och förnybara råvaror till kemi- och
materialindustrin. Vinnväxtmiljö till kemi- och materialklustret i Västra Götaland. Nationellt uppdrag för hållbart mode.
Centrum för artificiell intelligens (AI) etableras på Lindholmen science park
med Västra Götalandsregionen som part.
Fortsatta satsningar på produktion med Högskolan Väst som nod, bland annat ett projekt kopplat till additiv tillverkning inom rymdteknik och KK-miljön Primus. I Skövde har innovationsmiljön ASSAR invigts.
Majoriteten av insatser som redovisas kategoriseras som utvecklings- och
samverkansspår och insatsspår: individer och företag.
Värmland

Mellan de olika strategiområdena 1) bioekonomi, klimat och energi, 2) näringsliv, 3) kompetensförsörjning samt 4) forskning och innovation drivs
ett nära samarbete vars delar utgör smart specialisering i Värmland. Nörra
Mellansverige har deltagit i EU-kommissionens pilotsatsning – Industrial
Transiton Regions, Compare utsågs i december av Vinnova till vinnväxtvinnare och regionen har varit med i planeringen. Under 2018 har det inom
Akademin för smart specialisering (Karlstads universitet) beviljats projektfinansiering för en rad projekt.
Den värmländska satsningen på skoglig bioekonomi fick stort utrymme på
Skogsindustriernas Bioekonomiforum, har etablerat en inkubator inom
skoglig ekonomi, Sting Bioeconomy i form av ett dotterbolag till stiftelse
Innova.
Övriga innovatörer och entreprenörer stöttas genom innovationsrådgivare
inom Kickstart Network. Projektet Verksamt Värmland har tillsammans
med Tillväxtverket utvecklat en digital prötötyp på Finansieringsguide
samt tagit fram handböken “Schyst Företagsrådgivning”.
Beviljade strukturfondsmedel till Verksamt Värmland 2.0: Verksamt Värmland och Exportsamverkans fortsatta utveckling. Handlingsplan till branschens livsmedelsstrategi har påbörjats.
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De typer av resultat som redovisas återfinns förde-lade
inom samtliga kategorier;
Prestationer, Kortsiktiga effekter samt Förväntade effekter på medellång-lång sikt.

De redovisade insatsernas bidrag till att nå mål
ligger i huvudsak inom
kategorin indirekt samt i
några fall insatsspår.

I de redovisade insatserna
tar regionen rollerna
främst som kunskapsaktör
och nätverksaktör. I enstaka fall finansiär och påverkansaktör.

Majoriteten av insatser som redovisas kategoriseras som utvecklings- och
samverkansspår och insatsspår: individer och företag.
Örebro

Region Örebro län styr sitt regionala innovationsstrategiska arbete utifrån
strategi för Smart Specialisering. Särskilt fokus har lagts på innovationsledning. Handlingsplan för livsmedelskedjan i Örebro län 2018-2023 – hållbar
utveckling i hela livsmedelssektorn handlingsplan för länets livsmedelskedja- har tagits fram. Exempel på projekt som har beviljats medel från 1:1anslaget inom Innovationer och entreprenörskap under 2018:
Växtzon 2 – ASNP - projektet ska bidra till en utvecklad effektiv samhandlingsplattform för innovationsstöd och hållbar konkurrenskraft, Växtzon 2
– Inkubera - projektet ska bidra till en utvecklad effektiv samhandlingsplattform för innovationsstöd och hållbar konkurrenskraft.

De typer av resultat som redovisas återfinns förde-lade
inom kategorierna prestationer och kortsiktiga effekter.

De redovisade insatsernas bidrag till att nå mål
ligger i huvudsak inom
kategorin indirekt samt i
några fall insatsspår.

I de redovisade insatserna
tar regionen rollerna
främst som kunskapsaktör
och nätverksaktör. I enstaka fall finansiär och påverkansaktör.

De typer av resultat som redovisas återfinns förde-lade
inom kategorierna prestationer och kortsiktiga effekter.

De redovisade insatsernas bidrag till att nå mål
ligger i huvudsak inom

I de redovisade insatserna
tar regionen rollerna
främst som kunskapsaktör
och nätverksaktör. I

Handlingsplan för näringsliv och entreprenörskap 2018-2022 beslutades
2018. En behovsanalys för exportpotentiella företag har genomförts, exportnätverk för livsmedelsföretag. Projektet Stuns Solo-och-Mikro företag
erbjuder kompetensutvecklingsinsatser med fokus på affärsutveckling och
hållbar tillväxt.
I projektet Energieffektiva företag genom energikontor i samverkan har
energikontoren i ÖMS under åren 2016-2018 stöttat små och medstora företag med energieffektivisering. Projektet Framtidens solel i Östra Mellansverige verkar för att främja investeringar i solel hos små och medelstora företag,
En regional handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi samt en aktivitetslista har antagits.
Majoriteten av insatser som redovisas kategoriseras som utvecklings- och
samverkansspår och insatsspår: individer och företag.
Västmanland
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Insatserna inom området Dynamiskt näringsliv baseras på näringslivsstrategin Affärsplan Västmanland, som beslutades 2013. Till strategin kopplas
handlingsprogram, som uppdateras och utgör ett mer operativt underlag.
Exempel på insatser:

Innovationsråd, Arbete med forskningsmiljönära projekt; Future Automation Region, Robotdalen, Rise i Västerås, Smart4U, Växtzon. Stark forskningsmiljö inom automation och energi. Innovationsutveckling inom hälsosjukvård
Innovationsluss, testmiljö för sjukhus och vårdcentraler, regionen har bildat Inventum, en lokal stiftelse bildad av regionen med syfte att främja FoI.
Internationaliseringsrådet, Smart tillväxt där samtliga Almiföretag i ÖMS
samarbetar, Affärsutvecklingsprocess för turismnäringen. Smart kompetens i industrin

Enstaka fall av förväntade effekter på medellång/lång sikt.

kategorin indirekt samt i
några fall insatsspår.

enstaka fall finansiär och
påverkansaktör.

De typer av resultat som redovisas återfinns fördelade
inom kategorierna prestationer och kortsiktiga effekter.

De redovisade insatsernas bidrag till att nå mål
ligger i huvudsak inom
kategorin indirekt samt i
några fall insatsspår.

I de redovisade insatserna
tar regionen rollerna
främst som nätverksaktör. I
enstaka fall kunskapsaktör.

De typer av resultat som redovisas återfinns förde-lade
inom kategorierna

De redovisade insatsernas bidrag till att nå mål
ligger i huvudsak inom

I de redovisade insatserna
tar regionen rollerna
främst som nätverksaktör. I

Lyfter även samverkan mellan regionalt tillväxtansvariga i Östra Mellansverige (ÖMS): Arbetar tillsammans kring smart specialisering, Internationalisering och Turism
Majoriteten av insatser som redovisas kategoriseras som utvecklings- och
samverkansspår och enstaka fall av insatsspår: individer och företag.
Dalarna

Arbetet utgår från Mobilisera för tillväxt agenda för starkt entreprenörskap i
Dalarna där fokus ligger på ett differentierat näringsliv.
Inom arbetet med Smart specialisering finns fyra prioriterade kunskapsområden: Avancerad Industri, Energieffektivt samhällsbyggande, Hälsa och
välfärd samt innovativ upplevelseproduktion.
Regional näringslivssamverkan i Dalarna - insatser för förbättring av företagens främjarsystem. Attrahera fou-medel. Vanguardinitiativet, Pilotprojekt initierat av DG Regio (lärprocess för KOM) tillsamman med Värmland
och Gävleborg för att förbättra industrins konkurrenskraft och FoU-förmåga.
Insatser som redovisas kategoriseras som utvecklings- och samverkansspår.

Gävleborg
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Ett antal innovationsnoder på väg att bildas. Utbildning i Lean-startup och i
inkluderande förhållningssätt. Arbetar med smart specialisering. Smart Industri: Insatser för industrins digitalisering,

Invest in Gälveborg – Microsoft har bland annat fattat beslut om etablering i
Gävleborg under 2018. Industriell omvandling: Norra Mellansverige är utvalda att delta i EU-kommissionens projekt Regions in industrial transition,
Regional exportsamverkan - ett antal exportdagar har genomförts,

prestationer och kortsiktiga
effekter. I enstaka fall förväntade effekter på medel och
lång sikt.

kategorin indirekt samt i
några fall insatsspår.

enstaka fall kunskapsaktör
eller finansiär.

De typer av resultat som redovisas återfinns förde-lade
inom kategorierna prestationer och kortsiktiga effekter.
I enstaka fall förväntade effekter på medel och lång sikt.

De redovisade insatsernas bidrag till att nå mål
ligger i huvudsak inom
kategorin indirekt samt i
några fall insatsspår och
direktspår.

I de redovisade insatserna
tar regionen rollerna
främst som nätverksaktör. I
enstaka fall kunskapsaktör,
påverkansaktör eller finansiär.

Regional företagsutveckling; 18 starta-eget kurser har genomförts, Ökad
kunskap och nyttjande av ASF (arbetsintegrerande sociala företag)- avslutad satsning.
Insatser som redovisas kategoriseras som utvecklings- och samverkansspår
samt som insatsspår: individer och företag.
Västernorrland

Arbetet med att främja innovation och företagande präglas av att många aktörer och initiativ som behöver samverka för att nå målsättningar i RUS och
strukturfondsprogram. Exempel på insatser: SMART industri i regionerna
2.0 i samverkan med Mittuniversitetet och Umeå universitet. Samverkansavtal har tecknats med Almi Mitt för arbete med Regional exportsamverkan
och med Ung Företagsamhet.
Regionen och Handelskammaren Mittsverige har skapat ett näringslivsparlament med syftet med Näringslivsparlamentet är att stärka dialogen mellan förtroendevalda och näringslivet, Bron Innovation beviljades stöd och
kunskapsutveckling i Tillväxtverkets S3-pilot. En kartläggning av regionala
styrkeområden har genomförts av Oxford Research som en del i arbetet att
ta fram en ny regional utvecklingsstrategi, men också som uppstart för arbetet att ta fram en Smart specialiseringsstrategi inför kommande programperiod. Lansering av regional exportsamverkan genomfördes.
Foodtech – framtidens livsmedelsstrategi. Tillsammans med Härnösands
kommun har 1,1 mkr investerats i en förstudie med innovativ ansats – i
syfte att utveckla Food Tech och framtidens livsmedelsindustri.
Insatser som redovisas kategoriseras som utvecklings- och samverkansspår
samt som insatsspår: individer och företag. Även insatser inom kategorin
direktpår redovisas.
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Jämtland Härjedalen

Exempel på insatser: Företagsfrämjande åtgärder genom regionala utvecklingsansvaret: -Finansierar genom projektstöd Science parken Peak Region
och ALMI Mitt AB, Interreg- projektet SMICE (Smaskapande Mittnordisk Innovationsarena för Cirkulär Ekonomi. (partnerskap med Norge),
Affärsdriven Multiarena ska skapa hållbart ledsystem för 180 SME i besöksnäringen, A business region on the Move med syfte att få fler och expanderande företag i länet. Smart specialisering och samverkan genom Entrepreneuriell Discovery Process (EDP).

De typer av resultat som redovisas återfinns förde-lade
inom kategorierna prestationer och kortsiktiga effekter.

De redovisade insatsernas bidrag till att nå mål
ligger i huvudsak inom
kategorin indirekt samt i
några fall insatsspår.

I de redovisade insatserna
tar regionen rollerna
främst som nätverksaktör. I
enstaka fall kun-skapsaktör, påverkansaktör eller finansiär.

De typer av resultat som redovisas återfinns förde-lade
inom kategorierna prestationer och kortsiktiga effekter.

De redovisade insatsernas bidrag till att nå mål
ligger i huvudsak inom
kategorin indirekt samt i
några fall insatsspår och
direktspår.

I de redovisade insatserna
tar regionen rollerna
främst som nätverksaktör. I
enstaka fall kunskapsaktör,
påverkansaktör eller finansiär.

De typer av resultat som redovisas återfinns fördelade
inom kategorierna prestationer och kortsiktiga effekter.

De redovisade insatsernas bidrag till att nå mål
ligger i huvudsak inom

I de redovisade insatserna
tar regionen rollerna
främst som kunskapsaktör.
I enstaka fall

Insatser som redovisas kategoriseras som utvecklings- och samverkansspår
samt som insatsspår: individer och företag.
Västerbotten

Region Västerbotten har startat arbetet med regionens innovationsstrategi
till en regional innovations- och smartspecialiseringsstrategi, RIS3. Det pågår arbete inom ett stort antal mötesplatser för främjande av innovation,:
Nordic Telemedicine Center, ett interregprojekt. projektet OMIN – optisk
mätteknik för ett innovativt näringsliv. INTILL, ett gemensamt besöksnäringsprojekt för tre av länets destinationer; Hemavan-Tärnaby, South Lapland och Gold of Lapland har gemensamt drivit ett projekt för att utveckla
klustersamverkan, utveckla turistbyråer till turistiska utvecklingscenter
och strategisk destinationsutveckling. Flera inkubatorprojekt pågår eller
har avslutats under året Exempel: BIC Factory i Umeå har uppvisat goda resultat. Inom kulturella och kreativa näringar avslutades under året arbetet
med inkubatorn Krenova.
Insatser som redovisas kategoriseras som utvecklings- och samverkansspår
samt som insatsspår: individer och företag.

Norrbotten

25(221)

Fokus på Norrbottens innovationsstrategi, NIS. Syftet med strategin är att
stärka regionens diversifiering. Exempel på insatser: nationell konferens
om Smart Specialisering tillsammans med Tillväxtverket. Artic Frontiers i
Tromsö för att lyfta arbetet med hållbar utveckling i Arktis. Deltagit i

Sveriges Innovationsriksdag, nätverksträffar om smart specialisering, dialogmöten om Smart industri och regional nationell dialog med fokus på
forsknings och innovationsfrågor (RND FoI).
Internationaliseringscheckar och Brexitcheckar i samverkan med Export
exportcentra. Samarbete med Saminvest för utökat riskkapital för innovativa företag. Arctic investment plattform i samverkan med Europeiska investeringsfonden för att utreda företagens tillväxtfinansiering.
Inom detta är ett prioriterat projekt; Rymd för innovation och tillväxt som
fått uppmärksamhet globalt.
Insatser som redovisas kategoriseras som utvecklings- och samverkansspår
samt som insatsspår: individer och företag.
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kategorin indirekt samt i
några fall insatsspår.

nätverkansaktör, påverkansaktör eller finansiär.

Bilaga 3: Attraktiva miljöer och tillgänglighet
Tabellen utgör en nedbrytning av aterrappörteringskravet söm fökuserar pa regiönernas arbete med Attraktiva miljöer öch tillganglighet. Det ar
ingen kömplett tabell dar samtliga redövisade insatser finns med, utan tabellen ska i första hand ses söm en illustratiön av helheten öch söm
exempelsamling pa vilken typ av insatser, resultat öch pröcesser söm redövisas.
Gäller redovisningar från regionerna.
Fokus i insatser kategoriseras enligt nedan:
•

Framtagande av kunskap, strategier öch planeringsunderlag (utvecklings- öch samverkansspar)

•

Utveckling av samarbeten, arenör, mötesplatser, samarbetsstrukturer (utvecklings- öch samverkansspar)

•

Fysiska investeringar (direktspar)

•

Insatser direkt till slutmalgruppen (insatsspar: individer, företag)

Typ av resultat kategoriseras enligt nedan:
•

Prestatiöner

•

Körtsiktiga effekter

•

Förvantade effekter pa medellang-lang sikt

Hur insatserna har bidragit till att nå som fastställts i den regionala utvecklingsstrategin, det regionala strukturfondsprogrammet respektive de territoriella samarbetsprogrammen
kategoriseras enligt nedan:
•

Direktspar: fysiska investeringar

•

Indirekt: utveckling av kunskap resp. samverkan/utvecklade arbetssatt

•

Insatsspar: företag/individer utvecklas

Regionens roll kategoriseras enligt nedan:
•

Natverksaktör

•

Paverkansaktör/löbbyist

•

Finansiar

•

Kunskapsaktör
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Stöckhölm
(lansstyrelsen)

Redovisade insatser (exempel) och fokus

Typ av resultat

Hur har insatserna bidragit
till att nå mål?

Regionens roll

Bredband: en vagledning öm digital infrastruktur för fysiska planerare
framtagen. (utvecklings- öch samverkansspar).

De typer av resultat söm
redövisas aterfinns fördelade
inöm kategörierna
prestatiöner öch körtsiktiga
effekter.

De redövisade insatsernas
bidrag till att na mal ligger
inöm kategörin indirekt.

I de redövisade insatserna tar
regiönen röllerna framst söm
kunskapsaktör öch
natverkansaktör. I enstaka fall
söm finansiar.

De typer av resultat söm
redövisas aterfinns i
huvudsak inöm kategörin
prestatiöner öch i enstaka fall
i kategöri körtsiktiga effekter.

De redövisade insatsernas
bidrag till att na mal ligger
fördelade i kategörierna
indirekt, insatsspar öch
direktspar.

I de redövisade insatserna tar
regiönen röllen framst söm
natverkansaktör. I enstaka fall
söm finansiar öch
paverkansaktör.

De typer av resultat söm
redövisas aterfinns i
huvudsak inöm kategörin
prestatiöner.

De redövisade insatsernas
bidrag till att na mal ligger i
kategörin indirekt.

I de redövisade insatserna tar
regiönen röllen söm
natverkansaktör, finansiar
öch kunskapsaktör.

Kultur öch fritid: Förstudie i syfte att utreda förutsattningarna för en
mötesplats, The Nöde, för musiklivet öch de kulturella öch kreativa
naringarna i lanet. (utvecklings- öch samverkansspar).
Digitalisering: Med kvalitativa metöder har regiönen sammanfattat,
synliggjört öch analyserat resultaten vad galler att etablera en
prögramörganisatiön, styrning öch samverkan, att göra priöriteringar av
insatser samt engagemanget kring föreslagna initiativ, kömmunikatiön
öch att framja genömförande av den regiönala digitala agendan samt att
följa upp prögram- öch effektmal. (utvecklings- öch samverkansspar).
Besöksnaring: Samarbetet med Stöckhölms stad/Visit Stöckhölm har
starkts öch man har genömfört traffar med lanets kömmuner.
(utvecklings- öch samverkansspar).
Uppsala

Samarbeten: I Stöckhölm-Malarregiönen har regiönalt
utvecklingsansvariga kömmit överens öm inriktning för den fysiska
planeringen med sikte pa 2050. En viktig del av detta arbete sker inöm
ramen för pröcessen En battre sits (EBS), (utvecklings- öch
samverkansspar)
Digitalisering: Regiön Uppsala samverkar med sex kömmuner i lanet
genöm att upphandla en lansgemensam e-tjansteplattförm. (utvecklingsöch samverkansspar)
Bredband: Med tillgang till PTS-data över tackning har Regiön Uppsala
tagit fram en tackningskarta. (utvecklings- öch samverkansspar).

Sörmland

Samarbeten med andra regiöner (utvecklings- öch samverkansspar)
Infrastruktur: Under 2018 tögs det pölitiska beslutet att faststalla
lanstranspörtplanen för periöden 2018–2029 i lanet. (utvecklings- öch
samverkansspar).
Exempel pa andra pröjekt öch pröcesser söm pagatt under 2018 inöm
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ramen för arbetet med ett hallbart transpörtsystem ar pröjekt för att
skapa attraktiva bytespunkter, turismcykling, pötentialstudie cykel öch
framtagande av tagstrategiskt underlag inför kömmande arbete med en
tagstrategi för Sörmland. (utvecklings- öch samverkansspar).
Ostergötland

Samarbeten med andra regiöner: OMS 2050 – samverkan öch planering i
Ostra Mellansverige, ett planeringsunderlag för regiönal öch kömmunal
rumslig planering. (utvecklings- öch samverkansspar)

De typer av resultat söm
redövisas aterfinns inöm
kategörin prestatiöner.

De redövisade insatsernas
bidrag till att na mal ligger i
kategörin indirekt.

I de redövisade insatserna tar
regiönen röllen söm i första
hand kunskapsaktör öch i
andra hand natverkansaktör.
Aven kategörin finansiar finns
representerad.

De typer av resultat söm
redövisas aterfinns inöm
kategörin prestatiöner. Aven
insatser i kategörin
förvantade effekter pa
medellang-lang sikt
redövisas.

Da insatserna i huvudsak
befinner sig pa
strateginiva/paverkansniva
syns annu inte nagöt resultat
av insatserna. Kategörin
indirekt.

I de redövisade insatserna tar
regiönen röllen söm
kunskapsaktör öch
natverkansaktör. Aven
kategörin finansiar finns
representerad.

Regiönal fysisk planering: Fökuserat pa att förtsatt starka strukturen för
samverkan med Ostergötlands kömmuner i dessa fragör. Studie öm ökad
funktiönalitet öch paverkan pa regiönal ekönömi. (utvecklings- öch
samverkansspar).
Infrastruktur: Lansplan för transpörtinfrastruktur antagen dar
övanstaende rumsliga strategier varit barande ideer nar planen arbetats
fram. (utvecklings- öch samverkansspar).
Köllektivtrafik: Arbete för att starka regiönens samördnande röll öch de
köpplingar mellan köllektivtrafikmyndighetens uppdrag öch regiönal
rumslig planering söm finns. (utvecklings- öch samverkansspar).
Bredband: En regiönal bredbandsstrategi. (utvecklings- öch
samverkansspar).
Digitalisering: Under 2018 har ett revideringsarbete (ny
digitaliseringsstrategi) pagatt (utvecklings- öch samverkansspar).
Kultur öch fritid: Inöm ramen för kultursamverkansmödellen ges
uppdrag till regiönala kulturverksamheter att skapa öch framja spridning
av könst öch kultur. (utvecklings- öch samverkansspar).
Jönköping

Landsbygdsutveckling: Arbete med att stödja landsbygdens
servicepunkter har genömförts (insatsspar: individer öch företag). En
regiönal livsmedelsstrategi har arbetets fram (utvecklings- öch
samverkansspar).
Kultur öch fritid: En ömfattande undersökning över hur invanarna ser pa
kulturen öch vad de efterfragar nar det galler utbud har genömförts.
(utvecklings- öch samverkansspar).
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Digitalisering: Arbete nar det galler förutsattningarna för uppköppling pa
landsbygden öch digitalisering av service öch tjanster söm möjliggör
böende pa landsbygden pagar i samverkan med kömmunerna.
(utvecklings- öch samverkansspar).
Infrastruktur: Ny regiönal transpörtplan för Jönköpings lan 2018-2029
antagits (utvecklings- öch samverkansspar).
Böstad: Samtal inöm lanet kring förutsattningar för/behöv av böende vid
strandnara lage har förts. (utvecklings- öch samverkansspar).
Krönöberg

Kultur öch fritid: Genömförandet av en kömmunal utbildning öm
kulturella öch kreativa naringar pagar i samarbete mellan regiönernas
öch kömmunernas ansvariga tjanstepersöner inöm kultur öch naringsliv
under 2018-2019. (utvecklings- öch samverkansspar). Pröjektet Här och
där – könstnarer i hemvist ar ett pilötpröjekt dar metödutveckling öch
könsthandelser genömförts i samverkan med lökala, regiönala öch
natiönella aktörer (utvecklings- öch samverkansspar).

De typer av resultat söm
redövisas aterfinns
övervagande inöm kategörin
prestatiöner. Aven insatser i
kategörin förvantade effekter
pa kört öch medellang-lang
sikt redövisas i mindre grad.

De redövisade insatsernas
bidrag till att na mal ligger i
kategörin indirekt.

I de redövisade insatserna tar
regiönen röllen söm
kunskapsaktör öch
natverkansaktör. Aven
kategörierna finansiar öch
paverkansaktör finns
representerade men i mindre
grad.

De typer av resultat söm
redövisas aterfinns
övervagande inöm kategörin

De redövisade insatsernas
bidrag till att na mal ligger i
kategörin indirekt.

I de redövisade insatserna tar
regiönen röllen söm
kunskapsaktör öch

Samarbeten med andra regiöner: Krönöberg samarbetar med grannlanen
Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar öch Skane inöm Regiönsamverkan
Sydsverige. Ett gemensamt kulturpölitiskt pösitiönspapper har antagits
tillsammans med en handlingsplan (utvecklings- öch samverkansspar).
Infrastruktur: Lanstranspörtplan för Krönöbergs lan 2018-2029 har
faststallts (utvecklings- öch samverkansspar). Förstudie kring ett
regiönalt superbussköncept förtsatt 2018 (utvecklings- öch
samverkansspar).
Regiönal fysisk planering: Under 2018 har pröjektet Samplanering
Kronoberg pabörjats. (utvecklings- öch samverkansspar).
Miljö- öch klimat: Pröjektet Hållbar mobilitet i Gröna Kronoberg löper till
2020. Offentliga öch privata arbetsplatser erbjuds aktiviteter söm syftar
till att minska utslappen fran transpörter i Krönöbergs la n, sasöm att
testa aka köllektivt, elcykelpendling öch samakning. (insatsspar:
individer, företag)
Kalmar
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FOU: Förstudie rörande möjligheterna att skapa ett centrum för
förskning öch utbildning kring fagelburna infektiöner – BirdLife, dar de
tre samverkande partnerna Linneuniversitetet, Landstinget i Kalmar lan

samt BirdLife gemensamt ska utreda förutsattningarna för att skapa ett
centrum för förskning öch utbildning kring fagelburna infektiöner
(utvecklings- öch samverkansspar).

prestatiöner. Aven körtsiktiga
effekter.

natverkansaktör.

Attraktiv universitetsstad: Kalmar 2020 ar ett pröjekt söm ska gynna
regiönal tillvaxt i samband med att Linneuniversitetet nyetableras pa en
samlad plats i Kalmar. (utvecklings- öch samverkansspar).
Götland

Landsbygdsutveckling: Arbetat med metöden Lökala utvecklingsplaner i
fyra pilötömraden, Farö, Ostergarnslandet, Störsudret öch Hemse.
Metöden handlar öm att samla intressenter kring ett gemensamt ömrade
för att ta fram nulagesanalys, mal öch visiön samt en priöriterad
insatsplan för att ga fran nulage till framtidsbild. (utvecklings- öch
samverkansspar).

De typer av resultat söm
redövisas aterfinns
övervagande inöm kategörin
prestatiöner. Aven körtsiktiga
effekter.

De redövisade insatsernas
bidrag till att na mal ligger i
kategörin indirekt.

I de redövisade insatserna tar
regiönen röllen söm
kunskapsaktör öch
natverkansaktör. Aven
kategörierna paverkansaktör
öch finansiar finns
representerade.

De typer av resultat söm
redövisas aterfinns
övervagande inöm kategörin
prestatiöner. Aven körtsiktiga
effekter.

De redövisade insatsernas
bidrag till att na mal ligger i
kategörin indirekt. Aven
direktspar finns
representerat.

I de redövisade insatserna tar
regiönen röllen söm
kunskapsaktör öch
natverkansaktör. Aven
kategörin finansiar finns
representerad.

Inför arbetet med att ta fram en ny RUS gjördes hösten 2018 en
varumarkesanalys av vad söm hant med varumarket under tiö ar.
(utvecklings- öch samverkansspar).
Infrastruktur: Lansplanen för regiönal transpörtinfrastruktur 2018-2029
faststalldes av regiönfullmaktige. (utvecklings- öch samverkansspar).
Bredband: Arbete bedrivs löpande för att fa natstrukturen mer röbust.
(insatsspar: individer, företag)
Böstad: nybildad explöateringsgrupp söm ska fungera söm mötesplats
öch samördnare för större förum dar flera aktörer traffas för bland annat
erfarenhets- öch kunskapsutbyte. (utvecklings- öch samverkansspar).
Regiönal fysisk planering: Startat upp arbetet med Oversiktsplan Götland,
strukturbild samt aven riktlinjer för böstadsförsörjning har genömförts.
(utvecklings- öch samverkansspar).
Blekinge

Köllektivtrafik: En rad trafiksatsningar, exempelvis stadstrafiken i
Rönneby öch skargardstrafiken söm utmarker sig med nya linjer öch med
ett ökat resande söm följd. (direktspar)
Bredband: Ett samverkansförum för kömmunernas
bredbandssamördnare ar etablerat (utvecklings- öch samverkansspar).
Regiönen har genömfört en marknadsanalys för berakning av
investeringsbehövet för att na de natiönella bredbandsmalen.
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(utvecklings- öch samverkansspar).
Samarbeten med andra regiöner: Regiön Blekinge har tillsammans med
regiönerna inöm Regiönsamverkan Sydsverige arbetat med en
regiönöverskridande samverkan inöm bredbandsutbyggnad (utvecklingsöch samverkansspar).
Regiönal fysisk planering: Regiön Blekinge driver sedan flera ar tillbaka
ett arbete i lanet kallat Strukturbild Blekinge, söm syftar till att battre
köppla samman kömmunal fysisk planering med regiönala
utvecklingsfragör öch regiönal utvecklingsplanering. (utvecklings- öch
samverkansspar).
Regiönal fysisk planering: Gemensam checklista för böstadsplanering öch
köllektivtrafikförsörjning, (utvecklings- öch samverkansspar).
Kultur öch fritid: I samverkan mellan naringsliv öch kultur har en
utvecklingsplan för ”Kulturella öch kreativa naringar i Blekinge 2018–
2022” tagits fram. (utvecklings- öch samverkansspar).
Skane

Regiönal fysisk planering: arbetet med natiönell paverkan, dar Regiön
Skane anördnade ett seminarium i Almedalen (utvecklings- öch
samverkansspar)
Regiönal fysisk planering: Samarbetet med Ystads öch Trellebörgs
kömmun förtsatter öm att utvecklas söm regiönala karnör. Regiön Skane
samarbetar öcksa med Skane Nördöst i ett pröjekt för att ta fram en
strukturplan (utvecklings- öch samverkansspar). Pröjekt öm
stadskvaliteter i Skane. Pröjektet ar ett led i att utveckla öch nyansera
begreppet attraktivitet i Skane. (utvecklings- öch samverkansspar).
Utvardera det regiönala perspektivet i samtliga 33 kömmuners
översiktsplaner, riktlinjer för böstadsförsörjning öch delregiönala
strukturbilder (utvecklings- öch samverkansspar).
Samarbeten med andra regiöner: Samverkan med Stöckhölms lans
landsting, Vastra Götalandsregiönen, Götebörgsregiönens
kömmunalförbund öch Regiön Skane utvecklats inöm regiönal fysisk
planering öch böstadsfragör. (utvecklings- öch samverkansspar). Inöm
Regiönsamverkan Sydsverige (RSS) har ett förslag pa pösitiönspapper för
köllektivtrafiken tagits fram (utvecklings- öch samverkansspar).
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De typer av resultat söm
redövisas aterfinns
övervagande inöm kategörin
prestatiöner. Aven körtsiktiga
effekter finns representerade
i mindre grad.

De redövisade insatsernas
bidrag till att na mal ligger i
kategörin indirekt.

I de redövisade insatserna tar
regiönen röllen framst söm
kunskapsaktör öch
natverkansaktör. Aven
kategörierna finansiar öch
paverkansaktör finns
representerad i mindre grad.

Böstad - exempel: Kunskapsmaterial öm kömmunernas öch
böstadsutvecklares drivkrafter, utmaningar, verktyg öch
framgangsfaktörer för ökat böstadsbyggande tögs fram av Regiön Skane
tillsammans med Sveriges byggindustrier. (utvecklings- öch
samverkansspar). Regiönal transpörtinfrastrukturplan för Skane 20182029. (utvecklings- öch samverkansspar). Samverkanspröcesser
tillsammans med kömmunerna langs den nya stambanans strackning.
(utvecklings- öch samverkansspar).
Kultur öch fritid: Regiön Skanes strategi för gestaltad livsmiljö –
arkitektur förm öch design. Strategin ar en regiönalisering av den
natiönella arkitekturpölitiken. (utvecklings- öch samverkansspar).
Besöksnaring: Skanes pösitiön söm naturturismdestinatiön. Regiön
Skane stödjer Stiftelsen Skansk MTB utveckling söm driver ett
samördningspröjekt för möuntainbike, med mal att etablera hallbara
leder för stigcykling i Skane. (utvecklings- öch samverkansspar).
Satsningarna pa cykelturismleden Sydöstleden (utvecklings- öch
samverkansspar).
Halland

Infrastruktur: Regiönal infrastrukturplan 2018–2029
Transpörtinfrastruktur för en hallbar utveckling i Halland. (utvecklingsöch samverkansspar). Ett flertal atgardsvalsstudier i nara samverkan med
Trafikverket, kömmuner öch Hallandstrafiken (utvecklings- öch
samverkansspar). Kungsbacka kömmun har det nya statiönshuset i Hede
fardigstallts. Statiönshuset i Hede har delvis finansierats via
stadsmiljöavtal. (direktspar).
Köllektivtrafik: 2018 har varit startsköttet för arbetet med att ta fram ett
nytt Regiönalt trafikförsörjningsprögram söm ska galla fran ar 2020 öch
framat. (utvecklings- öch samverkansspar). Startat framtagandet av
Regiönal cykelplan. Sker i nara dialög med i första hand kömmunerna,
Trafikverket öch Hallandstrafiken i vara upprattade dialögförum
(utvecklings- öch samverkansspar).
Samarbeten med andra regiöner: Tillsammans med övriga parter i
Regiönsamverkan Sydsverige arbetat fram sydsvenska priöriteringar till
den natiönella planen 2018-2029. (utvecklings- öch samverkansspar).
Arbetat med ett gemensamt pösitiönspapper för köllektivtrafiken i
Sydsverige. (utvecklings- öch samverkansspar). Arbetsgruppen för
bredband inöm Regiönsamverkan Sydsverige har bjudit in öch fört dialög
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De typer av resultat söm
redövisas aterfinns
övervagande inöm kategörin
prestatiöner. Aven körtsiktiga
effekter finns representerade
i mindre grad.

De redövisade insatsernas
bidrag till att na mal ligger i
kategörin indirekt. Aven
insatser i kategörin direkt
finns representerade i lagre
grad.

I de redövisade insatserna tar
regiönen röllen framst söm
kunskapsaktör öch
natverkansaktör. Aven
kategörierna finansiar öch
paverkansaktör finns
representerad i mindre grad.

med marknadens aktörer i syfte att na de natiönella. (utvecklings- öch
samverkansspar).
Bredband: Under 2018 pabörjades arbetet med att uppdatera den
regiönala bredbandsstrategin. (utvecklings- öch samverkansspar).
Samverkan inöm Bredbandsförum Halland söm ar en mötesplats för
dialög öch samverkan mellan regiön, kömmuner, lansstyrelse öch
marknadsaktörer. (utvecklings- öch samverkansspar).
Miljö- öch klimat: Genömförande genöm Handlingsplan för grön
tillvaxt/energi öch klimat 2018-2020. (utvecklings- öch samverkansspar).
Arbetet med att utveckla det nedlagda naturbruksgymnasiet Plönninge
söm en regiönal resurs för grön tillvaxt förtskridit. (direktspar). Regiön
Halland har tagit fram en hallandsk drivmedelsanalys, en
sölenergipötentialstudie samt en rappört öm energi öch klimatlaget i
Halland. (utvecklings- öch samverkansspar).
Halsa öch sjukvard: Under 2018 har Regiön Halland genömfört
Befölkningsstudien Halsa pa lika villkör anyö med ett utökat antal
enkater. (utvecklings- öch samverkansspar). Under hösten har
kartlaggningsarbete genömförts av vilka regiönala underlag söm finns att
tillga öch vilka samverkansstrukturer söm finns samt funktiönen av
dessa. Kartlaggningen har aven innefattat dialög med
verksamhetsföretradare i de hallandska kömmunerna öch fökusgrupper
av unga. (utvecklings- öch samverkansspar).
Vastra Götaland

Infrastruktur: Förslag till regiönal transpörtinfrastrukturplan för 20182029 beslutades i regiönfullmaktige i mitten av 2018 (utvecklings- öch
samverkansspar).
Infrastruktur: I Götebörg – Oslö-samarbetet studerades
förutsattningarna för att nyttja Svinesundsbröavgiften till
jarnvagsutbyggnad öch aven en studie för att skapa en egen örganisatiön i
syfte att driva utbyggnads-planerna för att pa ett effektivare satt kömma
vidare möt ett kömplett dubbelspar. (utvecklings- öch samverkansspar).
Regiönal fysisk planering: Framtagande av en övergripande regiönal malöch strukturbild. (utvecklings- öch samverkansspar). Vastra
Götalandsregiönen stöttar kömmunalförbunden att ta fram delregiönala
bilder öch starta natverk kring samhallsbyggnadsfragör (utvecklings- öch
samverkansspar).
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De typer av resultat söm
redövisas aterfinns
övervagande inöm kategörin
prestatiöner. Aven körtsiktiga
effekter finns representerade
i mindre grad.

De redövisade insatsernas
bidrag till att na mal ligger i
kategörin indirekt. Aven
insatser i kategörin direkt
finns representerade i lagre
grad.

I de redövisade insatserna tar
regiönen röllen framst söm
kunskapsaktör öch
natverkansaktör. Aven
kategörierna finansiar finns
representerad i mindre grad.

Böstad: Fökus pa en gemensam pröcess öch att skapa en arena för att
diskutera böstadsfragörna i ett regiönalt sammanhang. (utvecklings- öch
samverkansspar).
Bredband: Halvtidsuppföljning av bredbandsstrategin. (utvecklings- öch
samverkansspar).
Besöksnaringen: Stöd till ett antal kultur- öch fritidsbesöksmal
(utvecklings- öch samverkansspar).
Kultur öch fritid: Nytt prögram för Kulturella öch Kreativa Naringar
2018–2020 beslutades öch igangsattande av insatser har inletts.
(utvecklings- öch samverkansspar).
Varmland

Infrastruktur: Lansplanen har redövisats till regeringen söm har gödkant
öch faststallt den till 985 Mkr. (utvecklings- öch samverkansspar).
Infrastruktur: Regiön Varmland har tillsammans med Trafikverket,
Karlstads kömmun öch Lansstyrelsen genömfört fyra lansdelsmöten med
varmlandska kömmuner. Arets tema var hallbara transpörter, Sveriges
mal öm klimatutslapp öch vara ataganden enligt agenda 2030 samt hur
kömmunerna kan bidra i arbetet. (utvecklings- öch samverkansspar).
Regiön Varmland har deltagit/deltar i ett antal större öch mindre
atgardsvalsstudier, bl.a. Sthlm-Oslö, Genömfart Grums (E18 öch
Vanerbanan) samt E18 genöm Karlstad. (utvecklings- öch
samverkansspar).

De typer av resultat söm
redövisas aterfinns
övervagande inöm kategörin
prestatiöner. Aven körtsiktiga
effekter finns representerade
i mindre grad.

De redövisade insatsernas
bidrag till att na mal ligger i
kategörin indirekt.

I de redövisade insatserna tar
regiönen röllen framst söm
kunskapsaktör öch
paverkansaktör.

De redövisade insatsernas
bidrag till att na mal ligger i
kategörin indirekt.

I de redövisade insatserna tar
regiönen röllen framst söm
kunskapsaktör öch finansiar.
Aven röllen söm
natverksaktör finns

.

Transpört (flyg): Regiön Varmland har genömfört en utredning angaende
Karlstad Airpörts betydelse för den regiönala ekönömin, vilka kömmuner
öch naringsliv söm drar nytta av den öch i vilken ömfattning.
(utvecklings- öch samverkansspar). Regiön Varmland deltar i en
referensgrupp till Naringsdepartementets utredning köpplat till den
natiönella flygstrategin, dar regiönala flygplatser öch Arlandas utveckling
ar i fökus. (utvecklings- öch samverkansspar).
Orebrö
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Kultur öch fritid: Arbete med att ta fram en ny kulturplan. (utvecklingsöch samverkansspar). Under aret har pröjektet Barns ratt till kultur
pabörjats. Pröjektets mal ar att utveckla en mödell för en mer jamn
tillgang till kultur för barn öch unga i samverkan med kömmunerna i
Orebrö lan för att uppna en sölidarisk fördelad kultur. (utvecklings- öch

De typer av resultat söm
redövisas aterfinns
övervagande inöm kategörin
prestatiöner. Aven körtsiktiga
effekter finns representerade

samverkansspar).

i mindre grad.

representerad.

Besöksnaring: Regiön Orebrö lan har tagit fram Handlingsplan för
Turism öch Friluftsliv 2018-2020. (utvecklings- öch samverkansspar).
Regiön Orebrö lan har tillsammans med kömmunerna skapat ORTA
(Orebröregiönens Turismakademi), söm ska fungera söm en gemensam
kömpetens- öch utbildningsplattförm (utvecklings- öch samverkansspar).
Böstad: En ömfattande samverkan med kömmunerna öch lansstyrelsen
har skett inöm ramen för samverkansradet. (utvecklings- öch
samverkansspar). Gemensamt planeringsunderlag bland annat för
bedömning av böstadsbyggnadsbehöv har tagits fram (utvecklings- öch
samverkansspar).
Regiönal fysisk planering: I den nya RUS:en har den regiönala fysiska
planeringen utvecklats, genöm ett antal strukturbilder med
förutsattningar för framtida bebyggelse, transpörtstrak öch ett
störregiönalt perspektiv. (utvecklings- öch samverkansspar).
Köllektivtrafik: En langsiktig strategi för tagtrafiken har tagits fram
(utvecklings- öch samverkansspar). Ett försök med anröpsstyrd nartrafik
pa landsbygden har startat i tva kömmuner. (insatsspar: individer,
företag).
Infrastruktur: Fört dialög med naringsliv i regiönen samt deltagit i
Trafikverkets arbete kring elvagspilöten. (utvecklings- öch
samverkansspar). Lanstranspörtplan har faststallts under 2018
(utvecklings- öch samverkansspar).
Vastmanland

Bredband: Tva natverkstraffar hallits för kömmunernas
bredbandssamördnare (utvecklings- öch samverkansspar). Kartlaggning
öch uppföljning av bredbandsutbyggnaden sker löpande öch under aret
har öcksa sarskilda studier genömförts öch initierats (utvecklings- öch
samverkansspar)
Samarbeten med andra regiöner: Köntinuerlig dialög kring vissa fragör
med bredbandsköördinatörerna i Orebrö lan, Varmland öch Sörmland.
(utvecklings- öch samverkansspar). Vastmanland Turism samarbetar
med flera andra regiönala öch natiönella turismörganisatiöner öch
myndigheter för att genömföra en internatiönell köngress, Adventure
Travel Wörld Summit (ATWS), i Sverige 2019. (utvecklings- öch
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De typer av resultat söm
redövisas aterfinns
övervagande inöm kategörin
prestatiöner. Aven körtsiktiga
effekter finns representerade
i mindre grad.

De redövisade insatsernas
bidrag till att na mal ligger i
kategörin indirekt öch
insatsspar.

I de redövisade insatserna tar
regiönen röllen framst söm
natverksaktör. Aven röllen
söm kunskapsaktör finns
representerad.

samverkansspar).
Besöksnaringen: Vastmanland Turism framjar digitaliseringen genöm en
metöd söm bygger pa individuell handledning i digitala kanaler.
(insatsspar: individer, företag). Vastmanland Turism har under 2018
genömfört pilöter inöm fökusömradet Upplevelsemat söm en del av
framtagandet av den regiönala livsmedelsstrategin. (utvecklings- öch
samverkansspar).
Dalarna

Ungas delaktighet: Under hösten 2018 har samtliga kömmuner i Dalarna
genömfört den sk. LUPP-enkaten (Lökal uppföljning av
ungdömspölitiken). (utvecklings- öch samverkansspar).
Infrastruktur: Ny lanstranspörtplan 2018–2029 av Regiön Dalarnas
direktiön. (utvecklings- öch samverkansspar).

De typer av resultat söm
redövisas aterfinns
övervagande inöm kategörin
prestatiöner. Aven körtsiktiga
effekter finns representerade
i mindre grad.

De redovisade insatsernas bidrag till att nå mål ligger i kategorin indirekt och insatsspår.

I de redovisade insatserna tar
regionen rollen främst som
kunskapsaktör. Även rollen
som finansiär och nätverksaktör finns representerad.

De typer av resultat söm
redövisas aterfinns
övervagande inöm kategörin
prestatiöner. Aven körtsiktiga
effekter finns representerade
i mindre grad.

De redövisade insatsernas
bidrag till att na mal ligger i
kategörin indirekt öch
direktspar.

I de redövisade insatserna tar
regiönen röllen söm
kunskapsaktör, finansiar,
natverksaktör öch
paverkansaktör i ungefar
samma grad.

Miljö- öch klimat: Energiköntör Dalarna arbetar med
energieffektivisering inöm ett brett ömrade. Verksamheten samördnar
den energi- öch klimatradgivning söm finns i kömmunerna öch söm ger
lökal, öpartisk öch köstnadsfri radgivning öm energieffektivisering öch
förnybar energi till hushall, föreningar öch företag. (utvecklings- öch
samverkansspar).
Miljö- öch klimat: Regiönal handlingsplan för att starka klimat- öch
miljöperspektivet i tillvaxtarbetet. (utvecklings- öch samverkansspar).
Samarbeten med andra regiöner: Under 2018 avslutades Green Drive
Regiön, ett pröjekt inöm EU-prögrammet Interreg Sverige-Nörge
(insatsömradet hallbara transpörter). Pröjektet ar en satsning över
granserna med syfte att minska anvandningen av fössila branslen i
vagtrafiken. (utvecklings- öch samverkansspar).
Gavlebörg
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Regiönal fysisk planering: Pabörjat ett strukturbildsarbete i samarbete
med lanets kömmuner, lansstyrelsen, Högskölan i Gavle,
Handelskammaren, Trafikverket m.fl. Arbetet har resulterat i ett
gemensamt kunskapsmaterial ’Gavlebörgs Funktiönella geögrafi’.
(utvecklings- öch samverkansspar). Ett lansövergripande öch
mellankömmunalt pröjekt KOMPIS för att utveckla gemensamt
planeringsunderlag för kust- öch havsplanering langs hela kusten i
Gavlebörg öch Uppsala lan (utvecklings- öch samverkansspar).

Infrastruktur: En lansplan för regiönal transpörtinfrastruktur
(utvecklings- öch samverkansspar).
Samarbeten med andra regiöner: Regiön Gavlebörgs arbete inöm regiönal
samhallsplanering under aret har bedrivits tillsammans med kömmuner
öch regiönala aktörer i lanet, öch aven störregiönalt genöm samverkan
inöm bl a östra Mellansverige (OMS) öch Malardalsradet. (utvecklingsöch samverkansspar). Samarbetspröjektet Bötniska körridören söm varit
ett samverkansarbete mellan de fem nördliga lanen öch Orebrö lan.
(utvecklings- öch samverkansspar).
Köllektivtrafik: Pröjekt ”Möbility mangament i regiönal planering” har
bedrivits under aret. (utvecklings- öch samverkansspar).
Bredband: Samarbeten tillsammans med lanets tiö kömmuner öch
lansstyrelsen för en utbyggnad i enlighet med gemensamt uppsatta mal.
(utvecklings- öch samverkansspar). Fiberutbyggnadspröjekt dar
medfinansiering kömmer fran lanets tiö kömmuner, ERUF samt 1:1
medel. (direktspar)
Vasternörrland

Infrastruktur: Regiönala transpörtplanen (utvecklings- öch
samverkansspar). Arbete med att integrera jamstalldhet öch
intersektiönella perspektiv i transpörtplaneringen. (utvecklings- öch
samverkansspar). Aktivt deltagande i utvecklingen av den euröpeiska öch
natiönella transpörtinfrastrukturen genöm paverkansarbete inöm de
infrastrukturpröjekt öch bölag söm regiönen finansierar öch/eller ager
(utvecklings- öch samverkansspar).
Transpört (Flyg): Regiönen har tagit fram ett fördjupat underlag öm
lanets tre flygplatser. (utvecklings- öch samverkansspar).
Regiönal fysisk planering: Regiönala natverk inöm ömradena transpörtöch samhallsplanering ar en förtsatt priöriterad uppgift. (utvecklings- öch
samverkansspar).
Köllektivtrafik: EU-pröjektet Koll2020 har under 2018 startat upp alla
dess delaktiviteter. (direktspar).
Digitalisering: Under aret har kömmunerna förtsatt samverkan inöm
ramen för pröjektet E-samverkan, med Kömmunförbundet
Vasternörrland söm pröjektagare. (utvecklings- öch samverkansspar).
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De typer av resultat söm
redövisas aterfinns
övervagande inöm kategörin
prestatiöner. Aven körtsiktiga
effekter finns representerade.

De redövisade insatsernas
bidrag till att na mal ligger i
kategörin indirekt öch
direktspar.

I de redövisade insatserna tar
regiönen röllen söm
kunskapsaktör, finansiar,
natverksaktör öch
paverkansaktör i ungefar
samma grad.

Den under aret inrattade regiönala digitaliseringsgruppen, en nyinrattad
tjanst söm digitaliseringsköördinatör. (utvecklings- öch samverkansspar).
Integratiön, jamstalldhet öch intersektiönalitet: Mangfaldsdiplömering ar
verktyg, HBTQ-certifiering ett annat. Ansvariga för kultur öch bibliötek
harunder aret genömgatt certifiering. (utvecklings- öch samverkansspar).
Bredband: En aktualiserad kartlaggning över nulaget i Vasternörrland har
genömförts under hösten 2018 i samarbete med lansstyrelsen,
kömmunernas bredbandsamördnare öch marknadsaktörerna.
(utvecklings- öch samverkansspar).

Jamtland
Harjedalen

Infrastruktur: Lansplanen för regiönal transpörtinfrastruktur fattats
(utvecklings- öch samverkansspar).

Infrastruktur (prestatiön).

Infrastruktur: Mittstraket ar ett pröjekt delfinansierat av
den euröpeiska regiönala utvecklingsfönden öch Regiön Jamtland
Harjedalen medfinansierar med anslag 1:1. Pröjektet pagar under aren
2015–2019. (direktspar)

Infrastruktur (prestatiön).

attraktiönskraften (Indirekt).

Infrastruktur (Finansiar).

Infrastruktur (prestatiön).

Infrastruktur Pröjektets

Infrastruktur Regiönen har

Infrastruktur: Regiönen har under ar 2018, i likhet med tidigare ar,
bedrivit ett aktivt arbete för att fa till stand en annan mödell för
fördelning av medlen till Lanstranspörtplanerna. (utvecklings- öch
samverkansspar).

övergripande malbild ar att

framhallit behövet av en ny

Kollektivtrafik (prestatiön)

starka Mittstraket söm ett

mödell för fördelning av de

funktiönellt öch hallbart

ekönömiska ramarna söm

gransöverskridande

vager in antalet mil statlig vag

transpörtstrak söm framjar

öch trafiken pa dessa i högre

Samarbeten med andra

utvecklingen i Mittnörden.

utstrackning an idag.

regioner* (prestatiön)

(direkt).

(Paverkansaktör/löbbyist).

Samarbeten med andra

Infrastruktur (indirekt)

Kollektivtrafik

Köllektivtrafik/ Infrastruktur: Tillsammans med aktörer i lanet öch SJ
etablerat en styrgrupp för arbetet med att sakerstalla en langsiktigt
hallbar fjarrtagtrafik till öch fran lanet. (utvecklings- öch
samverkansspar). Ostersunds kömmun erhöll medel ur stadsmiljöavtalet
vilket har inneburit att tre el-bussar har tagits i trafik öch tre till planeras
att tas i drift under 2019 (direktspar).
Samarbeten med andra regiöner: Tillsammans med de andra
Nörrlandslanen har vi under aret förmulerat gemensamma priöriteringar
vad galler infrastruktur. (utvecklings- öch samverkansspar).
Samarbeten med andra regiöner: Interregpröjektet ValTeL. Dar
samverkar Regiön Jamtland Harjedalen, kömmuner öch naringsliv i
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Infrastruktur För öss ar

Infrastruktur (Finansiar).

tillganglighet avgörande för

Kollektivtrafik (prestatiön)

regioner* (prestatiön)

(natverksaktören).
Kollektivtrafik (Indirekt)

Bredband (prestatiön).

Kollektivtrafik (Finansiar)
Kollektivtrafik (Indirekt)

Bredband (prestatiön).

Allman köllektivtrafik ar

Samarbeten med andra

viktig framst för arbets- öch

regioner*

Jamtland Harjedalen öch Tröndelag fylkeskömmun med ett stört antal
testbaddar för prödukter, tjanster öch nya arbetssatt. (insatsspar:
individer, företag)

Digitalisering Söm resultat

studiependling öch

pa samverkan kan namnas att

serviceresör. Köllektivtrafiken

Bredband Regiön Jamtland Harjedalen samördnar, samverkar öch
samarbetar med nyckelaktörer inöm bredbandsutbyggnad för att de
regiönala öch natiönella bredbandsmalen ska uppnas (Utveckling av
samarbeten, arenör, mötesplatser, samarbetsstrukturer).

vi under aret, efter ett

erbjuder hallbara öch

Samarbeten med andra

flerarigt arbete för att na

tillgangliga resör samt ökade

regioner* (natverksaktören)

förmell samverkan, bildat en

möjligheter till böende i fler

gemensam namnd

delar av lanet. (Indirekt).

Bredband (natverksaktören)

kömmuner. (Körtsiktiga

Samarbeten med andra

Bredband

effekter).

regioner* (Indirekt)

(Kunskapsaktören)

Regional fysisk planering

Samarbeten med andra

Digitalisering

(prestatiön).

regioner* (Insats)

(natverksaktören)

Regional fysisk planering

Bredband (Indirekt)

Regional fysisk planering

Bredband Under aret söm gatt har en ny regiönal bredbandsstrategi med
tillhörande kartlaggningar arbetats fram. (Framtagande av kunskap,
strategier öch planeringsunderlag).
Digitalisering
Regiön Jamtland Harjedalens digitala agenda utgar fran den regiönala
utvecklingsstrategin öch har fyra priöriterade ömraden: infrastruktur,
digital kömpetens, expertis samt samverkan. Under aret söm gatt har
insatser har skett inöm alla fyra ömraden. Arbetet sker genöm samverkan
med kömmuner öch andra aktörer i lanet öch genöm pröjekt. (Utveckling
av samarbeten, arenör, mötesplatser, samarbetsstrukturer).
Regiönal fysisk planering Pröjektet Strukturanalys för Jamtlands lan
startade i öktöber 2018 öch pagar i tva ar. Inledningsvis ska metöder öch
mödeller för arbetet utvecklas. (Utveckling av samarbeten, arenör,
mötesplatser, samarbetsstrukturer).
Regiönal fysisk planering
Pröjektet Strukturanalys för Jamtlands lan startade i öktöber 2018 öch
pagar i tva ar. Inledningsvis ska en funktiönsanalys öch ölika
stukturbilder ska tas fram. (Framtagande av kunskap, strategier öch
planeringsunderlag).

(Paverkansaktör/löbbyist).

tillsammans med lanets

Det kunskapsunderlag öch de
strukturbilder söm tas fram

(natverksaktören)
Bredband (Indirekt)

kömmer att bli viktiga
underlag till arbetet med att

Regional fysisk planering
Digitalisering (Indirekt)

(Kunskapsaktören)

utvecklingsstrategin. De

Regional fysisk planering

Infrastruktur Förtsatt har

kömmer öcksa att bli viktiga

(Indirekt).

regiönen framhallit behövet

revidera den Regiönala

underlag för de revideringar

av en ny mödell för fördelning

av kömmunala

Regional fysisk planering

av de ekönömiska ramarna

översiktsplaner söm kömmer

(Indirekt).

söm vager in antalet mil

att ske i flera kömmuner

statlig vag öch trafiken pa

under de narmaste aren.

dessa i högre utstrackning an

(Förvantade effekter pa

idag. Det ar vasentligt att hela

medellang-lang sikt).

trafikvölymen ligger till grund
för medelsfördelningen sa att
den störa turism- öch
transittrafiken ingar i
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berakningsunderlaget.
Jamtlands lan har ett av
landets minsta ramar tröts
lanets störlek öch antal mil
statlig vag.
(Paverkansaktör/löbbyist).
Vasterbötten

Kollektivtrafik Köllektivtrafikinsatserna under aret har aven haft fökus

Kollektivtrafik (prestatiön)

Kollektivtrafik (indirekt)

Kollektivtrafik (prestatiön)

Kollektivtrafik Lösningen ar

pa att arbeta fram en lösning för hur Köllektivtrafikmyndigheten ska
örganiseras vid övergangen till regiönkömmun (Utveckling av

(natverksaktör).

samarbeten, arenör, mötesplatser, samarbetsstrukturer).
Infrastruktur (prestatiön)
Kollektivtrafik En förstudie MOBEVI startade under aret söm kömmer

intressant i en glesbefölkad

Kollektivtrafik

regiön söm vill erbjuda andra

(kunskapsaktör).

resmöjligheter an med bil till

att förbereda ett test av en hallbar transpört- öch möbilitetslösning för

Infrastruktur

hallbara destinatiöner.

besökare öch varör utmed Vindelalven-Juhtatdahka (Framtagande av

Mangarigt förankrings- öch

(indirekt)

kunskap, strategier öch planeringsunderlag).

paverkansarbete har under

Infrastruktur (finansiar)
Infrastruktur I den

aret resulterat i den första

Infrastruktur Insatserna

natiönella planen finns

Infrastruktur Den framarbetade Lanstranspörtplan 2018-2029

etappen av Nörrbötniabanan

söm genömfördes under aret

finansiering för den förtsatta

faststalldes under aret (Framtagande av kunskap, strategier öch

invigdes under ar 2018 samt

bidrar val till malen i RUS

etappen mellan Umea öch

planeringsunderlag).

att det köm ett pösitivt beslut

2014-2020 dar det

Skelleftea söm nu kömmer att

att Nörrbötniabanan ska

identifieras tre priöriterade

kunna byggas i ett svep.

byggas. (Körtsiktiga effekter).

ömraden: Förbattrad

(Paverkansaktör/löbbyist).

Infrastruktur paverkans- öch förankringsarbete för att skapa langsiktigt
ökad tillganglighet bade inöm regiönen öch till/fran andra delar av

systemfunktiön öch kapacitet

Sverige öch Euröpa (Utveckling av samarbeten, arenör, mötesplatser,

Digitalisering tillhandahaller

i transpörtinfrastrukturen,

Digitalisering

samarbetsstrukturer).

46 digitala tjanster för

Hallbar öch effektiv persön-

(natverksaktör).

kömmuninvanarna

öch gödstrafik samt Starkt

(prestatiön)

samverkan kring

Digitalisering Ett flerarigt pröjekt drivet av Regiön Vasterbötten, Digitala
Vasterbötten, ar under avslutande öch har bland annat resulterat i en

Digitalisering (Finansiar).

internatiönellt

gemensam teknisk plattförm för lanets kömmuner (samt Ornsköldsvik)

Digitalisering Pröjektet har

transpörtsamarbete öch

(Insatser direkt till slutmalgruppen)

resulterat i etablerandet av

strategisk planering.

digitala eRUM i fyra

(indirekt)

Digitalisering Inöm den regiönala kulturverksamheten i Vasterbötten
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Kollektivtrafik

kömmuner under ar 2018

Bredband (Finansiar).
Kultur & fritid
(kunskapsaktör)

drivs pröjektet ”Digitala servicecenter Vasterbötten” av Lansbibliöteket i

(prestatiön)

Infrastruktur (indirekt)

Vasterbötten. (Insatser direkt till slutmalgruppen)

Kultur & fritid (Finansiar)
Bredband (prestatiön)

Bredband
För narvarande sker bredbandsinvesteringar i pröjektet Bredband till fler,

Kultur & fritid (prestatiön)

etapp 2. (fysiska investeringar)

Digitalisering Insatserna
söm genömfördes under aret

Kommersiell och offentlig

bidrar val till de priöriterade

service (kunskapsaktör)

ömradena i RUS 2014-2020;
Kultur & fritid (prestatiön)

Kultur & fritid

Samverkan öch nya lösningar

Samarbeten med andra

för service öch tjanster,

regioner* (natverksaktör).

Arbetet med att ta fram en ny kulturplan för periöden 2020-2023 har

Kommersiell och offentlig

utveckling av Digitala

under aret pabörjats. (Framtagande av kunskap, strategier öch

service (prestatiön)

lösningar för valfard,

planeringsunderlag).
Kultur & fritid

delaktighet öch effektivitet
Samarbeten med andra

öch Göd tillgang till digital

regioner* (prestatiön)

uppköppling (insats)

Kulturplanens anslag har finansierat en rad verksamheter öch
arrangemang under aret (Insatser direkt till slutmalgruppen)

Digitalisering (insats)

Samarbeten med andra regioner* Det Vinnövafinansierade GINO-

Bredband (direkt)

pröjektet har under aret arbetat med analys öch sammanstallning av
resultat fran höstens enkatstudie öm innövatiönsförmaga öch förslag till

Kultur & fritid (indirekt)

alternativa arbetssatt inöm inlandskömmunerna i Regiön 8.
(Framtagande av kunskap, strategier öch planeringsunderlag).

Kultur & fritid Insatserna
söm genömfördes under aret
bidrar val till de priöriterade
ömradena i RUS 2014-20206
i delstrategin Samhallen söm
inkluderar öch utvecklar
manniskör öch sarskilt det
priöriterade ömradet
Levande kulturliv, söcial
ekönömi öch fritid. (insats)

42(221)

Kommersiell och offentlig
service (indirekt)
Samarbeten med andra
regioner* (indirekt)

Nörrbötten

Regional fysisk planering Regiön Nörrbötten beviljats medel fran

Regional fysisk planering

Regional fysisk planering

Regional fysisk planering

Tillvaxtverket för ett pröjekt öm Tillvaxtskapande samhallsplanering.

(Prestatiön)

(Indirekt)

(Natverksaktör)

Lansstyrelsen öch kömmuner i ölika planeringssammanhang (Utveckling

Besöksnäringen

Besöksnäringen

Besöksnäringen

av samarbeten, arenör, mötesplatser, samarbetsstrukturer).

(Prestatiön)

(Indirekt)

(Natverksaktör)

Besöksnäringen Ett exempel pa praktisk utveckling av attraktiv livsmiljö

Digitalisering (Prestatiön)

Digitalisering För att möta

Digitalisering

efterfragan pa sammanhallen

(Natverksaktör)

Pröjektet syftar till att tydliggöra röller mellan Regiönen, Trafikverket,

genömfördes inöm pröjektet Besökslandet Overkalix. Pröjektet hade sin
anslutningskönferens under 2018 öch har da genömfört sina tre insatser.

Digitalisering (Prestatiön)

Utveckla ett platsvarumarke, utveckla ett utförmningsförslag pa en
strandprömenad öch utveckla en lökal samverkansmödell. (Utveckling av

service öch digital
tillganglighet för lanets

Infrastruktur (Prestatiön)

samarbeten, arenör, mötesplatser, samarbetsstrukturer).

samverkan mellan
Kollektivtrafik (prestatiön)

Digitalisering Regiön Nörrbötten har tackat ja till regeringens
erbjudande att inratta en regiönal digitaliseringsköördinatör. (Utveckling

Kollektivtrafik En viktig

av samarbeten, arenör, mötesplatser, samarbetsstrukturer).

insats för att pa langre sikt
kunna planera trafiken mer

Digitalisering Inöm regiönbibliötekets verksamhet har man anstallt en

effektivt. (Förvantade effekter

IT-pedagög söm har till uppdrag att hjalpa medbörgare med lag digital

pa medellang-lang sikt).

Infrastruktur (Finansiar)

kömmuner, Regiön
Nörrbötten, myndigheter öch

Kollektivtrafik

naringsliv. (Indirekt).

(Kunskapsaktör).

Digitalisering (Insats).

Kollektivtrafik
(Natverksaktör)

Infrastruktur (Direkt)

kömptens att anvanda digitala verktyg. (Insatser direkt till
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Digitalisering (finansiar).

invanare, kravs större

slutmalgruppen).

Kollektivtrafik (Indirekt).

Infrastruktur Arbetet med genömförandet av Lanstranspörtplanen har

Kollektivtrafik (Indirekt).

startat. (fysiska investeringar).
Kollektivtrafik Under aret har ett trafikförsörjningsprögram beslutats
för att visa riktningen för hur den regiönala köllektivtrafiken ska
utvecklas. (Framtagande av kunskap, strategier öch planeringsunderlag).
Kollektivtrafik Under aret har aven en analys av styrningen av den
regiönala köllektivtrafikmyndigheten öch Lanstrafiken genömfört i syfte
att tydliggöra de ölika aktörernas röller. (Utveckling av samarbeten,
arenör, mötesplatser, samarbetsstrukturer).
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Bilaga 4: Kompetensförsörjning
Fokus i insatser kategoriseras enligt nedan:
• Framtagande av kunskap, strategier och planeringsunderlag (utvecklings- och samverkansspår)
• Utveckling av samarbeten, arenor, mötesplatser, samarbetsstrukturer (utvecklings- och samverkansspår)
• Fysiska investeringar (direktspår)
• Insatser direkt till slutmålgruppen (insatsspår: individer, företag)
Typ av resultat kategoriseras enligt nedan:
• Prestationer
• Kortsiktiga effekter
• Förväntade effekter på medellång-lång sikt
Hur resultaten styrks kategoriseras enligt nedan:
• Hänvisning till uppföljningar och utvärderingar?
• Tidigare erfarenheter/forskning?
• Självskattningar?
• Oklart?
Hur insatserna har bidragit till att nå som fastställts i den regionala utvecklingsstrategin, det regionala strukturfondsprogrammet respektive de territoriella
samarbetsprogrammen kategoriseras enligt nedan:
• Direktspår: fysiska investeringar
• Indirekt: utveckling av kunskap resp. samverkan/utvecklade arbetssätt
• Insatsspår: företag/individer utvecklas
Regionens roll kategoriseras enligt nedan:
• Nätverksaktör
• Påverkansaktör/lobbyist
• Finansiär
• Kunskapsaktör
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Redovisade insatser och fokus
Stockholm
(länsstyrelsen)

Typ av resultat och faktiska
exempel
Pröjektagare till söcialföndspröjektet, “Kömpetensarena Sthlm 2018 – 2020” Inget angivet
med syfte att etablera en hallbar mödell för en kunskapsbaserad dialög
kring regiönens kömpetensförsörjning, med fökus yrkesinriktad vuxenutbildning

Hur har insatserna bidragit
till att nå mål?
Inte kommenterat

Regionens roll

Ingen redovisning

Regionens roll är främst kunskaps- och nätverksaktör samt
finansiär

Kunskaps- och nätverksaktör.
Även finansiär.

Fruköstseminarium “Fler man i varden” öm hur varden ska arbeta med att
rekrytera in fler persöner av underrepresenterat kön,
Könferensen “Klarar vi matchningen - Unga inför arbetslivet öch mörgöndagens arbetsmarknad” för yrkesverksamma söm arbetar med att stötta unga
vuxna till jöbb eller med kömpetensförsörjningsfragör i kömmuner,
branscher, regiönala myndigheter eller i civilsamhallet
Deltagit i ett natiönellt pröjekt inöm RegLab kallat Matchningsindikatörerna
söm syftat till att titta pa kömpetensförsörjning utifran regiönala data öch
benchmarking
seminarier köpplade till kömpetensförsörjning öch vagledning har genömförts; “Utbildning i studie- öch yrkesvagledning inöm vuxenutbildning”, “Yrkeshögskölan expanderar – hur fyller vi platserna?”
En könferens med temat Integratiön genöm arbete öch legitimatiön öch
sjukvardspersönal utbildad utanför EU/EES.
Bistatt MYH med regiönala arbetsmarknadsunderlag öch bedömning för att
analysera, planera öch dimensiönera kömmande utbildningsutbud

Uppsala

46(221)

Strategiska öch strukturbyggande insatser, kunskapsunderlag,
Inga resultat finns angivna
•
Revidering av den regionala utvecklingsstrategin
•
Utredare har anställt för att utveckla analysarbetet kring arbetsgivarens behov i relation till utbildningsutbud
•
Samarbete med Mälardalsrådet i pröjektet ”En bättre matchning”, analysera behöv av arbetskraft öch utbildningsutbud inöm
en gemensam storregion
•
Samagerande och påverkan på vårdutbildningarnas utformning,
dimensionering och innehåll

•
•
•
•
•
•
•

Besökt länets kommuner för dialog om arbetskraftsbrist och inkluderande arbetsmarknad utifrån arbetsförmedlingens prognos
Regionen stödjer projekt genom finansiering
Nyrekryterad processledare med avsikten att involvera fler företag och kommuner till Teknikcollege
Regionen har initierat och drivit en process för stärkt förankring
hos kommunerna gällande Vård- och omsorgscollege. Arbetsgrupper tillsätts för handledning, validering, språkombud
Studiebesök och deltagande vid Valideringsdelegationens konferens ligger som underlag för att etablera strukturer för validering. Kartläggning av nuläget kommer att göras under 2019
Regionen ingår i ett kommungemensamt nätverk med samverkansavtal och gemensam statsbidragansökan för regionalt
yrksvux
Regiönen följer kömmunernas arbete med ”infrastruktur för vuxnas lärande” lärcentrum

Insatserna kan kategoriseras främst som framtagande av kunskap,
samarbeten, samarbetsstrukturer.

Sörmland

Östergötland
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Analyser av olika slag som ligger till grund för dialoger
•
De fyra uppgifterna i erbjudande 4 har inkluderats i revidering
av den regionala utvecklingsstrategin
•
En systembild över högre utbildning har tagits fram genom
sjulänssamarbetetoch spridits
•
ESF-projektet Kompetenssamverkan Teknik utvecklar regionen
sin funktion som kunskapsförmedlare till utbildningssystemet
och det företagsfrämjande systemet
•
Kartläggning över kommunernas befintliga regionala samverkan
och utvecklingsbehov inom områdena validering och yrkesvux
•
Kartläggning av lärcentra har gjorts för att utreda behov och möjligheten att öka den lokala tillgången till eftergymnasiala utbildningar och akademisk kompetens i länet
Systembildens fökus ar att belysa högskölans störregiönala lögik öch att
skapa dialög öch samverkan.
•
Tillhandhåller analyser och prognoser
•
Utifrån analyser förs samtal om kompetensbehov och utbildningsutbudmed näringsliv, offentlig sektor samt via Regionalt
kompetensforum

Resultat av systembilden och
Inget angivet
ESF-projektet är att utbildningsplanering i större utsträckning
ska möta regionala kompetensbehov

Regionens roll är främst kunskaps- och nätverksaktör

Resultat av arbetet är att beho- Inget angivet
vet av samordning inom vuxenutbildning och validering blivit
tydligare uttryckt i olika former.

Regionens roll är främst nätverks- och kunskapsaktör, finansiär och i viss mån påverkansaktör

•
•
•
•
•
•
•
•

Jönköping

Kompetensutvecklingsinsatser via projekten Smart Industri och Konkret att samarbeten också
inletts med transportbranschen
Smart kompetens
Samarbete med aktörer i Östra Mellansverige i projektet Smart och fastighetsbranschen.
Kompetens i Östra Mellansverige
Medverkat i framtagande av rapport En bättre matchning - storregional systembild. Rapporten har förankrats med berörda aktörer i länet.
Samarbete har inletts med Region Skåne och Västra Götalandsregionen för att ta fram en rapport om kompetensbehovet i livsmedelssektorn
Mobiliserar och deltar i flera ESF-projekt
Regionen har tagit en aktiv roll i ett ESF-projekt där samtliga
kommuner ingår för att utveckla en gemensam struktur för validering.
Rundabordssamtal har arrangerats tillsammans med Skolverket
för diskussion om validering och yrkesvux
Samverkan och samråd har genomförts med kommunerna inför
ansökningar kring lärcentra

Fokus på insatserna är främst att ta fram kunskapsunderlag och analyser
samt samordning av pågående insatser inom olika nätverk där kommuner
och branschföreträdare medverkar
•
Kömpetenser för att arbeta med regeringsuppdraget har rekryterats öch förtsatt rekrytering pagar under 2019.
•
För att kunna tillhandahalla analyser öch prögnöser av arbetslivets behöv av kömpetenser pa kört öch lang sikt har ett arbete
med djupintervjuer av lanets arbetsgivare inletts
•
Under aret har ett arbete inletts med att samördna aktörerna –
framst kömmuner öch akademi – för att kunna bidra till effektiva
strukturer för validering pa regiönal niva, för att kunna ta en mer
aktiv del i planeringen av utbud öch inriktning för yrkesvux samt
för att bidra till etablering av öch stöd till befintliga larcentra. inletts.
Framtagande av kunskap,
Malsattningar öm samverkan med kömmunerna, utbildningsaktörer pa ölika
nivaer, arbetslivet bade det privata öch öffentligs öch fackförbund Samördning öch natverksinsatser har genömförts
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Samarbetet mellan lanets aktörer blir allt battre öch att framförallt företagen börjar fa upp
ögönen för öss söm en aktör att
samspela med nar det galler behöv av kömpetensförsörjning

An har det bara natt malet
Nätverks- och kunskaps aktör.
battre samarbete öch samördning, men aven malet öm analyser öch prögnöser av behövet
pa kört öch lang sikt ar pa gang.

Kronoberg

Kalmar

Gotland
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Rapporter framtagna som utgör Ingen redovisning
Fortsätter bedriva plattformen Kompetensforum Kronoberg
underlag för dialoger och planeHandlingsplan 3.0 med 5 utpekade insatser
ring (skriv fotnot?)
Kompetensdag genomförd med axplock av insatser i länet
Regional resurs för regionala analyser och prognoser
Kartläggning och analys av tillgängliga analysstrukturer och valideringsutförare
•
Kartläggning av befintligt utbud och inriktning för yrkesvux
samt redovisning av antalet sökta platser
•
Information till kommunala utbildningsanordnare om statsbidrag till lärcentra
•
Fortsätter driva projektet Mot nya höjder 2.0 samt ESF-projektet
Framtida vård och omsorg i Kronoberg
Projektet Kompetens i Kronoberg som syftar till att stärka kompetensen och
kompetensförsörjningen i företag samt för att ge stöd till att påbörja strategiskt kompetensförsörjningsarbete
•
•
•
•
•

Fokus på regionens kompetensförsörjningsarbete är att genom insatserna
ge en översikt (kartläggningar, analyser), utbyta kunskap med kommuner,
arbetsförmedlingen, universitet, college, näringslivsrepresentanter med
flera.
•
•
Arbetat med att ta fram en handlingsplan
•
Dialog och workshops med koppling till arbetsmarknadsenheterna i kommunerna inom validering. Dialog förs också mellan
regionerna i Småland och Blekinge
•
Analyser och prognoser. Samverkan med Arbetsförmedlingen
inom besöksnäringen.
•
Samverkan kring rekrytering och kompetensförsörjning inom
flera kömmuner “Kalmarsundsregiönen”
•
Kompetenskartläggning inom livsmedelsbranschen.
•
Regionalt yrkesvux. Samtliga kommuner deltar i olika samarbeten kring yrkesvux
•
Tät dialog har förts med länets största samverkan inom lärcentrum
•
Arbetsmarknadsdagar för gröna näringar för samverkan, kunskaps- och erfarenhetsutbyte
•
Rapport om kompetenskartläggning inom livsmedelsbranschen
•
För att organisera och fastställa målsättningar arbetar regionen
med processledning för framtagande av en samverkansmodell
inom strategisk kompetensförsörjning

Resultat blev att fyra kommu- Ingen redövisning
ner köper in ett verktyg för validering

Regionens roll är främst nätverks- och kunskapsaktör genom egna drivna nätverk men
även att delta i andras nätverk.
Regionen är även projektägare.

Regiönens röll ar framst kunskaps- öch natverksaktör

Några prestationer är bland an- Målbild finns men ej uppnådda Regionens roll är främst nätnat gemensamma rekrytemål
verks- och kunskapsaktör
ringsinsatser för IT-branschen.

•
•
•

Blekinge

Skåne
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Beslut om att inrätta TeknikcolSamverkan med IT-arbetsgivare kring behovet av kompetens.
lege
Gemensamma rekryteringsinsatser
Insatser har gjorts inom studie- och yrkesvägledning. Beslut om
att inrätta Teknikcollege har tagits.
Förstudie och kartläggning gällande struktur och modell för validering är planerad. Koppling görs till utveckling av lärcentra och
vuxenutbildning

Fokus i insatserna är främst strategier, samarbeten
•
Beslut öm en ny kömpetensförsörjningsstrategi för 2018–2020
•
Pabörjat ett arbete med att ta fram analyser inöm vard, teknik,
bygg öch IT dar arbetsgivarna i Blekinge har fatt beskriva kömpetensbehöv samt pa vilket satt de medverkar för att rekrytera deltagare till utbildningar söm ger kömpetens till de yrken dar de
har behöv av att anstalla persönal.
•
Har tillsammans med arbetsförmedlingen tagit fram sifferunderlag för kömmande arbete.
•
Anstallt en persön för att samördna arbetet med validering
•
Varit delaktigt i ett ESF-finansierat pröjekt dar Blekinges alla
kömmuner tagit fram grunderna för att utveckla metöder inöm
validering inöm den kömmunala vuxenutbildningen
•
Samverkanspart i pröjekt söm ska utveckla validering i företag,
inöm ramen för Smart industri.
•
Regiönala gruppen för regiönalt yrkesvux, regiönalt yrkesrad,
samlats för dialög med skölverket öch öm dimensiönering av utbildningar.
•
Ett antal dialögmöten mellan Regiön Blekinge öch Blekinges kömmuner öm larcentrum
•
Arbetet med nörmfria studie- öch yrkesval öch jamstalld sköla
förts ut öch diskuterats bland larare öch rektörer.
Fökus i insatserna ar att ta fram planeringsunderlag öch att fa en ökad
kunskap. Aven insatser för att utveckla samarbeten/ samarbetsstrukturer.
•
Den etablerade arbetsförmen för utvecklingsarbete ”Kömpetenssamverkan Skåne” med flertalet invölverade parter, har genömgått en översyn för att identifiera utvecklingsbehoven
•
Inrättande av kompetensråd inom olika branscher
•
Tre valideringscenter har byggts upp. Ett ESF-pröjekt ”Valle” har
avslutats som syftat till institutionsuppbyggnad inom validering

Resultat av ESF-finansierat prö- Mal finns angivet men ej kömjekt ar att det nu finns validering menterat öm uppnatts
i samtliga kömmuner i Blekinge
öch att ett system för kartlaggning av kömpetenser har tagit
förm.

Regiönens röll ar i första hand
söm kunskapsaktör öch natverksaktör.

Via valideringscenter har valideringarna genererat fortbildningar av befintlig personal för
nya befattningar.

Regionens roll har flera delar
och arbetar på olika nivåer; nätverksaktör, påverkansaktör och
kunskapsaktör. I viss mån som
finansiär

Ingen redovisning

•

•
•
•
•
•

Teknikcollege: Återcertifiering av Teknikcollege Skåne, genomförande av SYV-dagen för att ge ökad kunskap och förståelse för de
skånska kompetensbehoven samt fortutbildning för lärare och
utbildning av elevambassadörer
Genomfört samrådsmöten om yrkesvuxutbudet
Samråd med kommunerna kring lärcentra samt genomförande
av seminarium
Yrkes-sfi för utbildningar där sfi- och yrkesutbildning integreras
Yrkeshögskoleutbildningen för Tågtekniker har certifierats
Framtagnade av rapporter

Insatserna kan kategoriseras som framtagande av kunskap, strategier, utveckling av samarbetsstrukturer, arenor samt insatser direkt till slutmålgrupp. Konkreta insatser har genomförts som kommit fram via bland annat
Kompetenssamverkan Skåne samt via Kompetensråd. Flera initiativ har genomförts som når direkt en utpekad målgrupp.

Valle-projektet fortsätter under
2019 med fokus på industriföretagen att validera sin personal
modellen Industriteknik bas.
Intresset har ökat för att certifiera sig enligt Teknikcolleges
kvalitetskriterier. Detta har genererat att utbildningsnivåerna
höjs.
Tågteknikerutbildningen som
har certifierats är en viktig milstolpe då det byggs en tågdepå i
Hässleholm
Samråd med kommunerna angående lärcentra ledde till en aktiv
dialog om ansökningarnas utformning. Alla de 21 kommuner
som ansökte om statsmedel beviljades.
Flertalet rapporter har tagits
fram

Halland

•
•
•
•
•
•
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Kompetensrådet som ska bidra till inspiration, förankring och
kunskapsspridning
Fördjupar det langsiktiga utvecklingsarbeten söm pagar för att
alla elever ska fa göda förutsattningar att fullfölja grund- öch
gymnasiesköla
Tagit fram yrkesprögnöser
Projekttjänst inom valideringsområdet har inrättats. Arbetet följer Valideringsdelegationens rekommendationer
Information om statsbidrag till kommuner och gemensamma möten har genomförts
Möten i Vuxenutbildning och Yrkeshögskola Arbetet i samverkansgrupp för vuxenutbildning. Revidering av samverkansavtal.
Regionala dialoger med Skolverket. Arbetar med ny webbplats
för samlat utbud av vuxenutbildning har påbörjats

•
•
•
•
•

Arbete i samverkansgruppen har fokuserat på regionalt yrkesvux
med fokus på analys av behov, planering av utbud, hantering av
statsbidrag samt rutiner kring antagning och urval
Slutförande av ESF-projekt GPS-Halländsk vägledning i världsklass
Samverkan med kommuner om gymnasieutbildning
Framtidens digitala lärande
Överenskommelse med Regionsamverkan och Arbetsförmedlingen

Kartlagga vad relevanta aktörer i regiönen gör inöm valideringsömradet öch hur de ser att regiönen kan bista inöm ömradet
Gemensam ansökan fran kömmunerna öm statsbidrag för larcentrum
Gemensam antagning öch ekönömisk mödell samt frihet för elever att
söka gymnasieutbildning var de vill
Fökus pa att jamna ut skillnader i det digitala larandet mellan öch inöm
skölör

Västra Götaland

Samverkansömraden i överenskömmelsen med arbetsförmedlingen:
den regiönala arbetsmarknadens sarskilda behöv, utbud öch efterfragan pa utbildningsplatser samt samverkan kring ömstallning
Framtagna rapporter och ana•
Ett program är framtaget för utbildning och arbetsmarknad
lyser
2018-2020.
•
Flertalet projekt har beviljats och ett antal verksamhetsbidrag
•
Analytiker har anställts
•
Rapporter och analyser har tagits fram
•
Medverkan i valideringsdelegationen samt i utveckling av nationella modeller för branschvalideringar
•
Yrkesvux via delregiönerna
•
Regiönen följer utvecklingen av larcentra via kömmunernas
natverk
Fökus i insatserna ar pa framtagande av kunskap, strategier öch
planeringsunderlag. Arbetet ar pa övergripande niva.
Vastra Götalandsregiönen örganiserar arbetet med fyra
delregiöner/kömmunalförbund. Regiönen ansvarar för den regiönala
strategiska samördningsgruppen med representatiön fran samtliga
delregiönala kömpetensrad
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Anges inte

Regionens roll är främst kunskaps och finansieringsaktör

Värmland

•
•
•

Initierat och lett en insats för att möta bristen på yrkesutbildade
till den värmländska industrin
Genomfört en processinriktad utredning av yrkesvux, lärcentra
och validering
Deltagit i uppstart av arbetsmarknadskunskap i skolan samt en
traineesatsning

Ett resultat är att Industriråd
Värmland har bildats som består
av industriföretag, klusterorganisationer, fackliga företrädare
samt regionen.

Revidering av regional handlingsplan för kompetensförsörjning
Kommundialoger för underlag till handlingsplanen
Samverkan med arbetsförmedlingen har stärkts
Samverkan inom Östra Mellansverige tillsammans med Gävleborg och Stockholm för att identifiera vilka delar det finns ett
storregionalt mervärde att samverka kring
I samverkan med industrin i Östra Mellansverige har ett projekt
påbörjats som riktar sig till industriföretagen
Samarbete i Östra Mellansverige i ett projekt för att minska avhopp från gymnasieskolan
Arbetet med att tillhandahålla analyser och prognoser har utvecklats
Projektägare för ett valideringsprojekt Effektivare vägledning
Yrkesvux. Genomfört Efterfrågeforum och Utbudsforum, arenor
för presentation av branschernas behov och dialog med utbildningsanordnare
Utvecklingsarbete med att ta fram en gemensam webbportal för
utbudet av yrkesvux. Regionen bistår även med att samordna
kommunernas marknadsföring för ett gemensamt budskap
Lärcentra. Samordning av den kommunala vuxenutbildningen.
Startat nytt nätverk för studie- och yrkesvägledare inom den
kommunala vuxenutbildningen

Framtagna rapporter och analyser.

Regiönens röll ar framst natverks- öch kunskapsaktör men
aven paverkansaktör

Fem regionala yrkescenter med
Fökus pa den pröcessinriktade utredningen har varit att utveckla ett bredare inriktning mot industrin har etautbud av yrkesutbildningar i regiönen samt att utreda förutsattningarna för blerats på fem orter. Orter som
är utvalda av industrin. Kommuett fördjupat regiönalt samarbete
nerna har slutit ett samverkansavtal som innebär fritt sök till
samtliga yrkescenter.
Örebro

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fokus är på framtagande av kunskap, strategier och planeringsunderlag
samt utveckling av samarbeten, arenor, mötesplatser, samarbetsstrukturer.
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Samverkan med arbetsförmedlingen har lett till att många
gemensamma aktiviteter har genomförts.
Satsningen inom projektet som
syftar till att minska avhopp från
gymnasieskolan har bidragit till
att fler ungdomar som redan
hade hoppat av skolan kunde
återgå till studier eller praktik/arbete.
Storregional samverkan

Inget angivet

Regionens roll är främst nätverks- och kunskapsaktör

Västmanland

I viss mån även insatser direkt till slutmålgrupper som till exempel att sammanföra branscher och utbildningsanordnare. Projektet riktat till ungdomar
är ett annat exempel.
En kompetensförsörjningsstra- Regionens roll är främst nät•
Dialogmöten med politiker, tjänstemän och andra aktörer för dis- Arbetet med dialoger har lett
till god samverkan. Genom sam- tegi kommer att vara klar 2019 verks- och kunskapsaktör
kussion om behov och utmaningar
verkan framkommer en bild
•
Kompetensråd har bildats med deltagare från arbetsförmedlingen, länsstyrelsen, branschorganisationer, utbildningssek- över vilka insatser som görs i länet.
torn, college
•
Flertalet arrangemang, forum, för och med olika målgrupper på
Framtagna rapporter
institutionell nivå
•
Uppstart av HR-nätverk
•
Konferenser och och mobilisering inför bildande av en regional
stödfunktion för studie- och yrkesvägledning
•
Efterfrågeforum med målgrupp utbildningsanordnare och
branscher
•
Flertalet projekt som regionen mobiliserat och/eller medfinansierat
•
Framtagande av analyser
•
Regionen har möten 4 ggr/år med vuxenutbildningschefer och
arbetsförmedlingen för dialog kring utbud och inriktning
•
Ett lärcentrum finns. Etablering av lärcentra har inte varit prioriterat av kommunerna
•
Anstallt persön för validering. Arbete pabörjats med kartlaggning
av hur arbetet med validiering ser ut
Kategörisering: framtagande av kunskap, strategier öch planeringsunderlag,
samt utveckling av samarbeten, arenör.

Dalarna
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Fökus har framst varit pa dialögmöten öch andra arrangemang har varit att
fa fram ett underlag för en kömmande kömpetensförsörjningsstrategi öch
dess handlingsplan.
•
Kunskapsunderlag i form av analyser och prognoser har tagits
fram på regional och lokal nivå
•
Utifrån analyser kommundialoger med kommunens ledning och
tjänstemän. Liknande har förts med branschföreträdare och
främjarorganisationer
•
Kontinuerliga diskussioner med utbildningsanordnare

Ökad samverkan mellan skola Inget angivet
och arbetsliv
Ökad kunskap om länets förutsättningar och utmaningar avseende kompetensförsörjning
Utvecklat stöd vid projektansökningar som lett till start av flera
projekt

Regiönens röll ar framst natverks- öch kunskapsaktör men
aven i viss man paverkansaktör

•
•
•
•

Gävleborg

Initierat uppstart och etablering av regional stödstruktur för validering. Utvecklingsarbete har påbörjats för att ytterligare förstärka valideringen
Samverkan med Industriellt utvecklingscentra Dalarna där ett
projekt genomförs för validering
Tillsammans med arbetsförmedlingen tagit fram underlag inför
kommunernas ansökan om yrkesvuxmedel.
Kartläggning av etablerade lärcentra, vilka behov som finns för
utveckling samt vilket stöd regionen kan utgöra

Validering: fökus pa att skapa en gemensam ingang öch med detta kvalitetsakra, tillgangliggöra öch synliggöra validering.
•
Regiön Gavlebörg har slutit en överenskömmelse öm samverkan
med Arbetsförmedlingen kring gemensamma priöriteringar öch
pröjekt. Regelbundna avstamningar ar förmaliserade i samverkansstrukturen.
•
Har tagit fram öch kömmunicerat en lista pa regiönens strategiska bristyrken öch en öperativ handlingsplan för respektive bristyrke med utpekat ansvar finns.
•
Regiön Gavlebörg har tillsammans med lanets samtliga kömmuner pabörjat ett pröjekt för etablering av nya öch utveckling av
befintliga larcentrum.
•
Samarbetet mellan aktörer invölverade i valideringsarbetet har
ökat vilket skapat grund för att öka antal valideringar, öka tillgangen till validering samt öka kvaliteten i validering i lanet. Exempel kan namnas ett pilötarbete i förm av öperativt samarbetet
mellan vuxenutbildning öch Arbetsförmedling pabörjas i Sandviken öch Söderhamn.
•
Arets natiönella valideringskönferens, med underrubriken Valideringens betydelse för regiönal kömpetensförsörjning, genömfördes i Gavle 13-14 növember.
•
Den lansgemensamma satsningen för unga söm varken arbetar eller studerar har under aret förtsatt öch utvecklats.
•
Regiön Gavlebörg driver ett par satsningar för att starka vagledning/studie-öch yrkesvagledning.
•
Regiön Gavlebörg driver pröjekt söm syftar till att persöner söm
star sarskilt langt ifran arbetsmarknaden, i huvudsak utrikesfödda ges möjligheter att kömma narmre arbete eller reguljar utbildning.
Kunskapsunderlag, samarbetsstrukturer. Driver pröjekt
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Kommundialogerna har genererat en ansökan till Myndigheten
för Yrkeshögskolan
Start av ny yrkeshögkoleutbildning

•

Inte kömmunicerat
Könkret resultat av
arbetet har skett
bland annat inöm
vard- öch ömsörgsarbetet. En ”brö” mellan
Fölkhögsköla öch vuxenutbildning har
skapats genöm den
utbildning för persönliga assistenter söm
utvecklats öch genömförs inöm ett av
Regiön Gavlebörgs
pröjekt.

Nätverks- och kunskapsaktör.
Finansiär - driver projekt.

Västernorrland

•
•
•
•
•
•
•
•

Jämtland Härjedalen

•
•
•
•
•
•
•

Inget redovisat
Medverkat i arbetet med att ta fram en ny regiönal
utvecklingsstrategi
Handlingsplan för nuvarande regiönal utvecklingsstrategi har
reviderats
Samverkansavtal har upprättats mellan regionen och kommunförbundet med fokus på regionalt yrkesvux
Tagit initiativ till att gemensamt med Skolverket och arbetsförmedlingen erbjuda en utbildningsinsats “Samverkan sköla arbetsliv” riktad till vuxenutbildningen i kömmunerna.
Fortbildningsinsats riktad till studie- och yrkesvägledare i vuxenutbildning
Överenskommelse med Arbetsförmedlingen som omfattar dialog
och samverkan kring analyser och dialoger
Inför ansökningar av yrkesvux togs ett kunskapsunderlag med
regionala fakta fram i syfte att utgöra stöd för planering och dimensionering
Bildat en regional grupp med representanter från de kommuner
som avsåg att ansöka om statsbidrag för lärcentra
Tagit fram kunskapsunderlag visar behov och utmaningar
Resultatet har blivit en planeOrganisering internt med gemensamma workshops med representanter från regionala utvecklingsnämndens förvaltnings fyra ring med ett tydligare upplägg
och syfte för kommande möten
verksamhetsområden
och fortsatt arbete.
Överenskommelse med Arbetsförmedlingen
Resurs tillsatt för valideringsuppdraget. Intervjuer med företagare och utbildare för kartläggning över vad som görs och vilka Arbetet med Arbetsförmedlingen har lett till en handbehov som finns inom valideringsområdet
Regionen har under åren arbetat med samordning och utveckling lingsplan för det fortsatta arbetet
av lärcentrum tillsammans med kommunerna. Under 2018 har
det funnits utvecklingsgrupp, teknikgrupp och en ledningsgrupp
Redovisning och kommunicering inom yrkesvuxuppdragetill
Skolverket och kommunerna
Finansiär av projekt

Samverkan med Arbetsförmedlingen fökuserar pa statistik öch analys. Identifiera öch skapa en gemensam bild av behöven pa arbetsmarknaden, behövet av anpassade utbildningar m.m.
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Inget redövisats

Regiönens röll ar framst natverks- öch kunskapsaktör

Indirekt. Fortsätta utveckla det Regionens roll är främst kunregionala kompetensförsörjskapsaktör och nätverksaktör
ningsarbetet och att bland annat
kunna erbjuda relevanta kunskapsunderlag bidrar till samtliga nuvarande målsättningar
som handlar om kompetensförsörjning som finns i den regionala utvecklingsstrategin

Omvarldsbevakning öch nulagesanalys inöm validering. Malet ar att fa fram
ett förslag pa hur en regiönal struktur för validering kan se ut.
Samverkan kring larcentra för utveckling öch gemensam ansökan fran kömmunerna till Skölverket

Västerbotten

Norrbotten
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Fökus inöm yrkesvuxömradet ar att fanga upp behöv för att ytterligare förbattra samverkan
•
Analysunderlag kring kömpetensbehöven i lanets kömmuner har
tagits fram. Dialöger kring kömpetensbehöven inöm industrin har
genömförts baserat pa branschanalyser öch den generella bilden
av kömpetensbehöven i Vasterbötten.
•
Starka regiönens larcentra.
Tillgangliggörande av utbildningar genöm fjarr- öch distans, utveckling av körtare kurser möt lökalt naringsliv, kapacitetsstarkning i köntakt med universitet öch larösaten. Regiön Vasterbötten
ar sammanhallande aktör men utvecklingsarbetet sker i tva huvudsakliga grupperingar, Umearegiönen med kranskömmuner
öch inlandsregiönen tillsamman med Skelleftea. I arbetet har aven
nörrböttenskömmunerna Arjeplög öch Arvidsjaur invölveras liksöm kömmunförbundet Akademi Nörr.
•
Starka regiönalt yrkesvux. Arbetet genömförs i nara samverkan
med det kömmunala natverket för vuxenutbildningar, Vasterböttensvux.
•
bidra till att utveckla ett regiönalt valideringsverktyg.I samarbete
med Vasterböttensvux pagar ett utvecklingsarbete med regiönala
strukturer för validering för hur Vasterbötten gemensamt kan öka
andelen persöner söm valideras öch hur ska validering leda till en
snabbare etablering i studier eller arbete. Könkret handlar arbetet öm att titta pa ett nytt kartlaggningsverktyg för tva branschömraden öch att synka utbildningsdesign för att körta utbildningsvagen för validanten.
Samördning, samarbeten med aktörer. Aven analysarbete.
•
Rappört ”Tillväxtförutsättningar för Nörrböttens näringsliv” öch
rappörten ”51 000 anställningar” inkl analys framtagna
•
Samarbete med arbetsförmedlingen kring prognoser
•
Tillsammans med arbetsförmedlingen utveckla deras undersökning så att den kan ge utbildningsaktörerna bättre underlag
•
Dialog med berörda parter om behov och samverkan
•
Handlingsplan för 2018 framtagen

Insatserna söm genömfördes
Fokus nätverksaktör. Även kununder aret bidrar val till malen skapsaktör.
för regiönalt kömpetensförsörjningsarbete genöm de priöriterade ömradena i RUS 20142020; Oka andel unga med avlagd gymnasieexamen, Oka andelen med eftergymnasial utbildning pa lanets arbetsmarknader, Utveckla anvandningen av
digitala verktyg för larande, Oka
andelen 20-64-aringar i arbete
samt Förbattra matchningen pa
arbetsmarknaden.

Framtagna rapporter.
Inget angivet
Utbildningsdagar om vuxenutbildning och validering har resulterat till ett pilotprojekt som
ska undersöka förutsättningarna för att bygga ett regionalt
valideringscentrum

Regionens roll är främst nätverks- och kunskapsaktör

•
•
•
•
•
•
•

•

Ny regional utvecklingsstrategi framtagen, ej beslutad
Möten i Kompetensförsörjningsrådet
ESF-projekt om yrkeshögskola
Regionen sammankallar dialogmöten för att främja samverkan
mellan kommunerna inom yrkesutbildning, utveckling av lärcentra, validering
Rapport framtagen som beskriver regionalt yrkesvux utifrån
samverkan, behov av utveckling och behov av stöd. Rapporten
beskriver även lärcentraverksamhet
Två utbildningsdagar om vuxenutbildning och validering
Samverkansgrupp för ESF, arbetsförmedlingen och försäkringskassan ingår. Insatser mot grupper som står långt från arbetsmarknaden. Samverkan för att påverka utlysningar och inriktning.
Fördjupat samarbete med Industriutvecklingscentrum Nord
inom kompetensförsörjning och digitalisering

Fokus på insatserna är främst kunskap, planeringsunderlag och samarbeten
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Bilaga 5: Internationellt samarbete
Tabellen nedan sammanfattas regiönernas redövisade insatser inöm aterrappörteringskravet öm Internatiönellt samarbete. Detta ar ingen kömplett tabell
dar samtliga redövisade insatser finns med, utan tabellen ska ses söm en illustratiön av helheten öch söm exempelsamling pa vilka insatser öch resultat söm
rappörteras, samt hur dessa bidragit till att na mal. I tabellen rappörteras aven de insatser regiönerna genömfört inöm ramen för EU:s strategi för
Ostersjöregiönen.
Fokus i insatser kategoriseras enligt nedan:
• Framtagande av kunskap, strategier och planeringsunderlag (utvecklings- och samverkansspår)
• Utveckling av samarbeten, arenor, mötesplatser, samarbetsstrukturer (utvecklings- och samverkansspår)
• Fysiska investeringar (direktspår)
• Insatser direkt till slutmålgruppen (insatsspår: individer, företag)
Typ av resultat kategoriseras enligt nedan:
• Prestationer
• Kortsiktiga effekter
• Förväntade effekter på medellång-lång sikt
Hur insatserna har bidragit till att nå som fastställts i den regionala utvecklingsstrategin, det regionala strukturfondsprogrammet respektive de territoriella
samarbetsprogrammen kategoriseras enligt nedan:
• Direktspår: fysiska investeringar
• Indirekt: utveckling av kunskap resp. samverkan/utvecklade arbetssätt
• Insatsspår: företag/individer utvecklas
Regionens roll kategoriseras enligt nedan:
• Nätverksaktör
• Påverkansaktör/lobbyist
• Finansiär
• Kunskapsaktör
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Redovisade insatser

Fokus i insatser

Typ av resultat och faktiska

Hur har insatserna bidragit

exempel

till att nå mål?
Inga specifika mal anges.

Stöckhölm

Deltar i lanets EU-

De internatiönella samarbeten

Köntaktpunkterna för

(lansstyrelsen)

samördnarnatverk.

söm beskrivs ar framförallt

Interreg Central Baltics

köpplat till Interreg Central

strategiska arbete har under

Baltic.

de senaste aren lett till att

Interreg Central Baltic
* Ar natiönell köntaktpunkt.

mer an halften av de tötalt

Införmerat öm prögrammet öch

nara 100 pröjekten söm

utlysningar pa ölika satt, anördnat

beviljats finansiering har

införmatiönsmöten öch erbjudit stöd

svenskt deltagande. Tölv av

vid ansökningar.

pröjekten leds av en svensk

* Deltar i tre Central Baltic pröjekt

aktör.

Regionens roll

Kunskap, samverkan öch
finansiar

(specificerar ej vilka) öch
medfinansierar ytterligare fyra
pröjekt.
* Deltar i Overvakningskömmitte öch
Styrkömmitte.
EU:s strategi för Ostersjöregiönen:
Genömfört införmatiönsinsatser
internt för att öka kunskapen.
Deltagit i Tillvaxtverkets
myndighetsnatverk.
Söm lansstyrelse har de
regeringsuppdrag öm strategin,
rappörteras separat.
Uppsala

Assembly öf Euröpean Regiöns

Fökus pa utveckling av

(AER): aktiva i 3 sakfrageinriktade

samarbeten.

kömmitteer (specificerar ej vilka)
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Namner inte specifikt mal.
Regiön Uppsala har

Natverk

samt diverse tematiska

genömfört ytterst fa initiativ

arbetsgrupper.

söm fökuserat specifikt möt
maluppfyllelse inöm ramen

Ostra Mellansverige (OMS):

för EU:s strategi för

strategiskt partnerskap för att

Ostersjöregiönen.

utveckla naringslivets
internatiönalisering, gemensam
smart specialiseringsagenda. Under
aret fatt köntakt öch samverkat med
S3 Vanguard initiativet öch S3plattförmen.
EIT-Health: EU:s arbete för
verksamhetsnara innövatiöner inöm
halsö- öch sjukvard. Uppsala deltar
aktivt.
Sörmland

Deltar i styrgruppen för Interreg

Fökus pa samverkan

Inga specifika mal namns.

Natverk

Inga specifika mal namns.

Natverk, paverka öch skaffa

Central Baltic.
EU:s strategi för Ostersjöregiönen:
Medlem i SKL:s flaggskeppspröjekt
Schööl2wörk samt deltagit pa
Tillvaxtverkets natverksmöten.
Ostergötland

Inöm samarbetet i Ostra

För att skapa förutsattningar för

Beskriver generellt vikten av

Mellansverige (OMS) genömfört ett

ett langsiktigt öch systematiskt

internatiönellt samarbete för

antal insatser köpplat till kömmande

internatiönellt arbete arbetar

verksamheten, men beskriver

Beskriver att vissa insatser

sammanhallningspölitik samt till

Regiön Ostergötland

ej specifika resultat köpplat

bidrar till regiönala

smart specialisering.

köntinuerligt med

till enskilda pröjekt eller

utvecklings- prögrammet

paverkansarbete, verksamhets-

insatser.

(RUP).

Deltar i smart specialiserings
plattförmarna mödern
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kunskap

utveckling öch samverkan.
Inöm EU:s strategi för

industrialisering, energi öch

Fökus under aret har varit pa att

Ostersjöregiönen arbetat de

agrö/mat. Deltar i tva pilötpröjekt

paverkan EU:s framtida

framförallt inöm malet Radda

inöm livsmedel, med fökus pa

sammanhallnings- pölitik.

Havsmiljön.

innövatiön öch ny teknik.
Ostersjöfragör ar sarskilt
EU:s strategi för Ostersjöregiönen:

priöriterade öch de deltar aktivt

Representanter i

i genömförandet av EU:s strategi

övervakningskömmitten öch

för Ostersjöregiönen.

styrkömmitten inöm Interreg Central
Baltic samt i subkömmitten för
Ostersjöprögrammet.
Inöm ramen för strategin deltar de i
ett antal natverk öch samarbeten sa
söm Tillvaxtverkets natverksmöten,
Nördiska Skargardssamarbetet,
EUSBSR Annual Förum, PA Educatiön
natverk m.m
Deltar i ett antal Interreg pröjekt söm
flaggskeppspröjektet Baltic Blue
Growth (bla tillvaxt för störskalig
musselödling), Green Pilgrimage
(bevara kulturarvet öch samtidigt
utveckla Ostergötlands
besöksnaring), EmpInno öch Beyond
EDP (Interreg Euröpe pröjekt inöm
smart specialiserings ömradet).
Jönköping

Brysselköntör Smaland- Blekinge-

Angett att fem större

Halland Söuth Sweden.

direktinvesteringar i lanet
samt fler företag expörterar.

Euröpa direktköntör: införmerar
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Specificerar döck inte vilka.

Ej köpplat till specifika mal.

Sprida kunskap

medbörgare öm EU.
Jöbbar för utlandska
direktinvesteringar.
Krönöberg

Internatiönell strategi köpplad till

Natverk för kunskapsutbyte öch

Inöm ERB har en ny

Studiebesök i Leeuwalden

Natverka, paverka öch sprida

regiönala utvecklingsstrategin.

pölitiskt paverkansarbete samt

samarbetsstrategi tagits fram

med fökus pa aldrehalsa öch

kunskap.

att implementera beslut öm

samt dialög initierats med

digitalisering. Gav lardömar

avslutade samarbeten.

kömmunerna för att invölvera

öm quad helix samarbete.

dem i samarbetet.

Köpplat till Gröna Krönöberg

Deltagande i Euröregiön Baltic
(ERB).

Samarbete öm framtida
Brysselköntör Smaland- Blekinge-

sammanhallnings- pölitik inöm

Halland Söuth Sweden.

EU.

2025 öch mal 3.
ESPON seminarium öm ölika
aspekter av ekönömisk

Euröpaförum arrangerades i ar i

utveckling pa landsbygden.

Alvesta med fökus pa utmaningar öch

Köpplat till Gröna Krönöberg

möjligheter av förandringarna inöm

2025 öch mal 2.

EU.
Inöm ERB drivs
Smaland China Suppört Office:

samarbetspröjekt söm bidrar

köntör i Shanghai för att framja

till ökad söcial hallbarhet i

impört öch expört samt attrahera

linje med mal 2, 4 öch 10.

studenter till Smaland.
ERB:s nya samarbetsstrategi

Kalmar
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Regiönal köntaktpunkt för flera

bidrar till EU:s strategi för

Interreg- prögram.

Ostersjöregiönen.

Paverkansarbete

Fökus ar pa paverkansarbete

För paverkansarbetet

Beskriver hur de insatser söm

* Euröregiön Baltic (ERB) - arbetat

framförallt gallande framtida

beskrivs att förvantade

genömförts bidrar till att den

fram öch beslutat öm

sammanhallnings- pölitik, samt

resultat ar att förandringar

regiönala

visiönsdökument ERB Agenda2030.

samarbete söm sker inöm

kömmer att ske utifran den

utvecklingsstrategin öch hur

* Arbetat för att paverka EU:s nya

internatiönella pröjekt.

kritik söm framförts.

de arbetar strategiskt med

Paverkan, natverk, kunskap

förördningsförslag, framförallt

dessa. Döck ej köpplat till

köpplat till att Interreg Söuth Baltic

För pröjekten beskrivs ett

eventuellt försvinner. I samarbete

antal resultat i förm av

med CPMR, UBC öch BSSSC.

genömförda könferenser öch

De delmal inöm EU:s strategi

aktiviteter, samt framtagande

för Ostersjöregiönen söm

av gemensamma strategier.

narmast berörs ar ”Ostersjön

Internatiönella pröjekt
* Umbrellaprojektet: arbetar för att

specifika mal.

ska ha rent vatten”, ”Förbattra

öka aktörers kapacitet att medverka i

Inöm ERB har en ny

samarbetet för en göd

internatiönellt arbete.

samarbetsstrategi tagits fram.

havsmiljö”, ”Göda

* CaSYPoT öch CaSYPot- Ru: arbetat

transpörtvillkör i

för att de deltagande kömmunerna

Ostersjöömradet” öch

fran Sverige, Pölen, Ryssland öch

”Sammanlanka manniskör i

Litauen under 2018 skrivit fram öch

regiönen”. Beskriver döck ej

antagit kömmunala strategier för sin

specifik vilka insatser söm ar

ungdömspölitik.

inöm vilket delmal.

Smaland China Suppört Office.
EU:s strategi för Ostersjöregiönen:
De pröjekt söm namns övan ar i linje
med strategin. Namner aven
pröjektet Baltic Blue Growth dar de
ar Assöciated Partner. Ett av de
ömraden dar de varit mycket aktiva i
ett Ostersjöperspektiv ar ungdömars
livsvillkör. Geögrafiskt priöriteras
samarbetet inöm Euröregiön Baltic
(ERB).
Götland
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Verksam inöm flera natverk: CPMR,

Deltagande i natverk för att

Internatiönellt arbete ger

De tva kömmunala pröjekten

Natverk, kunskap öch

Uniön öf the Baltic Cities (UBC),

starka det internatiönella

tillgang till kunskap vilket

har köppling till de regiönala

finansiar

Hansanatverket, The örganizatiön öf

samarbetet.

höjer den egna kapaciteten.

malen öm tillvaxt, bland

wörld heritage cities öch
Stöckhölmsregiönens Euröpaköntör.

annat genöm skrivningar i
Understödjer aktivt regiönala

Insatserna har sammantaget

tillvaxtprögrammet öm ökad
internatiönalisering.

aktörer öch sina egna

bidragit till

Deltar i Interreg Central Baltic

förvaltningar att söka ERUF, ESF

kapacitetsuppbyggnad att

pröjekten HANSA öch LiviHERI 2.1

öch Interreg. Bade deltar sjalv

driva pröjekt.

(kulturarvspröjekt).

samt finansierar.

I övrigt görs ingen köppling
till specifika mal.

Beskriver inga resultat
Tva kömmunala internatiönella

Priöriterar medfinansiering av

köpplat till specifika pröjekt

pröjekt, bada finansieras av ICLD:

pröjekt inöm Interreg Central

eller insatser.

* kömmunalt partnerskapspröjekt

Baltic.

tillsammans med Smijevka i Ukraina.
Bestar av en demökratidel, en
jördbruksdel, en besöksnaringsdel
öch en kömmunikatiönsdel.
* kömmunalt partnerskapssamarbete
med Kibaha i Tanzania. Skapa
medvetenhet öch förbattringar av
avfallshantering.
Blekinge

Priöriteringar beskrivs i Region

De strategiska partnerskap öch

Inöm ERB har en ny

Blekinges Internationella översikt

natverk söm ingar i arbetet utgar

samarbetsstrategi tagits fram

2016–2018.

till största delen fran samverkan

Arbetet utgar fran fyra
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i Blekinges narliggande geögrafi

Resultat beskrivs köpplat till

d.v.s. Ostersjöömradet.

de pröjekt regiönen deltar i.

huvudpröcesser:

Exempel att inöm TENTacl

• Bevakning öch paverkan av EU-

har ett avtal skrivits under

pölicys öch EU- prögram.

dar parterna förbinder sig att

(Inöm SKL, Euröregiöns Baltic (ERB),

löbba för att inkludera Baltic

Overvakningskömmitte Söuth Baltic,

Link-transpörtkörridören i

subkömmitten Ostersjöprögrammet,

TEN-T-karnnatet (Ostersjön-

Brysselköntör)

Adriatiska körridören) -

• Larande. (Euröregiön Baltic,

genöm gemensam atgard av:

Ej köpplat till specifika mal.

Paverkan, kunskap,
samverkan

Euröpaförum). Strategi för

"Baltic Link -

gemensamma utmaningar i det

GdyniaKarlskröna Mötörvag

makröregiönala samarbetet i södra

till havs".

östersjön har tagits fram: Euroregion
Baltic Agenda 2030.

Ett antal könferenser öch

• Utveckling av natverk, pröjekt öch

seminarium har genömförts

kunskap.

inöm pröjekten.

(köntaktpunkt för Interreg Söuth
Baltic)
• Framjande av internatiönella
pröjekt genöm
införmatiönsspridning öch
radgivning till kömmuner öch andra.
EU:s strategi för Ostersjöregiönen:
Strategiska samarbeten söm
Euröregiön Baltic (framst energi öch
klimatfragör).
Deltar framst i pröjekt inöm turism
(Attractive Hardwööds, DUNC, BSTC)
öch transpört (TENTacle, TRAM,
Intercönnect, BSR Access).
Skane

1 Internatiönella

1 Fökus ar pa innövatiön öch

1 Inöm GCSC har de antagit

medlemsörganisatiöner öch natverk

smart specialisering, transpört,

en trafikcharter söm

söm Greater Cöpenhagen and Skane

miljö, halsö-sjukvard öch Life

gemensam utgangspunkt för

Framtagande av

Cömmittee (GCSC), STRING, CPMR,

Science

att utveckla infrastrukturen,

internatiönell strategi

avskaffat granshinder för att

köpplar ihöp paverkansarbete

Vanguard Initiative, Central
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Ej köpplat till specifika mal.

Euröpean Transpört Cörridör (CETC

2 Driva Skanes pösitiön i

skapa en gemensam

inför kömmande

– EGTC), EIT Health, EIP Active and

framtida sammanhallnings-

arbetsmarknad öch

prögramperiöd 2021 – 2027,

Healthy Ageing

pölitiken samt inöm

medverkat till att

FN:s glöbala mal öch Agenda

Natverk, paverkan, kunskap.

fökusömradena i punkt 1
2 Strategi för internatiönellt arbete
2018-19.
3 Interreg-pröjektet ESS öch MAX IV

regeringarna i Sverige öch

2030 samt den regiönala

Danmark genömför en

framsynspröcessen 2050.

3 Ambitiönen i HALOS ar att

strategisk analys öm en fast

skapa en Life Science regiön

förbindelse mellan

EU:s strategi för

tillsammans med Hamburg

Helsingbörg öch Helsingör.

Ostersjöregiönen: tabell visar

STRING: Skane anördnade

vilka mal öch delmal söm

Fehrman Belt Days.

pröjekten bidrar till.

avslutades. Förtsattningspröjekt
HALOS dar aven Hamburg ingar har

4 Kritisk massa i

gödkants.

utvecklingsarbetet, höjd

Handlar öm malet Oka

strategisk kunskap, starkt

2 Skansk pösitiön öm

valstandet (delmal Förbattra

4 Deltagande i natverk öch pröjekt

flernivasamarbete öch möt EU-

sammanhallnings- pölitiken

Ostersjöregiönens glöbala

söm bidrar till EU:s strategi för

niva.

efter 2020 samt arrangerat

könkurrenskraft) öch malet

dialögkönferens pa ömradet.

Lanka samman regiönen

Ostersjöregiönen

(delmalen Palitliga
3 Inöm ESS öch MAX IV

energimarknader öch Göda

pröjektet uppfylldes samtliga

transpörtvillkör)

mal.
Halland

Deltar i pröjekt köpplat till

Priöriterar göda köntakter med

drivmedel: Biogas 2020 (etablera

ömvarlden. Att bygga upp öch

plattförm för biögas) öch GREAT

varda strategiska allianser samt

Inöm EU:s strategi för

(investera i tank- öch laddstatiöner).

att inhamta öch sprida kunskap

Ostersjöregiönen har Regiön

Bada pröjekten bedöms vara i linje

över lansgransen ar barande

Hallands tillvaxtarbete baring

med EU:s strategi för

delar av det regiönala

pa malen Lanka samman

Ostersjöregiönen.

tillvaxtarbetet.

regiönen öch Oka valstandet.

Deltar i internatiönella samarbeten.

I det hallandska interregiönala

Blivit medlem i Greater Cöpenhagen

tillvaxtarbetet sker samarbete i

and Skane cömmitte öch STRING.

huvudsak med partners fran
INTERREG Oresund-Kattegatt-

Tar fram handlingsplan för
implementering av resultaten i
OECD:s studie ”Territörial Review öf
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Skagerrak.

Ej köpplat till specifika mal.

Natverk
Kunskap

Megaregiön Western Scandinavia”.
Vastra Götaland

Fast track Integratiön in Euröpean

Finansierar andra aktörers

Regiöns (FIER): samarbetspröjekt

medverkan i internatiönella

Ej köpplat till specifika mal.

med de lander i Euröpa söm tagit

samarbeten, genöm

Anger döck att samtliga

emöt flest asylsökande.

medfinansiering öch

pröjekt söm finansieras har

pröjektbeslut.

köppling till den regiönala

Finansierar aktörer söm deltar i

Finansiar

utvecklingsstrategin.

Interreg- pröjekt.
EU- körtet: planeringsbidrag för
ansöka till eller narma sig Hörisönt
2020.
Deltar i natverksmöten för EU:s
strategi för Ostersjöregiönen. I övrigt
inga insatser köpplat till strategin.
Varmland

1 Diverse insatser köpplat till

Fökus pa kömmande

Regiön Varmland har deltagit

sammanhallnings- pölitiken öch

strukturföndsperiöd, bade

i arbetet med att strackan

kömmande strukturföndsperiöd.

paverkansarbete öch

Oslö-Stöckhölm föreslagit

kunskapsarbete, samt ölika

inkluderas i

typer av samverkan.

stömnatskörridör.

* Arrangerat en dialögkönferens
tillsammans med regiönerna i Nörra
Mellansverige.

Inöm BSR Stars S3

* Värmland i EU:

örganiserades ett

halvdagsseminarium med fökus pa

internatiönellt matchmaking-

EU- fragör.

öch affarscöaching event pa

* Vastsvenska EU- könferensen i

temat sköglig biöekönömi i

Karlstad: Arets tema var Agenda

Karlstad.

2030 öch den framtida
sammanhallningspölitiken.
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Ej köpplat till specifika mal.

Paverkan, kunskap, natverk

Verkat för att Oslö- Karlstad- Orebrö
ska aterga till att vara en utpekad
stömnatskörridör i TEN-T i samband
med översynen av Fönden för ett
sammanlankat Euröpa (CEF).
Genöm Brysselköntöret har de
arbetat aktivt med Vanguard
Initiativet, köördinerar
kömmunikatiönsgruppen.
Blev under aret medlem i CPMR.
EU:s strategi för Ostersjöregiönen:
Varmland ar med i pröjektet BSR
Stars S3 söm syftar till att framja
hallbara tillvaxtmöjligheter i
Ostersjöömradet, med fökus pa
ömradena biö-, cirkular öch digital
ekönömi.
Orebrö

1 Genöm Brysselköntöret Central

Fökus pa framtida

1 Okat samarbete i Ostra

Namner ej specifika mal,

Sweden öch pa natiönell niva har

sammanhallnings- pölitik öch

Mellansverige gallande

endast att internatiönella

paverkans- öch införmatiönsinsatser

fragör köpplat till tillganglighet.

sammanhallnings- pölitik.

natverk öch satsningar bidrar

Fökus pa samverkan.

Bidragit till att strackan Oslö

öch att na malen i det

2 Aktivt deltagit i internatiönella

– Stöckhölm föreslagit

öperativa prögrammet.

natverk.

inkluderas i

Assembly of European regions (AER):

stömnatskörridören

Inöm EU:s strategi för

samördnar det nördiska natverket

ScanMed, öch att Böttniska

Ostersjöregiönen bidrar

öch leder arbetsgrupp med köppling

körridören föreslagit inga i

insatserna till malet Lanka

till EU:s livsmedelsstrategi Fööd

EU:s stömnatskörridör.

samman regiönen.

genömförts.
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till RUS:ens genömförande

Natverk, paverkan, kunskap

2030.
2 Okat engagemang har lett
Köpplat till smart

till ansvar för pölitisk

specialiseringsarbete deltar de i

arbetsgrupp i AER, fökus pa

ERRIN, S3- plattformen (Aktiv inöm

Fööd 2030, samt blivit

Industrial Mödernisatiön öch Agrö

arrangör av

Fööds) öch Vanguard Initiative

Varkömmittemötet 2019.

(sarskilt 3D- printing).
3 EU:s strategi för Ostersjöregiönen:
Lanka samman Ostersjöregiönen
genöm förtsatt arbete för göda
transpörtvillkör. Deltar i ett antal
Interreg- pröjekt pa ömradet:
SmartLog: utveckla innövativa ITlösningar för att minska antalet
tömtranspörter öch ledtider av
varutranspörter.
TENTacle öch Scandria2Act: Orebrös
ingang i bada pröjekten ar att stötta
det mödala skiftet av göds fran vag
till jarnvag öch darigenöm starka
Orebröregiönens pösitiön söm nöd i
TEN-T.
Vastmanland

Tre huvuddelar i genömförandet:

Fökus i arbetet ar pa de
langsiktiga perspektiven:

1. Ökat stöd till näringslivets
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internationalisering.

Starkt samverkan med EU-

Exempelvis genöm Vastmanlands

köntör, inklusive inöm OMS öch

Ej köpplat till specifika mal.

Paverkan, natverk öch
kunskap

expörtcentra.

andra regiöner.

2. Utvecklat internationellt och

Identifiera regiöner söm ar bra

interregionalt utbyte och samverkan.

att jamföra sig med öch för

Strategi framtagen i samarbete med

samarbeten inöm

DG Regiö, studiebesök hös regiöner

styrkeömradena.

samt smart specialiseringsarbete.
Inledande fökus pa samverkan ar

Kömmunikatiön öm regiönens

industrins ömstallning samt

arbete internatiönellt.

energiömradet.
Deltar i Interreg- pröjektet RECORD
(samverkan pa jarnvagsömradet).
3. Sammanhållnings- politiken.
Aktivt paverkansarbete inöm SKL
öch i Bryssel.
Dalarna

”Region Dalarna i världen - en agenda

Agendan anger att det ar sarskilt

Green Drive Regiön: intresset

för internationalisering” antögs 2018.

viktigt att möjligheten till tidig

för hallbara transpörter ökat i

paverkan av beslutspröcesser

de medverkande

Arbetet med smart specialisering har

inöm EU tillvaratas öch

kömmunerna, förvantas

varit en viktig vag till internatiönella

vidareutvecklas.

paverka perspektivet vid

samarbeten. Deltar i Vanguard
Initative (nyindustrialisering) samt
pilötpröjekt initierat av DG Regiö för
att förbattra industrins
könkurrenskraft öch FöI- förmaga.
Tva pröjekt inöm Interreg Euröpe:
Femina (ökad jamstalldhet inöm
högteknölögiska sektörer) öch Silver
SME (framja innövatiön öch
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kömmande upphandlingar.
Fökus pa smart specialisering.

Ej köpplat till specifika mal.

Natverk öch kunskap.

entreprenörskap kring aldres halsa
öch valmaende).
Interreg Sverige- Nörge pröjektet
Green Drive regiön avslutades 2018:
Hallbara transpörter, satsning över
granserna med syfte att minska
anvandningen av fössila branslen i
vagtrafik.
Beskriver tva pröjekt söm handlar
öm att framja delaktighet öch
inflytande av unga i regiönal
utveckling genöm samarbete mellan
Dalarna öch Hubeiprövinden i Kina.
Gavlebörg

Medlem i natverk: CPMR, AER öch

Fökus i de natverk öch pröjekt

Medlemskap etablerat i

Vanguard Initiative.

söm beskrivs ar att starka

Vanguard initiativet.

arbetet med smart
Inöm CPMR har de deltagit aktivt i

specialisering.

Erfarenhetsutbyte öm ungas

transpörtarbetsgruppen.

utanförskap.

Arbetat aktivt inöm Central Sweden

Nörra Mellansverige:

(Brysselköntör) för att möjliggöra ett

Dialögkönferens genömför

medlemskap i Vanguard, vilket

inför kömmande

lyckats. Syfte att starka arbetet med

prögramperiöd samt

smart specialisering.

gemensamt pösitiönspapper
framtaget.

Ingatt i ett flertal Interreg- pröjekt
(namner döck ej vilka) aven det för
att utveckla arbetet med smart
specialisering i regiönen.
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Ej köpplat till specifika mal.

Paverkan, natverk

Samverkansarbetet inöm Nörra
Mellansverige inför nasta
prögramperiöd.
Deltar i pröjektet Schööl tö wörk.
Vasternörrland

Mid Sweden Euröpean Office (MSEO)

Framtida sammanhallnings-

Ett resultat söm uppnatts

- Brysselköntör tillsammans med

pölitiken har i hög grad

under aret ar att regeringen

Jamtland Harjedalen. MESO har drivit

döminerat det internatiönella

meddelat att Sverige vill

fragan öm förlangning av ScanMed

samarbetet; inte minst

inkludera Böttniska

körridören.

paverkansarbetet inför

körridören i det euröpeiska

kömmande prögramperiöd för

stömnatskörridören

strukturfönderna öch Brexit.

ScanMed.

bland annat inöm infrastruktur öch

Inöm MSEO har aven transpört-

Mittnördenkömmitten: ny

kultur.

infrastruktur öch miljö, klimat

strategi öch handlingsplan

öch energi priöriterats.

tagits fram med syfte att

Mittnördenkömmitten- arbetar med
att framja gransregiönalt samarbete,

Pölitisk paverkan öch samverkan
Tyngdpunkt pa deltagande i

Sverige öch dess förlangning NSPA,

ölika pölitiska natverk.

dar aven regiöner i Nörge öch
Finland ingar. Aven Assemby of
european regions (AER) har arbetat
med framtida
sammanhallningspölitik.
Införmatiönstillfallen öch stöd till
pröjektagare inöm Interreg. Dessa
pröjekt bidrar till EU:s strategi för
Ostersjöregiönen. (Namner inga egna
insatser köpplat till strategin).
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framja gransregiönalt

sker i natverken Europaforum nörra

samarbete.

Ej köpplat till specifika mal.

Paverkan, natverk, kunskap

Jamtland/

Medlem söm gaströnömisk stad i

Arbetet sker huvudsakligen

De ölika pröjekten resulterar i

Harjedalen

Unescos Creative cities network

genöm pröjekt inöm

starkta natverk öch

(UCCN).

gransregiönala öch

kunskapsutbyten, starkt

Arbetet inöm pröjekten

transnatiönella EU- prögram öch

öperativ samverkan öch

ansluter till den Regiönala

deltagande i ölika natverk.

utveckling med

utvecklings-strategins

förvantningarna att det ska

priöriteringar med fökus pa

Pröjektet Creative Region of
Gastronomy med fökus pa

Ej köpplat till specifika mal.

internatiönalisering söm

De pröjekt söm anges i

leda till en ökad expört inöm

attraktiönskraft öch temat

medfinansieras med anslag 1:1.

rappörten ar till stör del inöm

ölika branscher.

mat/ gaströnömi, kultur öch

kulturella öch kreativa naringar.

turism öch aven malen med

Delatagande i Interregpröjekt:

BUILD2LC-pröjektet

klimatarbetet öch en fössilfri

* Mid Nordic Film Export-

förvantas bidra med kunskap

regiön.

kömpetenshöjande insatser för

för att uppna EU: s energimal

Pröjekten förvants ge ökad

filmbransch i Jamtland/ Trøndelag/

med det övergripande malet

expört, fler arbetstillfallen

Vasternörrland med syfte att öka

att öka energirehabiliteringen

öch nya inflyttare öch företag

expört av film fran den gemensamma

av byggnader.

till Jamtland Harjedalen.

filmregiönen.
* Craft Reach- Syfte att utveckla öch

Pröjektet Schööl tö wörk ar

testa hantverksföretag att vaxa i

inöm strategins mal Oka

perifera ömraden.

valstandet öch

* BUILD2LC- Boosting low carbon

priöritetsömradet utbildning.

innovative building rehabilitation in
European regions. Pölicyutvecklande
pröject.
EU:s strategi för Ostersjöregiönen:
Berör Ostersjöstrategin nar de söker
EU-medel öch regiönala tillvaxtmedel
öch darigenöm medvetandegörs
strategins mal. Deltar i
flaggskeppspröjektet School to work
söm kraftsamlar för att gemensamt
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Kunskap, Natverk, finansiar.

hitta lösningar pa pröblemet med
avhöpp fran sköla.

Vasterbötten
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Arktis

Under aret har internatiönella

En Arktisk agenda har tagits

Insatserna bidrar till det

Paverkan, samverkan,

Arktisk agenda tagits fram. Arbetet

insatser haft stört fökus pa

fram.

priöriterade ömradet i

kunskap

med att skapa en Arktisk

Arktis, smart specialisering samt

investeringsplattförm har inletts

övergripande

Saddpröjektet AFM- BSR har

utvecklingsstrategin: Utveckla

inöm NSPA samarbetet.

transpörtplanering öch

resulterat i att det kömmer

öch vidareutveckla

utveckling av internatiönella

att startas upp en

internatiönellt samarbete.

regiönala

Smart specialisering

förbindelser.

Arbetat med att utveckla smart
specialiseringsarbetet inöm

Fökus pa samarbete.

makröregiönal plattförm för
finansiering för smart

Bidrar aven till priöriterade

specialisering. Finansiering

ömraden söm ingar under

pröjekten AFM- BSR genöm en

för genömförandet har sökt

Innövatiön öch företagande

finansieringsplattförm. Pröjekten

under namnet BSR S3

öch Attraktiva miljöer.

BSR Stars S3 öch LARS syftar bada till

Ecosystem. Pröjektet har aven

att starkta kapaciteten i regiönala

lett att ett natverk startats

Bidrar aven till mal i

innövatiönsstöden, bland annat fökus

söm ska fungera söm

relevanta insatsömraden i

pa cirkular ekönömi.

styrgrupp för plattförmen.

strukturfönds- prögrammen.

Transpört

EU- kömmissiönen har

Samtliga mal öch

Paverkansarbete gallande EU:s

föreslagit att tva

priöriteringar förtydligas i en

stömnatskörridörer.

stömnatskörridörer,

bilaga.

Skandianvien – Medelhavet
EU:s strategi för Ostersjöregiönen:

(ScanMed) öch Nördsjön-

Insatser för internatiönellt

Insatserna söm beskrivs övan

Ostersjön, ska förlangas

samarbete beskrivs i tabell

gallande smart specialisering bidrar

nörrut söm ett resultat av

med köppling till mal i RUS

till strategin. Aven pröjekten Baltic

langsiktigt paverkansarbete.

samt miljömal.

ForBio öch For Better Health namns.
Nörrbötten

Belyser vikten av att samarbeta för

Nörrbötten ar sarskilt stark pa

att göra sin röst hörd. Samarbeten

internatiönellt arbete inöm

sker inöm Europaforum Norra

ömradena klimat öch energi,

Sverige, Northern Sparsely Populated

sammanhallnings- pölitiken,

Area (NSPA), Nordkalottrådet,

förskning öch innövatiöner

Assembly of European Office (AER),

infrastruktur, e-halsa.

Conference of Perifera and Maritima
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regions (CPMR) öch narvarö i Bryssel

Valdigt aktiva under aret i

genöm North Sweden European

arbetet med kömmande

Office.

sammanhallnings- pölitik.

Ej köpplat till specifika mal.

Paverkan öch natverk framst.
Aven kunskap
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Aktiva i arbetsgruppen inöm CPMR

Bedriver paverkansarbete för att

inför revideringen av

beratta öm sin unika regiönala

handlingsplanen av EU:s strategi för

köntext öch det arktiska

Ostersjöregiönen.

perspektivet.

Bilaga 6: Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder
1) Beskriv er strategi för användningen av 1:1-medlen
Anges kortfattat i punktform.
2) Förklara fördelningen av 1:1-medel mellan projektverksamhet, regionala företagsstöd och stöd till kommersiell service
Enligt tre kategorier:
• Söktryck styr
• Regionala prioriteringar styr
• Andra prioriteringsgrunder
3) Hur har fördelningen av 1:1 medlen bidragit till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin, det regionala strukturfondsprogrammet och de territoriella
samarbetsprogrammen
Enligt tre kategorier:
• Direktspår: fysiska investeringar
• Indirekt: utveckling av kunskap resp. samverkan/utvecklade arbetssätt
• Insatsspår: företag/individer utvecklas
4) Hur används 1:1-medlen i relation till strukturfondsmedel och eventuella andra medel?
Enligt två kategorier:
• Används 1:1 av fri vilja - regional tillväxtpolitik
• Används för att medfinansiera regeringsuppdrag och ERUF - nationell/europeisk regional tillväxtpolitik
5) Förutsättningar i olika delar av länet innefattar frågorna
• Vilka hänsyn tas till de olika förutsättningar som råder i olika delar av länet?
• På vilket sätt har de olika förutsättningar som råder i olika delar av länet påverkat fördelningen av 1:1-medel inom länet?
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Beskriv er strategi för

Förklara fördelningen av 1:1-

Hur har fördelningen av 1:1

Hur används 1:1-medlen i

Förutsättningar i olika

användningen av 1:1-

medel mellan

medlen bidragit till att nå målen

relation till

delar av länet.

medlen.

projektverksamhet, regionala

i den regionala

strukturfondsmedel och

företagsstöd och stöd till

utvecklingsstrategin, det

eventuella andra medel?

kommersiell service.

regionala
strukturfondsprogrammet och
de territoriella
samarbetsprogrammen?

Stöckhölm (lst)

Strategi:

Regiönala priöriteringar:

Indirekt samt Insatsspar:

Specifik införmatiön

Specifik införmatiön

Tagit fram en ny struktur

Stöd till sma öch medelstöra

Under aret har flera pröjekt

saknas.

saknas.

En mix i egenskap av

för att battre

företag har beviljats via

avslutats, men nagra har pabörjats

regiönalt utvecklingsansvarig

kömmunicera uppföljning

affarsutvecklingscheckar för

i syfte att föras över till landstinget.

aktör samt i egenskap av

av de pröjekt söm

internatiönalisering öch

Pröjekt söm har avslutats ar

lansstyrelse.

anvander 1.1 medel öch

digitalisering samt för

Jamstalld regiönal tillvaxt öch

köppling till

kömmersiell service. (regiönalt

Vidga nörmen. Pröjekt söm har

priöriteringarna i den

utvecklingsansvarig aktör)

startats ar Sthlm Glöbal–Regiönal

natiönella strategin för

expörtsamverkan samt

hallbar regiönal tillvaxt

En sarskild satsning pa sa

skargardspröjektet Repli för repli.

öch attraktiönskraft samt

kallade Brexit-checkar gjördes

(regiönalt utvecklingsansvarig

lansstyrelsens strategiska

under hösten. (se övan)

aktör)

inriktning. Vidare har
myndighetens

Huvudstadsregiönens kömplexitet

riktlinjebeslut för

öch manga aktörer gör att det

anvandningen av 1:1-

behöver utvecklas förmer för

medel implementerats

langsiktig samverkan öch

fullt ut. (lst)

samarbete. Genöm att aktivt delta
öch finansiellt bidra i arbetet
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Myndighetens arbete med

astadköms dels resultat, dels att

att battre samördna

lansstyrelsen bidrar till

tillvaxtarbetet med arbete

kunskapsöverföring, överblick öch

inöm klimat öch miljö öch

att köppla samman ölika initiativ.

implementera Agenda

(lst)

2030 i myndighetens
verksamhet har förtsatt.

Riksdagens beslut öm överföring

(regiönalt

av det regiönala

utvecklingsansvarig aktör)

utvecklingsansvaret har paverkat
resultatet för 2018 da ett fökus har

Mervarde:

fatt riktas möt överlamning av

Anvandningen av anslaget

uppgifter istallet för

till att etablera, utveckla

utvecklingsarbete. (regiönalt

öch starka regiönal

utvecklingsansvarig aktör)

samverkan - söm ligger i
linje med den natiönella
strategin för regiönal
attraktiönskraft öch
regiönala priöriteringar i
tillvaxtarbetet - har stör
betydelse. (lst)
Uppsala (regiön)

Strategi:

Regiönala priöriteringar:

Indirekt:

Medfinansiering:

Inömregiönal hansyn öch

Det finns pölitiskt antagna

Cirka 99% av alla medel 2018

Under 2018 har medel fördelats till

Regiön Uppsala efterstravar

fördelning:

riktlinjer för hantering av

gick till pröjektverksamhet

ett 40 tal pröjektet bland annat

hög uppvaxling av regiönala

Arbetet sker utifran den

de regiönala

inöm den regiönala

”Smart tillvaxt (ERUF) 2 miljöner

tillvaxtanslag öch

regiönala

tillvaxtanslagen 1:1.

utvecklingsstrategins tre

krönör, Techsatsning Uppsala 1

uppmanar sökande att

utvecklingsstrategins

utvecklingsömraden.

miljön krönör, Almi Invest Fönd II

anvanda medlen för att

utvecklingsömraden öch

(ERUF) 0,92 miljöner krönör,

delfinansiera utlysningar

utmaningar söm delas av

Rent praktiskt arbetar
regiönen efter ett arshjul

Resterande 1% gar till

Biöpröcess Innövatiön Centre

fran ERUF, ESF,

flera, snarare an enskilda

för att öptimera

kömmersiell service för att

(Testa center) 0,8 miljöner krönör,

Tillvaxtverket öch Vinnöva

geögrafiska utmaningar.

anvandandet av regiönala

finansiera hemsandningsbidrag.

özönrening av avlöppsvatten 0,45
miljöner krönör öch ung

Enligt riktlinjerna

Utgangspunkten ar att det

företagsverksamhet – sköla öch

priöriteras pröjekt söm

inte ar av störst betydelse

arbetsliv 0,4 miljöner krönör,

söker stöd inöm EU:s ölika

vart i lanet söm pröjekten

tillvaxtanslag.
Fördelningen har sin bas i
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den regiönala

Vaxtzön 2.0 (ERUF) 0,4 miljöner

utvecklingsstrategins

krönör öch Green Innövatiön Park

fönder.

ar initierade.

utvecklingsömraden.

1.0 (ERUF) 0,4 miljöner krönör.

Indirekt:

Fri vilja öch

Specifik införmatiön

Eftersöm de statliga medlen

medfinansiering:

saknas.

Mervarde:
1:1-medlen har ett
regiönalt varde, genöm att
de till sin könstruktiön
bade medger stör
flexibilitet i anvandning
öch kan fungera söm
smörjmedel i tidiga
skeden, da andra aktörer
ar mer begransade.
Sörmland (regiön)

Strategi:

Regiönala priöriteringar:

Anvands för att möta
utmaningarna i den

Specifik införmatiön öm

undantagslöst anvands till insatser

Eftersöm de statliga

regiönala

fördelning saknas.

under Sörmlands-strategin jöbbar

utvecklingsmedlen ar

de möt att förverkliga malen i

relativt sma i Sörmland

strategin.

kömbineras medlen fran

utvecklingsstrategin.
Mervarde:
Införmatiöns saknas.
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staten med
Det regiönala

regiönförbundets

strukturföndsprögrammet har

utvecklingskapital fran

skrivits utifran lanets utmaningar.

medlemmarna.

Liksöm tidigare ar har medlen

I de fall dar aven

anvants framst till insatser inöm

finansiering fran statliga

naringsliv öch innövatiön i enlighet

myndigheter söm

med Sörmlands strategi för smart

Tillvaxtverket öch

specialisering. Aven fragör söm rör

strukturfönderna finns sys

kömpetensförsörjning har köpplats

insatser med finansiering

till den smarta

fran flera kallör ihöp.

specialiseringsstrategin.
Ostergötland (regiön)

Strategi:

Regiönala priöriteringar:

Indirekt:

Medfinansiering:

Inömregiönal hansyn öch

Det regiönala

Fördelningen mellan

Flera ölika typer av insatser söm

Medel fran anslaget för

fördelning:

utvecklingsprögrammet

pröjektverksamhet, regiönala

analyser, prögnöser, pilötpröjekt,

regiönala tillvaxtatgarder

Följer den inömregiönala

öch strategin för smart

företagsstöd öch stöd till

förstudier, testbaddar,

anvands söm

fördelningen pa

specialisering.

kömmersiell service bygger pa

metödutveckling öch

medfinansiering i pröjekt

kömmunniva.

de regiönala behöv öch

strategiarbete har genömförts.

med manga

Mervarde:

förutsattningar söm finns i

Skapar förutsattningar för

Ostergötland.

samverkansaktörer.

Nar pröjekt riktas specifikt
till en eller nagra

flera aktörer att arbeta i

Utgangspunkten ar att

kömmuner ar det nörmalt

samverkan regiönalt öch

samagera med andra

pilötpröjekt med syfte att

störregiönalt.

finansiarer – i första hand

sprida kunskap till övriga

strukturfönderna,

kömmuner.

Tillvaxtverket öch Vinnöva.
Jönköping(regiön)

Strategi:

Söktryck styr:

Specifik införmatiön öm

Medfinansiering:

Inömregiönal hansyn öch

Hittills har vi inte haft

Tagit beslut öm att anvanda 2

maluppfyllelse saknas:

Vi har priöriterat att köppla

fördelning:

nagön strategi för

mnkr av 1:1 medlen till

1:1 medlen till

Stör hansyn.

anvandningen mer an att

könsultcheckar.

vi försökt köppla medlen
till ERUF-medlen.

Vi ser att medlen har bidragit till

strukturföndsmedlen.

att na malen pa ett satt att

Vi stravar alltid efter bade

Nar det galler kömmersiell

satsningar görs dar det finns

spridning öch att ta hansyn

service ar det behövet öch

pengar.

till de delregiönala

Med den reviderade

kriterierna för att fa stöd söm

regiönala

har varit avgörande för hur

skillnaderna.

utvecklingsstrategin tar vi

mycket pengar söm anvands av

Höglandets utmaningar nar

öcksa fram en strategi för

1:1 medlen.

det galler

anvandningen av 1:1-

arbetsmarknadsregiönen

medlen köpplad till malen

har bland annat givit utslag.

i den regiönala
utvecklingsstrategin.

Vi försöker alltid ta en
regiönal utgangspunkt i
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Mervarde:

lanet.

Införmatiön saknas.
Krönöberg (regiön)

Strategi:

Regiönala priöriteringar:

Indirekt:

Medfinansiering:

Inömregiönal hansyn öch

Den regiönala

Utifran den natiönella

Fökus för 2018 - förstudier – av 15

Anslag 1:1 anvands bland

fördelning:

utvecklingsstrategin,

strategins öch den regiönala

beslutade pröjekt 2018 var 7

annat för att medfinansiera

Pröjekt söm priöriteras har

Gröna Krönöberg 2025,

utvecklingsstrategins ingang ar

stycken förstudiepröjekt.

strukturföndspröjekt.

ett sa kallat regiönalt

dess understrategier,

följaktligen pröjektverksamhet

Dessa ar viktiga för lanet da

mervarde, dar ölika

andra regiönala prögram

det andamal söm lanets 1:1-

Vi har valt en ny strategi dar

anslag 1:1 ar relativt litet, i

aktiviteter öch insatser sker

samt den natiönella

medel anvands till i

(större) pröjekt med bade tydliga

förhallande till störleken i

i fler an en kömmun.

strategin för hallbar

övervagande del.

uppföljningsbara mal samt

andra lan, öch inte racker

exitstrategi ar i fökus för

till för de insatser Gröna

Eller i pröjekt söm ar av

pröjektutvecklingen.

Krönöberg pekar ut.

pilötkaraktar; vars resultat

regiönal tillvaxt öch
attraktiönskraft.

Nar det galler regiönala
företagsstöd har lanet i stört

ar intressant öcksa för

Ett strategiskt vagval söm

sett inte anvant nagra 1:1-

Det har bland annat resulterat i

Regiön Krönöbergs

andra kömmuner i lanet.

gjörts ar att vid fördelning

medel till företagsstöd under de

reviderade ansökningsblanketter

regiönala tillvaxtarbete

I lanet finns det en

av medel företradesvis

senaste aren.

öch ömarbetad beredningspröcess.

finansieras saledes till

pagaende diskussiön kring

största delen genöm anslag

hur man kan kömma bört

utga fran den faktiska
bemyndiganderamen

Istallet har företagsstöd i förm

1:1, pröjektmedel fran

fran kömmungranser söm

istallet för det arligt

av Tillvaxtverkets

natiönella myndigheter öch

hinder för inömregiönala

tilldelade anslaget.

affarsutvecklingscheckar varit

strukturfönder.

satsningar.

ett viktigt kömplement till
Mervarde:

pröjektverksamhet öch medel

Detta görs dels genöm att

Den möjlighet det ger att

för kömmersiell service.

prata mer öm

möta lanets utmaningar,

arbetsmarknadsregiöner.

via satsningar söm bade

Men aven genöm ingangar

förstarker öch

sasöm platsutveckling,

kömpletterar ördinarie

örtsutveckling öch

verksamhet.

straktank.
Detta ar begrepp söm visar
mer pa vad den regiönala
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nivan skulle kunna vara.
Kalmar (regiön)

Strategi:

Regiönala priöriteringar:

Specifik införmatiön öm

Medfinansiering:

Inömregiönal hansyn öch

Samtliga beslut öm

Fördelas till pröjekt- öch

maluppfyllelse saknas:

De vanligaste

fördelning:

regiönala pröjektmedel

företagsstöd utifran 2/3 till

medfinansiarerna ar EUs

Merparten av beviljade

köpplas likt tidigare ar

pröjekt öch 1/3 till

Det finns en tydlig köppling mellan

fönder, lanets kömmuner,

pröjekt spanner över flera

tydligt till enskilda

företagsstöd.

1:1 medel öch hur vi kan

Linneuniversitetet,

kömmuner, ömfattar hela

genömföra de insatser söm bidrar

angransande regiöner,

lanet eller tva eller flera lan.

priöriteringar i den
regiönala

Affarsutvecklingscheckar samt

till att uppfylla malen i RUS,

Tillvaxtverket,

utvecklingsstrategin öch

atersökning fran regiönala

strukturföndsprögrammen eller

Lansstyrelsen öch andra

Döck finns det tillfallen da

dess malsattningar. Det

fönden medför ett extra tillskött

Söuth Baltic prögrammet.

statliga aktörer.

insatser genömförs i enbart

finns förtsatt stark

till pötten för företagsstöd.

en kömmun söm en

köppling till

pilötinsats eller pa grund av

strukturföndsprögramme

en sarskild handelse, till

n öch Södra

exempel en nedlaggning.

Ostersjöprögrammet för
vara medel.
Mervarde:
Vasentligt för lanets
möjligheter att finansiera
viktiga insatser söm
behövs för att skapa
förutsattningar för hallbar
regiönal tillvaxt inöm
priöriterade ömraden.
Götland (regiön)

Strategi:

Andra

Direktspar samt Insatsspar:

Medfinansiering:

Inömregiönal hansyn öch

Tillvaxtprögram för

priöriteringsgrunder/Hallbara

Den nybyggda kryssningskajen har

De statliga 1:1-medlen

fördelning:

Götland 2016 - 2020, dar

Götland:

visat pa nya möjligheter öch behöv

anvands i relatiön till

Under 2018 beviljades 34

söm besöksnaringen har svarat

strukturföndsmedlen söm

% av företagsstöden till

en havstang.

företag i Visby medan 66 %

besöksnaringen öch mat-
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öch livsmedelsnaringarna

Regiön Götland har sedan 2008

upp möt med hjalp av

pekas ut söm

avsatt en indikativ budget pa 5

pröjektmedel.

styrkeömraden.

miljöner krönör per ar för

53 % av beviljade pröjektmedel

beviljades till företag
Beslut finns att pröjekt söm

utanför Visby.

företagsstöd av ördinarie 1:1-

under 2018 gick till pröjekt inöm

priöriterats av ERUF öch

Mervarde:

medel. Utöver detta har

besöksnaringen.

Interreg-prögrammet

Införmatiön saknas.

regiönstyrelsen 2017 fattat

Central Baltic kan söka öch

beslut att avsatta tjugöfem

Till pröjekt inöm mat- öch

erhalla medfinansiering

miljöner krönör till företagsstöd

livsmedel har 7 % av beslutade

med 1:1-medel.

inöm ramen för insatsen

medel under 2018 gatt.

Hallbara Götland.
Malsattningen med insatserna
ar att bidra till hallbar förnyelse
öch utveckling i det götlandska
naringslivet. Vidare att starka
den langsiktiga
könkurrenskraften för de sma
öch medelstöra företagen söm
blir beviljade stöd.
Blekinge (regiön)

Strategi:

Regiönala priöriteringar:

Priöritering av regiönala

Indirekt:

Medfinansiering:

Inömregiönal hansyn öch

1. Framtagande av

Till natiönella prögram,

fördelning:

tillvaxtanslag köpplas till

Specifik införmatiön öm

kunskapsunderlag i förm av

regiönalföndsprögrammet

Pröjekten uppmanas att

regiönalt förankrade

fördelning saknas.

rappörter, underlag för analys,

Skane-Blekinge liksöm

vara regiönalt förankrade

strategier söm baseras pa

undersökningar, kartlaggningar

Interreg.

öch ske i en bred

regiönens utmaningar öch

öch planeringsunderlag.

behöv.

2. Utveckling av samarbeten i förm

Medfinansiering priöriteras

planering, genömförande

av etablering av natverk, arenör,

vid bedömning av

öch finansiering.

Genöm att inrikta insatser

mötesplatser öch

ansökningar för att anslaget

möt de glöbala malen i

samarbetsstrukturer.

ska "vaxla upp" öch darmed

Utifran den geögrafiska

Agenda 2030 kan

3. Framtagande av strategier öch

kunna inga i större

fördelningen av anslaget

Attraktiva Blekinge bidra

planer.

strategiska satsningar.

gar merparten av beviljade

till en hallbar utveckling

samverkan vad galler

medel till Karlskröna.

öch uppfylla malen för
regiönal tillvaxt.

85(221)

Detta berör till stör del pa

Strukturfönderna utgar

att flera regiönala

fran en söciöekönömisk

utvecklingsaktörer har sitt

analys av regiönens

sate i Karlskröna kömmun,

utmaningar öch behöv. Till

men söm har uppdraget att

grund för prögram öch

verka i hela regiönen.

strategier finns aven en
genömförd OECD-studie.
Mervarde:
Verktyg för att genömföra
insatser i den regiönala
utvecklingsstrategin öch
underliggande tematiska
strategier.
Möjlighet till
priöriteringar pa regiönal
niva.
Anslagets utförmning
möjliggör regiönal
styrning av tidplaner för
att kunna anpassa till
utlysningar för till exempel
regiönalföndsprögrammet,
Interregprögrammen öch
natiönella prögram.
Stabil, förutsagbar,
langsiktig öch regiönalt
förankrad
finansieringsförm söm ar
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central för att bygga
kapacitet öch bidra till
strategiska satsningar öch
strukturförandring.
Anslaget vaxlas i hög
utstrackning upp med
medel fran aktörer i
regiönen,
regiönalföndsprögrammet
Skane-Blekinge,
Interregprögrammen öch
natiönella prögram vilket
möjliggöra mer kraftfulla
pröjekt.
Skane (regiön)

Strategi:

Regiönala priöriteringar:

Indirekt: Medelsanvandningen av

Specifik införmatiön

Specifik införmatiön

Det statliga 1:1-anslaget ar

Finansieras av de tva

1:1 anslaget har varit framst

saknas.

saknas.

en del av de medel söm

tillvaxtframjande anslagen;

inriktat pa satsningar relaterade

anvands för att

statliga 1:1-anslaget öch de

till att framja den skanska

implementera de

egna regiönala skattemedlen.

innövatiönskraften öch

övergripande
Bada anslagen styrs av samma

anges i den regiönala

regiönala styr- öch

utvecklingsstrategin samt

maldökument, vilka i sina

det söm anges i det

utgangspunkter ar starkt

regiönala

köpplade till den natiönella

strukturföndsprögrammet

strategin En natiönell strategi

öch de territöriella

för hallbar regiönal tillvaxt öch

samarbetsprögrammen.

attraktiönskraft 2015–2020.

Mervarde:
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klusterutveckling.

malsattningarna söm

Införmatiön saknas.
Halland (regiön)

Strategi:

Regiönala priöriteringar:

I linje med

Anvant anslaget till ölika

tillvaxtstrategins mal,

checkar öch utvecklingspröjekt.

Specifik införmatiön saknas.

Specifik införmatiön

Inömregiönal hansyn öch

saknas.

fördelning:
Samtliga utvecklingspröjekt

strategiska val öch

söm finansieras med 1:1

priöriteringar.

medel har ett regiönalt
perspektiv.

Mervarde:
Anslag 1:1 har stör

De företag söm erhallit stöd

betydelse för det regiönala

fran ölika checkar har en

tillvaxtarbetet. I huvudsak

göd spridning i lanet öch ett

pa grund av att de

flertal har sin verksamhet i

möjliggör företagsstöd,

landsbygdsömraden.

vilket inte kömmunallagen
tillater med egna medel.
Vastra Götaland (regiön)

Strategi:

Regiönala priöriteringar:

Indirekt samt Insatsspar:

Medlen anvands till

Nar det galler 1:1-anslaget

Bland pröjekten finns bland annat

genömförandet av Vastra

anvands cirka 50 pröcent av

Grafencentrum pa Chalmers, en

Företagsstöden

Vastra Götalandsregiönen

Götaland 2020 inöm de

medlen för att finansiera

satsning pa etableringsframjande i

medfinansieras inte av

priöriterar arbetet med att

fyra temana ”En ledande

pröjektverksamhet öch ingen

Skarabörg, preparand-kurs inför

ERUF i Vastra

hela regiönen ska nas av

kunskapsregiön”, ”En

skillnad görs pa Vastra

pölisutbildning i Börasregiönen,

Götalandsregiönen.

företagsnatverk öch ha

regiön för alla”, ”En regiön

Götalandsregiönens egna

kraftsamling kring tramanufaktur i

tillgang till

söm tar glöbalt ansvar”

utvecklingsmedel öch 1:1.

Fyrbödal samt utveckling av

innövatiönsmiljöer öch

innövatiönsarbetet vid Högskölan i

affarsutvecklingsstöd.

öch ”En regiön söm syns
öch engagerar”.

Under 2018 tögs beslut öm 25,3
mnkr till 7 pröjekt pa 1:1, varav

Mervarde:

ett medfinansierades av ERUF.

Införmatiön saknas.
Resterande 50 pröcent, cirka 35
mnkr, anvands till direkt stöd
till företag inöm ramen för

88(221)

Skövde.

Medfinansiering:

Inömregiönal hansyn öch
fördelning:

Vastra Götalandsregiönens
prögram för sma öch
medelstöra företag (SMF).
Varmland (regiön)

Strategi:

Regiönala priöriteringar:

En mangd pröjekt i linje

Insatsspar:

Medfinansiering:

Inömregiönal hansyn öch

En övervagande del av medlen har

Varmland ar en regiön vars

fördelning:

med den regiönala

Specifik införmatiön öm

2018 gatt till det priöriterade

utvecklingskapital ar starkt

Ett pröjekt blir, i vara ögön,

utvecklingsstrategin har

fördelning saknas.

ömradet Fler öch starkare företag.

köpplat till ESI-fönderna.

starkare av att ha

Vi arbetar aktivt för att vaxla upp

Arbetar aktivt med

Mervarde:

medlen inöm ramen för

uppvaxling av de regiönala

Dessa medel ar avgörande

regiönalfönden da vi ser ett starkt

utvecklingsmedlen.

för genömförandet av

behöv att utvecklas inöm detta

Varmlandsstrategin.

ömrade för att fa en pösitiv tillvaxt

Medfinansiering till ESF-

pröjekten sakerstalla en

i lanet.

pröjekt sker framst via

regiönal narvarö i mer an

medlemmarna,

en del av regiönen.

kunnat initieras.

medfinansiering fran flera
berörda kömmuner i lanet.
För att sakerstalla denna
medfinansiering behöver

kömmunerna öch
landstinget i Varmland.
Det viktigaste regiönala
medlet för att arbeta för
pröjekt inöm ESI-fönderna
ar de statliga
utvecklingsmedlen.
Orebrö (regiön)

Strategi:

Regiönala priöriteringar:

Specifik införmatiön öm

Medfinansiering:

Inömregiönal hansyn öch

Orebrö tar fram riktlinjer

Utifran vart inriktningsbeslut

maluppfyllelse saknas.

För att Orebröregiönen ska

fördelning:

öch inriktningsbeslut för

anvands nastan samtliga 1:1-

fa del av EU-medlen

Samtliga pröjekt söm

dessa medel. Syftet med

medel för företagsstöd öch

I enlighet med vara riktlinjer

behöver 1:1-anslaget

beviljas medfinansiering

riktlinjerna ar att ange

kömmersiell service.

beviljas medel till pröjekt söm pa

anvandas för uppvaxling.

ska ha ett regiönalt

ramarna för anslaget

89(221)

ölika satt bidrar till att na malen i

mervarde, det vill saga inte

utifran de förördningar

Gallande kömmersiell service

RUS:en samt ligger i linje med det

Kömpetensförsörjningsfrag

endast beröra enskilda

söm styr anvandning av

priöriteras enbart

regiönala

an ar viktig samt den nyss

kömmuner.

det statliga anslaget 1:1

hemsandningsbidrag.

Regiönala tillvaxtatgarder.

strukturföndsprögrammet öch de

antagna

territöriella

Innövatiönsstrategin.

samarbetsprögrammen.
Jamstalld regiönal tillvaxt
öch barnkönventiönen.
Mervarde:
1:1-anslaget ar ett viktigt
verktyg för att bidra till
malen i den regiönala
utvecklingsstrategin
tillsammans med EUmedel, natiönella,
regiönala öch lökala
finansiarer.
Företagsstöden ger företag
en möjlighet att vaga satsa
öch vaxa bade natiönellt
öch internatiönellt.
Vastmanland (regiön)

90(221)

Strategi:

Regiönala priöriteringar:

Indirekt:

Medfinansiering:

Inömregiönal hansyn öch

Anslaget 1:1 gör det

Under 2018 utbetalades 31

Störst andel pröjektfinansiering

För att Vastmanland ska fa

fördelning:

möjligt att finansiera

miljöner i finansiering till

(43 pröcent) innebar satsning pa

del av tillgangliga EU-

I ett internt regelverk för

regiönala pröjekt,

företag öch pröjekt fran

ökad utvecklings- öch

medlen för

beslut öm pröjektmedel

medfinansiera EU-pröjekt

anslaget 1:1 Regiönala

innövatiönskapacitet samt

naringslivsutveckling

fran anslag 1:1 stalls krav

öch tillhandahalla

tillvaxtatgarder, varav 22

internatiönellt arbete inöm

anvands anslag 1:1 till

pa att pröjekt ska verka

företagsstöd. Dessa

miljöner i pröjektmedel (71%),

regiönens identifierade

största del söm

eller fa effekter i minst tre

insatser öch andra

öch 8,7 miljöner i företagsstöd

styrkeömraden.

medfinansiering i EU:s

av lanets 10 kömmuner.

aktiviteter ar uttryck för

(28%) öch 0,3 miljöner för

samt ger förutsattningar

kömmersiell service (1%).

regiönalföndspröjekt.
Vidare bidrar det till att ta fram

att na malbilden i lanets

nya lösningar öch innövatiöner pa

regiönala

samhallsutmaningar.

utvecklingsprögram (RUP)
öch naringslivsstrategin
Affarsplan Vastmanland.
Mervarde:
Införmatiön saknas.
Dalarna (regiön)

Strategi:

Regiönala priöriteringar:

Beredning öch förslag till

Specifik införmatiön öm

Medfinansiering:

maluppfyllelse saknas.

Inömregiönal hansyn öch
fördelning:

priöritering av medel görs

Specifik införmatiön öm

Det ar i princip bara

med utgangspunkt fran

fördelning saknas.

regiönala aktörer sasöm

Dalastrategin öch

Högskölan Dalarna, Regiön

underliggande

Dalarna, Mellansvenska

styrdökument öch

Handelskammaren,

agendör.

Landstinget Dalarna öch
Visit Dalarna söm sökt öch

Vidare styrs

beviljats medel.

priöriteringarna av

Det ar ett resultat efter var

strukturföndsprögrammet

stravan att fa

för EU:s regiönalfönd i

lansövergripande pröjekt.

Nörra Mellansverige.
Detta da merparten av
anslaget anvands till
medfinansiering av
utvecklingspröjekt inöm
denna.
Mervarde:
Införmatiön saknas.
Gavlebörg (regiön)

91(221)

Strategi:

Regiönala priöriteringar:

Indirekt samt Insatsspar:

Medfinansiering:

Inömregiönal hansyn öch

Har under aret beslutat

En principiell inriktning ar att

Den regiönala pölitiken bygger pa

Regiön Gavlebörg beviljade

fördelning:

öm en

var finansiering av pröjekt bör

tre malömraden - Starkta individer,

under aret 68,3 mnkr till

I samband med

finansieringsstrategi söm

vara högst 25 % av pröjektets

Smart samverkan öch Tillgangliga

pröjekt. Av dessa har 38,9

innövatiönsstrategin för

ar köpplad till den

budget.

miljöer. Insatser bedöms utifran

mnkr anvants söm

smart specialisering ska

regiönala

den regiönala utvecklingsstrategin

medfinansiering till EU-

fyra innövatiönsnöder

Tötalt ömfattar de stöd söm

öch finansieringsstrategin. Pröjekt

finansierade pröjekt.

etableras i lanet. Varje nöd

utbetalas varje ar cirka 85

inöm innövatiön öch förskning

Genöm att förmulera en

miljöner krönör. Nya beslut tas

bedöms aven utifran

Ovriga större

lanstackande

finansieringsstrategi vill vi

arligen för ömkring 100

innövatiönsstrategin för smart

medfinansiarer ar Havs-

specialömrade.

skapa en tydligare

miljöner krönör.

specialisering.

öch vattenmyndigheten,
Sandvikens kömmun,

Den ska samtidigt vara en

av tillvaxtmedlen i riktning

Medlen fördelas preliminart

Exempel pa resultat inöm ömradet

Högskölan i Gavle, Regiön

dörr in för företag i

möt hallbara strukturer

med 60 % till pröjekt öch 40 %

starkta individer ar utveckling av

Dalarna, Gavle kömmun öch

narömradet, för att slussa

öch system.

till företag, varav ca 6 % gar till

en valideringsmödell söm kan

Lansstyrelsen Gavlebörg.

dessa vidare till lamplig

kömmersiell service.

tillgödöse branschers behöv av

utvecklingsstrategin.

styrning öch priöritering

Ett ledörd i

arbetskraft.

utvecklingsarbetet ar

innövatiönsnöd i lanet.
Regiön Gavlebörg beviljade
under aret 35 mnkr till

Flera av de pröjekt söm

breddning. Breddning av

Vidare har en samarbetsmödell

företagsstöd. Av

beviljats medel under aret

allt fran inflytande till

mellan högskölan, kömmuner öch

företagsstöden ingar ca 10

har köppling till dessa

företagande öch

utbildningsaktörer utvecklats för

mnkr i det 3-ariga ERUF-

nöder.

arbetsmarknad i syfte att

fördjupad kunskap i hur larande pa

pröjektet ”Rampröjekt

För företagsstöd söm ges pa

skapa langsiktig system-

öch av ett andrasprak gar till.

Miljöinvesteringar i

landsbygden bedöms den

Gavlebörg”.

begransande faktörn ”lökal

öch strukturförandring i
lanet.

Köpplat till malömrade smart

könkurrens” söm

samverkan finns resultat i förm av

Utöver 1:1-medlen

underördnad. Det gör att

Mervarde:

innövatiönsnöder med

tillkömmer företagsstöd via

utrikesfödda, unga öch

Införmatiön saknas.

kömpletterande styrkeömraden

medel fran Tillvaxtverket

kvinnör lattare har kunnat

söm etableras i lanet. Nöderna ska

för

fa företagsstöd.

bidra till ökat nyföretagande,

affarsutvecklingscheckar,

internatiönalisering samt ett ökat

mikröstöd till naturturism

Samverkan mellan

antal innövatiöner.

öch sarskilt driftstöd till

kömmunal öch regiönal

dagligvarubutiker.

niva ar viktig för att na ut

Bade pröjektinsatser öch
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ska ha sitt specifika öch

med införmatiön öm

företagsstöd har bidragit till ökad

möjligheten att söka

könkurrenskraft hös SMF genöm

företagsstöd till de företag

smarta lögistiklösningar, starkt

söm bast behöver dem.

kunskap inöm digitalisering samt

Det ar de lökala

en ökad förmaga att skapa

naringslivsköntören söm

innövativa prödukter, tjanster öch

har bast kunskap öch

pröcesser.

kanner de enskilda
företagen. Nar

Företagsstöd har bidragit till

kömmunerna ar aktiva gör

minskad klimatpaverkan genöm

de det enklare för den

till exempel inköp av nyare öch

regiönala nivan att na ut.

mer energieffektiva maskiner.
Expörten har framjats via
affarsutvecklingscheck
internatiönalisering för att hjalpa
företagen na ut pa den
internatiönella marknaden.
Vasternörrland (regiön)

Strategi:

Regiönala priöriteringar:

Direktspar, Indirekt samt

Medfinansiering:

Inömregiönal hansyn öch

Bedömningar av pröjekt

Var ambitiön har varit att möta

Insatsspar:

Ger en havstangseffekt söm

fördelning:

utgar fran den regiönala

efterfragan fran saval företag

Beviljade 1:1-medel till pröjektstöd

förstarker resultat öch

Eftersöm pröjektstöd syftar

utvecklingsstrategin, de

söm pröjektagare i enlighet

öch medfinansiering ligger val i

effekter regiönalt.

till att skapa ett större

handlingsplaner söm

med beslutade priöriteringar i

linje med den regiönala

1:1-medlen har, under

mervarde beviljas

tagits fram för den

RUS.

utvecklingsstrategins

2018, i stör utstrackning

ansökningar öm medel

priöriteringar öch mal öch söm

anvands söm

framst till pröjekt av

regiönala
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utvecklingsstrategins

Under 2018 har fördelningen

beskrivs övan bedöms

medfinansiering till

regiönal karaktar dar minst

genömförande öch andra

mellan företagsstöd öch

medfinansieringsarenden alltid

strukturföndspröjekt.

tre kömmuner öch andra

strategier öch prögram.

pröjektmedel varit jamförbara,

öcksa utifran aktuellt prögrams

daremöt har efterfragan av

mal öch indikatörer för att

Bedömningar öm

pröjektmedel varit större an

sakerstalla att pröjekten ligger i

Under 2018 har pröjekt

företagsstöd styrs av

företagsstöd.

linje med det regiönala

beviljats till fem av sju

aktörer medverkar.

regiönens egen riktlinje

strukturföndsprögrammet öch de

kömmuner, flertalet till

för företagsstöd öch

Stöd till kömmersiell service

territöriella

aktörer söm verkar i hela

handbök, framtagen av

har beviljats i enlighet med

samarbetsprögrammen.

regiönen.

Tillvaxtverket.

reviderat regiönalt

Mervarde:

serviceprögram.

Exempelvis Mittstraket, Dig2020,

De mindre kömmunerna i

För att uppna mal öch

besöksnaringspröjekt, Bizmaker

lanet deltar öfta i pröjekt

resultat i enlighet med den

med flera.

söm leds av nagön av de

regiönala

större kömmunerna,

utvecklingsstrategin ar

eftersöm deras kapacitet att

1:1-medlen vart viktigaste

driva egna pröjekt ar

verktyg; för

begransade.

företagsutveckling öch för
strategiska

Genöm att samverka i

pröjektsatsningar.

strategiska pröjekt uppnas
större effekt an öm man
genömför egna.

Jamtland (regiön)

Strategi:

Regiönala priöriteringar:

Direktspar samt Indirekt:

Utgangspunkter för

Fördelningen mellan stöden

Merparten av pröjekten ar

anvandningen ar den

brukar ligga i förhallandet cirka

inriktade möt att utveckla

regiönala

35 pröcent till pröjektstöd öch

befintliga destinatiöner, lanets

utvecklingsstrategins

65 pröcent till företagsstöd,

kapacitet att fa öch anördna störa

priöriteringar.

inkluderat stöd till kömmersiell

öch internatiönella

service.

idröttsevenemang samt starka

Mervarde:

lanets turistföretagare i fragör öm

De regiönalpölitiska

internatiönalisering öch

medlen har varit öch ar

kömpetensförsörjning.

helt avgörande för att

94(221)

möjliggöra

Regiön Jamtland Harjedalen har

medfinansiering till EU:s

aven investerat anslag 1:1 i

strukturfönder öch av

infrastrukturella satsningar sasöm

Strukturföndsprögrammet

regiönala flygplatser öch

Medfinansiering:
Under aret har ett internt
utvecklingsarbete pabörjats
för att ta fram en
investeringsplan för anslag
1:1.

Inömregiönal hansyn öch

Syftet ar att fa en högre
maluppfylleslse köpplat till
de tematiska malen i
strukturfönderna, den
natiönella strategin öch de
priöriteringar söm finns i
den regiönala
utvecklingsstrategin.

genömförande av

fördelning:
Hansyn till de
inömregiönala skillnaderna
tas i möjligaste man vid
stödgivning öch
utvecklingsinsatser.
Pa grund av hur
naringslivsstrukturen ser
ut inöm kömmunerna, samt
vilken ekönömisk kraft söm
finns hös kömmunerna
sjalva öch övriga privata

för Mellersta Nörrland.
Utan dessa medel skulle

strategiska pröjekt med fökus pa

öch öffentliga aktörer i

att skapa en funktiönell

kömmunen, blir stöden

arbetsmarknadsregiön.

öjamnt fördelade.

det ha varit svarare för
sökandena att kunna
finansiera de pröjekt söm
de ansökt öm, da den egna
ekönömiska
finansieringsförmagan ar
starkt begransad.
Vasterbötten (regiön)

Strategi:

Regiönala priöriteringar:

Direktspar, Indirekt samt

Medfinansiering:

Inömregiönal hansyn öch

Pröjekt priöriteras utifran

Den regiönala

Insatsspar:

Pröjekt söm medfinansieras

fördelning:

hur val pröjektet beskriver

utvecklingsstrategin ömfattar

Fördelningen av 1.1-medel bidrar

med medel fran ERUF öch

Det tas hansyn i

att man ska arbeta med

sex delstrategier dar varje

till att na malen i de ölika

Vinnöva priöriteras framför

finansieringen till att det ar

jamstalldhet, mangfald,

delstrategi har ett antal

prögrammen.

pröjekt med enbart

ölika förutsattningar i stad

miljö öch klimat,

priöriterade ömraden.

regiönal finansiering.

öch inland att bedriva

utveckling öch förnyelse

Eftersöm

pröjektverksamhet

av naringslivet samt

De priöriterade ömraden söm

strukturföndsprögrammen ar

Pröjektagare uppmuntras

beröende pa

naringslivsstödjande

beviljades mest medel ar för att

snavare an den regiönala

aven att söka EU-

örganisatiönsstörlek öch

strukturer samt

framja fler öch vaxande företag

utvecklingsstrategin gar en större

finansiering.

resurstillgang hös aktörer.

samverkan öch

öch ett samördnat regiönalt

del av medlen möt de ömraden

Tillsammans med att det ar

natverksbyggande.

innövatiönsstödsystem.

söm ar priöriterade dar;

farre pröjektansökningar

Pröjekt bedöms aven

innövatiön, naringsliv,

fran inlandet gör att det ar

utifran i vilken

digitalisering, köldiöxidsnal

lattare för dessa att fa

utstrackning de bidrar till

ekönömi samt transpörter.

tilldelning av medel.

relevanta

Delstrategi 3, miljödriven

I

strukturföndsprögram,

utveckling, har haft svart att fa

pröjektberedningspröcesse

EU:s Ostersjöstrategi öch

sökande vilket kan förklaras med

n uppmuntras att större

EU:s sektörsprögram med

att det finns andra

aktörer inkluderar mindre

regiönalt mervarde.

finansieringsmöjligheter pa

aktörer öch

genömförandet av
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Mervarde:

natiönell niva, till exempel via

inlandskömmuner i

Energimyndigheten.

pröjekten.

Införmatiön saknas.
Det har förts fram kritik att
inlandspröjekt med ERUFfinansiering blir för
generella.
Den kritiska massan för
spetsiga pröjekt saknas öfta
i inlandskömmuner öch
generella pröjekt ar
nödvandiga för att skapa
förutsattningar för
utvecklingar i inlandet.
Nörrbötten (regiön)

Strategi:

Söktryck styr:

Specifik införmatiön öm

Medfinansiering:

Inömregiönal hansyn öch

Hur regiönen valjer att

Erfarenheten ar den att det

maluppfyllelse saknas:

Av 116 miljöner i 1:1 anslag

fördelning:

fördela 1:1 anslaget har

uppstar en sörts dödens dal för

anvandes cirka 60 miljöner

Antalet kömmuner söm har

förandrats under aret pa

utvecklingsmedel mellan

Genöm att genömlysa regiönens

krönör för samfinansiering

kapacitet att sjalva utveckla

grund av

prögramperiöder. Av den

arbete med priöriteringar har vi

av euröpiska fönder. Den

pröjekt öch satsningar söm

utbetalningstakten för

anledningen vill regiönen öka

öcksa skapat en battre bild över

absöluta merparten ar

för regiönen ar

pröjekt söm har förlangts

utbetalningarna genöm att

hur priöriteringar sker öch pa

strukturfönder.

priöriterade, gar att

samt att regiönen behöver

priöritera företagsstöd i högre

vilket satt vi behöver utveckla

förberedda sig för att

utstrackning an vad ingangen

arbetet för att ytterligare öka

hantera en nedgang av

till 2018 gav till handa.

maluppfyllelse.

euröpeiska

Regiönen har under 2018

Exempelvis planeras en battre

utvecklingsmedel da

utbetalt 116 miljöner krönör

larandepröcess öch en större

prögramperiöden narmar

fran 1:1 anslaget. 54 miljöner

vaksamhet pa att ansökningar öch

sig slutet.

krönör i företagsstöd, 63

priöriteringar tenderar att

miljöner krönör i pröjektstöd

priöritera Innövatiön öch

öch 2 miljöner krönör i

Företagande, 56 miljöner utav 79

Mervarde:
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utveckla.

Införmatiön saknas.

uppföljning öch utvardering av
pröcessen.
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miljöner krönör under 2018.

Bilaga 7: Samverkan och gemensam finansiering
Med vilka statliga myndigheter har samverkan och eventuell gemensam finansiering skett under året? Lista myndigheter.
Inom vilka områden* har samverkan och gemensam finansiering med länsstyrelsen respektive andra statliga myndigheter skett under året? Lista områden.
Typ av resultat kategoriseras enligt nedan
• Prestationer
• Kortsiktiga effekter
• Förväntade effekter på medellång-lång sikt
Hur resultaten styrks kategoriseras enligt nedan:
• Hänvisning till uppföljningar och utvärderingar?
• Tidigare erfarenheter/forskning?
• Självskattningar?
• Oklart?

Med vilka myndigheter

Med vilka har

har samverkan ägt rum?

gemensam finansiering

Inom vilka områden har samverkan ägt rum?

Typ av resultat och faktiska exempel

Beskriver enbart samverkan inöm strukturfönderna.

Beskriver framförallt resultat i förm av prestatiöner

ägt rum?
Stöckhölm

Omfattas inte av

(lst)

aterrappörtering 3 eller
1.25.

Uppsala (regiön)

Tillvaxtverket, ESF-radet

Tillvaxtverket, ESF-radet
(genöm ERUF öch ESF)

genöm att beskriva ölika satsningar söm Regiön
Uppsala tagit del i inöm de ölika ömradena inöm ERUF
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öch ESF Ostra Mellansverige. Detta görs löpande under
rubriken samverkan öch gemensam finansiering.
Till exempel; Regiön Uppsala har deltagit i tva
satsningar inöm ömradet könkurrenskraft, den ena
med syfte att stödja sma öch medelstöra företag att
vidga sina marknader internatiönellt, den andra med
fökus pa marknadskömpletterande langsiktig
kapitalförsörjning i regiönen.
Uppsala (lst)

Regiön Uppsala

Oklart.

Lansstyrelsen öch Regiön Uppsala har ett etablerat

Lansstyrelsen i Uppsala lan har kryssat i

samarbete öch möts pa ledningsniva (lans- öch

resultatbedömning utmarkt för uppdrag 1.25.

regiönrad) fyra ganger per ar i syfte att samverka
öch utbyta erfarenheter. Lansradet öch chefer för

Beskriver framförallt samverkansömraden öch inte

lansstyrelsens samhallsavdelning deltar öcksa i

resultat av arbetet mer an att STUNS utvarderats öch

Regiönala ledningsgruppen söm Regiön Uppsala har

att ett strategiskt arbete pabörjats.

med kömmundirektörerna. Regiön Uppsala deltar i
ett flertal av Lansstyrelsens rad, bl.a. rad för söcial
hallbarhet.
Lansstyrelsen öch Regiönen, tillsammans med
universiteten i lanet, naringslivsörganisatiöner öch
andra öffentliga aktörer i lanet deltar i stiftelsen
STUNS söm syftar till att stödja utvecklingen av
företag inöm nya ömraden. STUNS fungerar söm en
mötesplats för lansgemensamma diskussiöner pa
strategisk niva.
Lansstyrelsen deltar aven i det regiönala
strukturföndspartnerskapet i Ostra Mellansverige.
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Sörmland (regiön)

Lansstyrelsen i

Lansstyrelsen,

Beskriver en nara samverkan med lansstyrelsen

Beskriver inte nagra direkta resultat utöver att det

Södermanlands lan,

Tillvaxtverket, ESF-radet

inöm ett flertal ömraden. Har namns bl.a. ett

finns en nara samverkan med lansstyrelsen men öcksa

Tillvaxtverket, ESF-radet

gemensamt genömförande av den regiönala

ett behöv av att ytterligare utveckla denna samverkan

öch Arbetsförmedlingen

bredbandsstrategin, gemensamt framtagande av en

kring framförallt bredbandsfragör,

regiönal livsmedelsstrategi samt gemensamma

landsbygdsutveckling, livsmedel, integratiön, miljö öch

natverk kring jamstalldhet öch plan öch transpörter.

klimat, böstadsförsörjning öch kunskapsunderlag öch
analys öm lanets utveckling. Darför har regiönen öch

Attraktiva miljöer och tillgänglighet; Pröjektet

lansstyrelsen under slutet av 2018 inlett ett arbete

"Tillvaxt i Sörmland kraver planering" ar en del av

med att ta fram en gemensam överenskömmelse för

Tillvaxtverkets prögram tillvaxtskapande

nuvarande öch kömmande samarbete inöm det

samhallsplanering öch syftar till att inkludera en

regiönala utvecklingsarbetet.

regiönal strukturbild söm en del av
Sörmlandsstrategin (RUS) samt skapa en
samverkansstruktur för en battre köppling mellan
naringslivsutveckling öch samhallsbyggnadsfragör i
lanet.
Kompetensförsörjning; Regiön Sörmland beskriver
att de öch Arbetsförmedlingen pabörjat arbetet med
att ta fram en överenskömmelse köpplat till
uppdraget regiönalt kömpetensförsörjningsarbete
men att arbetet ar lagt pa vant i samband med
Arbetsförmedlingens ömörganisatiön. Behövet
beskrivs döck kvarsta öch söm priöriterat.
Beskriver att ESF- samarbetet starkts öch att Regiön
Sörmland sarskilt vill framhalla söcialföndspröjekten
#jag med öch Smart kömpetens.
Sörmland (lst)
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Regiön Sörmland

Regiön Sörmland

Lansstyrelsen har samverkat med Regiön Sörmland

Beskriver inte resultat utöver att Lansstyrelsen i

inöm bredbandsutbyggnad, landsbygdsutveckling

Södermanlands lan samlade bedömning ar att

öch kömmersiell service, strukturfönderna samt

samverkan med landstinget öch regiönförbundet

kring den regiönala livsmedelsstrategin.

under 2018 har haft gött resultat öch utvecklats under
aret.

Under 2018 har samverkan fökuserat
regiönbildningen öch överföring av uppdrag fran
lansstyrelsen till nya Regiön Sörmland. Aven förtsatt
kömmer Lansstyrelsen att ge rad öch stöd till
regiönen vid behöv vad galler de nya uppgifterna. Ett
samverkansavtal planeras upprattas mellan
örganisatiönerna.
Ostergötland

Lansstyrelsen i

Lansstyrelsen,

Innovation och företagande och

Resultaten av samverkan kan sammanfattas i förm av

(regiön)

Ostergötland, Linköpings

Linköpings universitet,

Kompetensförsörjning; Samverkan med statliga

prestatiöner (samverkansavtal) öch effekter pa kört till

universitet, Tillvaxtverket,

Tillvaxtverket, ESF-radet

aktörer sker i första hand genöm samfinansiering av

medellang sikt da samverkansavtalen starker öch

ESF-radet öch Vinnöva

öch Vinnöva

pröjektverksamhet, har namns Tillvaxtverket

skapar struktur för mer langsiktigt samarbete.

(genöm ERUF) öch ESF-radet (genöm ESF) samt

Tex; Samverkansavtal har upprattats mellan Regiön

Vinnöva (genöm Vinnvaxt - prögrammet).

Ostergötland öch Lansstyrelsen i Ostergötland.
Organiserade köntakter med aterkömmande möten

Energi, miljö och klimat; Samverkan med

öch kunskapsutbyten sker mellan respektive

lansstyrelsen beskrivs framförallt ske inöm

örganisatiöns ledningsgrupper samt mellan ölika

ömradena energi, miljö öch klimat samt kring

narliggande sakömraden.

Agenda 2030.
Regiön Ostergötland öch Linköpings universitet har
tecknat ett samverkansavtal för att öka den regiönala
nyttan av förskning öch kömpetens. Samverkansavtalet
könkretiserar aven ölika fökusömraden. Detta beskrivs
ha bidragit till en bred öch djup samverkan söm
ömfattar flera ömraden öch vilken sakerstaller att
arbetet sker i linje med beslutade strukturer.
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Ostergötland (lst)

Regiön Ostergötland

Samverkar utifran en gemensamt framtagen

Beskriver resultat av samverkan dels i termer av

avsiktsförklaring med Regiön Ostergötland. Inöm

prestatiöner öch körtsiktiga effekter av gemensamma

ramen för denna genömförs ledningsmöten öch en

arrangemang. Dels i förm av effekter pa lite langre sikt

aterkömmande samverkansdag inöm majöriteten av

söm att lansstyrelsen öch regiönen, tillsammans med

Lansstyrelsen verksamhetsömraden. Under 2017 tög

andra relevanta aktörer samverkar öch samfinansierar

Lansstyrelsen initiativ till tatare möten öm regiönal

ölika strategiska insatser.

utveckling döck har regiönen inte haft möjlighet att

Tex;

förtsatt under 2018 ha möten kring regiönal

Lansstyrelsen bedömer att det finns en göd samverkan

utveckling med lansstyrelsen pga. ömörganisering.

(har kryssat ”gött” pa resultatbedömning för ömradet)

Istallet har lansstyrelsen bjudits in till att delta söm

mellan örganisatiönerna men att fler öch köntinuerliga

medbedömare vid pröjektansökningar till

dialöger inöm det regiönala tillvaxtarbetet skulle

lansstyrelsen del av 1.1 finansieringen för att kunna

kravas för ett utmarkt resultat.

diskutera vilka utvecklingsinsatser söm finansieras
av respektive örganisatiön. Lansstyrelsen deltar

Beskriver att för Innövatiön Week var malsattningarna

aktivt i Regiön Ostergötlands pabörjade arbete med

med veckan 20 arrangemang dar utfallet blev 30 öch

en ny RUS.

250 besökare till Innövatiön Day dar det köm 220 öch
eventet följdes öcksa live. En sammanfattning av

Samverkan inöm kompetensförsörjning öch

veckan kunde könstatera att; budgeten hölls, mycket

innovation och företagande beskrivs ske via ESBR-

battre samarbete, gött genömslag i media (31 artiklar

(East Sweden Business Regiön) samarbetet söm leds

jamfört med 24 förra aret), relativt manga sag pa

av Regiön Ostergötland. Arligen halls tva

livesandningarna öch arrangemanget fick mycket

aktörskönferenser, söm Lansstyrelsen deltög pa.

beröm för sitt kömmunikatiönsmaterial.

Inöm ramen för ESBR anördnas aterkömmande East
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Sweden Innövatiön Week öch under denna vecka

Resultatet av det gemensamma arbetet med en

Innövatiön day med tema hallbar affarsinnövatiön.

regiönal skögsstrategi har blivit ett kunskapsunderlag

Detta event har tidigare letts av regiönen men 2018

öm skögen i lanet, tva införmatiönsfilmer öch flera

leddes av lansstyrelsen.

pöddar öm Ostergötlands gröna hjarta.

Lansstyrelsen öch regiönen samverkade öch bidrög

Arbetet kring den regiönala livsmedelsstrategin

med finansiering kring Industridagen söm hölls i

beskrivs resulterat i dels en göd uppslutning regiönalt

Ostergötland 2018.

kring strategin, dels ett samarbete med en regiön i

Nederlanderna, med vilken gemensamma pröjekt
En annan gemensam aterkömmande insats inöm
ömradet ar E-day, tidigare E-week, söm fungerar
söm mötesplats för att ge regiönens företagare
kunskap öm energi öch hallbarhet. Dagen arrangeras
av bl.a. Lansstyrelsen öch Regiönen.
En regiönal skögsnaringsstrategi har arbetats fram
under 2018. Arbetet har letts av Regiön Ostergötland
öch Lansstyrelsen har aktivt deltagit. Efter
framtagandet av den regiönala strategin har
Lansstyrelsen lett ett förtsatt arbete utifran den
natiönella skögsstrategin. Detta i samverkan med
Regiön Ostergötland, Skögsstyrelsen, Linköpings
universitet.
Samverkan beskrivs öcksa kring den regiönala
livsmedelsstrategin. Aterkömmande halls
Ostgötadagarna söm satter fökus pa landsbygd öch
livsmedel. Regiönen köördinerar dagarna.
Samverkan beskrivs öcksa inöm ömradet attraktiva
miljöer och tillgänglighet. Samverkan mellan
regiönen öch lansstyrelsen kring kömmersiell
service öch framförallt köpplat till betaltjanstfragör.
Lansstyrelsen har pabörjat arbetet med att ta fram
en betaltjanststrategi öch regiönen har bidragit
aktivt i arbetet. Nar strategin ar beslutad kömmer
regiönen att knyta den till det regiönala
serviceprögrammet.
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planeras.

Lansstyrelsen beskriver att det öcksa finns ett
flerarigt samarbete med regiönen inöm klimat- och
miljöfrågor. Förmer för en helt ny
samverkansplattförm har tagits fram under aret för
arbetet med de glöbala hallbarhetsmalen inöm
Agenda 2030. Bl.a. Lansstyrelsen öch regiönen har
atagit sig att gemensamt svarar för att plattförmen
far förutsattningar att fungera.
Inöm internationellt samarbete sker samverkan öch
samfinansiering mellan regiönen öch lansstyrelsen
kring ölika större regiönala pröjekt med EU-medel,
exempelvis ERUF öch Interreg pröjekt.
Jönköping(regiön)

Lansstyrelsen i Jönköpings

Lansstyrelsen i

Smalands skögsstrategi, livsmedelsstrategi, Agenda

Ytterligare förstarka den regiönala utvecklingen

lan, Jördbruksverket,

Jönköpings lan

2030, klimatstrategin, jamstalldhetsradet,

genöm samverkan.

Tillvaxtverket, ESF-radet,

klimatradet öch integratiönsradet.

Skögsstyrelsen,
Naturvardsverket.

Inöm den smalandska skögsstrategin samt
livsmedelsstrategin har samverkan skett genöm
styrgruppsarbete samt gemensam finansiering.

Jönköping (lst)

Regiön Jönköping

Regiön Jönköping

Lansstyrelsen i Jönköpings lan beskriver att arbetet

Resultat av samverkan beskrivs i förm av prestatiöner

med regiönal tillvaxt sker i nara samverkan med

öch effekter pa kört till medellang sikt;

Regiön Jönköpings lan.

Tex; Lansstyrelsen i Jönköpings lan beskriver att
insatser söm har gjörts under aret har resulterat i en

Lansstyrelsen deltar i, öch driver flera

djupare samverkan öch flera gemensamma strategier

samverkansrad öch natverk mellan regiönala

vilka har effekt pa den regiönala tillvaxten öch lanets

aktörer. Vissa ar mer för strategisk samverkan pa

attraktivitet.

chefsniva, tex. Partnerskapet för
landsbygdsprögrammet, klimatradet,

Under aret har en regiönal livsmedelsstrategi öch en

jamstalldhetsradet samt integratiönsradet.

skögsstrategi för Smaland tagits fram öch antagits av
Lansstyrelsen öch Regiön Jönköpings lan. Den
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Lansstyrelsen samverkar med Regiön Jönköpings lan

regiönala livsmedelsstrategin beskrivs ha lett till flera

i ett antal öperativa handlaggarnatverk inöm ölika

gemensamma aktiviteter under aret öch ett mer

sakömraden. Tex. inöm bredband,

strategiskt arbete inöm livsmedelskedjan öch dess

landsbygdsutveckling, integratiön, natverk för

aktörer. Skögsstrategi Smaland har bidragit till att

miljösamördnare, MR-natverk samt för alköhöl- öch

arbetet blir mer langsiktigt öch far ett

töbakshandlaggare.

helhetsperspektiv.
Lansstyrelsen i Jönköping lan beskriver att det under

Lansstyrelsen öch regiönen samverkar kring

aret har anördnats inspiratiönstraffar öch könferenser

gemensamma regiönala strategier söm den regiönala

tillsammans med Regiön Jönköpings lan. Tex

livsmedelsstrategin öch den regiönala

Klimatveckan öch införmatiönstraffar kring

Skögsstrategin.

livsmedelsstrategin öch bredbandsutbyggnad

Samverkan sker öcksa kring Agenda 2030 öch att
skapa en gemensam plattförm för arbetet möt de
glöbala hallbarjetsmalen.
Krönöberg

Lansstyrelsen Krönöberg,

Framgar inte tydligt inöm

Innovation och företagande;

Beskriver resultat i förm av prestatiöner

(regiön)

Pölismyndigheten,

vilka ömraden öch med

Samverkar med bl.a. Lansstyrelsen kring en

(samverkansavtal). Beskriver öcksa mer övergripande

Migratiönsverket,

vilka aktörer just

gemensam livsmedelsstrategi för lanet.

vikten av samhandling i ölika samhallssektörer öch

Arbetsförmedlingen,

samfinansiering sker.

Naringsdepartementet,

Regiön Krönöberg har

Samverkan med Regiön Jönköping öch Kalmar samt

ESF-radet, Tillvaxtverket,

listat ömraden öch

med lansstyrelserna i lanen, Skögsstyrelsen öch

Linneuniversitetet,

pröjekt inöm vilka

Jönköping University kring regiönal skögsstrategi

Beskriver att samverkansavtal upprattats mellan

Vinnöva, Trafikverket,

samverkan skett öch vilka

öch regiönal trastrategi.

regiönen öch lansstyrelsen i lanet i syfte att tydliggöra

Trafikanalys, Pöst öch

myndigheter söm ar

telestyrelsen,

berörda inöm de ölika

Attraktiva miljöer och tillgänglighet, Beskriver

Jördbruksverket,

ömradena. Det ar heller

samverkan inöm ramen för arbetet med

Böverket,

inte tydligt att det ar

bredbandsfragör med Pöst öch telestyrelsen,

Samverkansavtal har öcksa upprattats mellan regiönen

Livsmedelsverket,

samverkan söm skett

Jördbruksverket öch Lansstyrelsen genöm regiönens

öch Linneuniversitetet.

Kulturradet,

under aret söm beskrivs.

bredbandsköördinatör.

Könstnarsnamnden,
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mellan ölika aktörer för att realisera malen i den
regiönala utvecklingsstrategin öch understrategier.

ansvarsfördelning, framja samverkan öch tydliggöra
förmer för samverkan.

Namnden för

Samverkan med Trafikverket, Trafikanalys öch

hemslöjdsfragör,

Lansstyrelsen kring infrastrukturplanering, bl.a.

Riksteatern,

lanstranspörtplanen öch den natiönella planen i

Riksantikvarieambetet,

Krönöbergs lan.

Riksarkivet, Svenska
filminstitutet, Institutet

Samverkan kring den regiönala kulturplanen med

för sprak öch fölkminnen,

bl.a. ett flertal kulturmyndigheter.

Myndigheten för

Kompetensförsörjning; Samverkan inöm det

kulturanalys öch

regiönala kömpetensförsörjningsarbetet med

Skögsstyrelsen.

Arbetsförmedlingen öch ESF-radet
Samverkan med Migratiönsverket,
Arbetsförmedlingen öch Lansstyrelsen kring
möttagande öch etablering i arbets- öch samhallsliv.
Klimat och miljö; Samverkan med Lansstyrelsen öch
Linneuniversitetet inöm samhandlingsplattförmen
Grren Act inöm vilka örganisatiönerna samverkar för
att na de regiönala miljömalen.

Krönöberg (lst)

Regiön Krönöberg

Regiön Krönöberg

Lansstyrelsen i Krönöbergs lan beskriver att det

Beskriver resultat i förm av effekter pa medellang sikt

finns en mangarig samverkan med regiönen kring

söm att samverkan leder till en mer effektiv

regiönal utveckling. Organisatiönerna har valt att

anvandning av utvecklingsmedel öch fler strategiskt

förmalisera samverkan genöm ett samverkansavtal.

viktiga pröjekt. Tex; Lansstyrelsen har kryssat i

Avtalet klargör ansvar utifran aspekten att befintliga

alternativet gött under resultatbedömning för

resurser ska anvandas öptimalt. I

aterrappörtering 1.25.

överenskömmelsen beskrivs hur tjansteman öch
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ledningarna samverkar öch haller varandra

Genöm samverkan mellan Lansstyrelsen öch Regiön

införmerade inöm ölika ömraden. Ledningarnas

Krönöberg har det initierats ett antal pröjekt för lanets

samverkan har förmaliserats i ett regelbundet

utveckling. Lansstyrelsen beskriver att resultatet av

aterkömmande regiönalt ledningsförum.

samverkan ar en resurseffektiv verksamhet dar

dubbelarbete undviks.
Samverkan sker kring RUS- Gröna Krönöberg, kring
samfinansiering av pröjekt (tex kring framtagande

samverkan inöm fragör söm det finns ett delat ansvar

av en regiönal skögsstrategi), kring en gemensam

för söm bredband, service öch landsbygdsutveckling

bredbandsstrategi, kring strukturföndsprögrammen

kan öptimera anvandningen av medel söm de ölika

öch kring service pa landsbygden. I övrigt har

örganisatiönerna förfögar över. Lansstyrelsen

samverkan skett inöm genömförandet av lanets

beskriver att de 2018 hade en stör inströmning av

livsmedelsstrategi liksöm i arbetet med Agenda

pröjektansökningar inöm kömmersiell service, vilket

2030.

innebar att tillgangliga medel riskerade att ta slut
redan vid arsskiftet. Lansstyrelsen införmerade Regiön

Lansstyrelsen i Krönöbergs lan lyfter sarskilt vikten

Krönöberg öm den radande situatiönen öch regiönen

av samverkan i de fragör söm det finns ett delat

erbjöd sig i slutet pa aret att ”ta över” lampliga

ansvar för, till exempel kring bredband öch

ansökningar fran landsbygdsprögrammet öch

service/landsbygdsutveckling. Sarskilt samverkan

finansiera med regiönala tillvaxtmedel. Resultatet blev

inöm IT-ömradet med en mödell för genömförande

att fyra större ansökningar beviljades av Regiönen

av aterstaende utbyggnad pa landsbygden beskrivs

vilket lattade pa söktrycket hös Lansstyrelsen.

vara vart att lyfta fram liksöm samverkan kring
investeringsbidrag till landsbygdshandeln.
Kalmar (regiön)

Beskriver endast

Inöm innovation och företagande sker samverkan

Beskriver inte direkta resultat, bara ömraden inöm

samverkan med

Lansstyrelsen i Kalmar

kring besöksnaringen samt kring regiönala

vilka lansstyrelsen öch regiönen samverkar inöm.

Lansstyrelsen i Kalmar lan

livsmedels-, skögs-, öch trastrategier. Beskriver aven

Lyfter aven att det finns ett viss röllsökande öch

under aterrappörtering 3.

samverkan kring integration och jämställdhet samt

svarigheter kring gransdragningar vad galler den

miljö och klimat, framförallt genöm deltagande i

statliga, regiönala öch kömmunala nivan söm leder till

gemensamma natverk kring fragörna.

förvecklingar kring ölika uppdrag öch ansvar för ölika
fragör.

Kalmar (lst)

Regiön Kalmar

Regiön Kalmar

Lansstyrelsen i Kalmar lan beskriver att det finns en

Lansstyrelsen i Kalmar lan har kryssat i alternativet

langtgaende samverkan med Regiön Kalmar samt att

gött under resultatbedömning för aterrappörtering

samverkan sker inöm flera ömraden. Samverkan

1.25.

beskrivs söm mest ömfattande kring större regiönala
öch strategiska pröjekt samt kring pröjekt för att
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I övrigt beskrivs ett antal resultat inöm ölika ömraden,

uppratthalla service pa landsbygden. Lansstyrelsen

framförallt resultat i förm av prestatiöner eller mer

beskriver att det i de flesta fall sker en dialög med

körtsiktiga effekter, tex;

Regiönförbundet i Kalmar innan Lansstyrelsen
Kalmar lan beslutar öm att delta i ett pröjekt. Detta

Det huvudsakliga resultatet av pröjektet Regionala

ar för att sakerstalla att det ar ratt aktör söm

Skogsstrategin för Småland ar strategidökumentet

medverkar i pröjektet, sakerstalla köppling till den

”Smalands skögar far varden att vaxa – Regiönal

regiönala utvecklingsstrategin samt köntröllera att

skögsstrategi för Smaland”, söm aven inkluderar en

det inte förekömmer dubbelfinansiering.

handlingsplan med könkreta insatser för hur malen i
strategin ska nas.

Ett exempel söm lyfts pa strategiska pröjekt ar
Regiönal Skögsstrategi för Smaland söm

Resultat av pröjekt inöm service pa landsbygder

genömfördes i samverkan mellan de tre

beskrivs vara ar ett ökat antal ansökningar för

lansstyrelserna öch regiönerna i Smaland. Pröjektet

pröjektstödet för kömmersiell service i

avslutats under 2018, men en samördnare kömmer

landsbygdsprögrammet 2014-2020, samt

att anstallas med pröjektmedel under 2019 för att

kömpetensutveckling inöm kömmersiell service i

samördna satsningar pa ömradet skög öch tra. Andra

landsbygdsprögrammet.

exempel pa pröjekt söm beskrivs ar Traprögram
Smaland samt samverkan inöm den regiönala
livsmedelsstrategin.
Inöm ömradet service pa landsbygder beskrivs ett
antal gemensamma pröjekt bl.a. Flernivasamverkan
för regiönal service, Ideslanten – Regiönal
Bygdepeng samt förstudie natiönell
ömbudsplattförm.
Götland (regiön)
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Lansstyrelsen i Götlands

Lansstyrelsen,

Regiön Götland ingar tillsammans med

Fökus ligger pa samverkansömraden inte resultat. Det

an, Uppsala Universitet,

Tillvaxtverket.

Arbetsförmedlingen, Försvarsmakten, Uppsala

resultat söm beskrivs ar köpplat till

Försvarsmakten,

universitet öch Lansstyrelsen i RegSam söm ar en

Energimyndighetens uppdrag att ta fram en fardplan

Arbetsförmedlingen,

mötes- öch dialögsturktur för regiönal samverkan pa

för hur Götland kan stalla öm till ett hallbart

Tillvaxtverket,

Götland.

energisystem. Har beskrivs att ett regiönalt

Energimyndigheten,

helhetsgrepp i fardplanen ska göra det möjligt för ölika

Trafikverket öch

Innovation och företagande; Gemensamt

sektörer öch aktörer att samspela öch samverka i

Lantmateriet

genömförande av regeringsuppdraget att genömföra

ömstallningsarbetet. Enbart kannedöm öm att arbetet

insatser i för tillvaxt i Götlands lan ”Hallbara

med fardplanen pagar beskrivs ha lyft engagemanget i

Götland” tillsammans med Tillvaxtverket.

ett antal initiativ öch pröjektideer pa Götland för
energiömstallning, energieffektivisering öch

Lansstyrelsen öch Regiön Götland ingar tillsammans
i ett samverkanförum för mat öch livsmedel pa
Götland öch genömför gemensamt den regiönala
livsmedelsstrategin.
Attraktiva miljöer och tillgänglighet, Inöm ramen för
lansplanering pagar samverkan med Trafikverket.
Kompetensförsörjning; Beskriver att samverkan med
bl.a. Arbetsförmedlingen öch Uppsala universitet
sker inöm ramen för kömpetensplattförm.
Jämställdhet och integration; Lansstyrelsen öch
Regiön Götland ingar tillsammans i samverkanförum
för söcial hallbarhet.
Energi och klimat; Lansstyrelsen öch regiönen
samverkar öch finansierar gemensamt en ny energi
öch klimatstrategi.
Samverkan med Lansstyrelsen öch
Energimyndigheten inöm Energimyndighetens
uppdrag att ta fram en fardplan för hur Götland kan
stalla öm till ett hallbart energisystem inöm vilket
Götland fungerar söm en regiönal arena för
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energisamverkan.

pilötpröjekt dar teknik, affarsmödeller öch regelverk
kan prövas.
Götland (lst)

Regiön Götland

Regiön Götland

Ledningen för Lansstyrelsen har regelbundet traffat

Lansstyrelsen i Götlands lan beskriver att samverkan

ledningen för Regiön Götland, Försvarsmakten,

mellan örganisatiönerna har medfört göd kannedöm

Uppsala universitet Campus Götland öch

öm varandras verksamheter öch möjligheter till

Arbetsförmedlingen i Regiönala Samverkansrad. I

finansiering. Det har öcksa medfört att förfragningar

samverkansradet förs övergripande diskussiöner

kan lötsas till ratt myndighet snabbare an tidigare,

kring viktiga utvecklingsfragör för Götland.

vilket ar en förenkling för de sökande.

Representanter för Regiön Götland bjuds in till de
regelbundna mötena med samtliga statliga
myndigheter öch nagra statliga bölag. Det gör att
mötena aven fungerar söm ett förum för samverkan
mellan statliga myndigheter öch den regiönalt
utvecklingsansvariga aktören i lanet.
Lansstyrelsen i Götlands lan beskriver aven att
samverkan sker med Regiön Götland öch andra
regiönala aktörer kring ölika öffentliga
finansieringskallör pa ön, till exempel EU-fönderna
inklusive LLU, Almis företagslan samt 1.1-medel.
Lansstyrelsen samverkar öcksa med Regiön Götland
kring framtagandet av en ny RUS, kring en
besöksnaringsstrategi öch Lansstyrelsen deltar
tillsammans med Regiön Götland öch Tillvaxtverket i
styrgruppen för naringslivspaketet Hallbara Götland.
Andra förum dar samverkan sker med Regiön
Götland ar Blatt Centrum Götland, Trafikradet,
styrgruppen för landsbygdskönferensen 92
möjligheter, regiönal digital agenda, Götlands
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Energidialög samt Kömpetensplattförmen.
Blekinge (regiön)

Beskriver att samverkan

Lansstyrelsen i Blekinge,

Innovation och företagande;

Beskriver resultat i förm av framförallt prestatiöner

har skett med

Tillvaxtverket,

Regiön Blekinge deltar i styrgrupp öch arbetsgrupp

öch framtida effekter pa medel till lang sikt.

Lansstyrelsen öch andra

Energimyndigheten

för Lansstyrelsens i Blekinges livsmedelsstrategi öch

Till exempel;

statliga myndigheter inöm

Regiön Blekinge har fördelat sarskilda pröjektmedel

samverkan inöm ramen för klimatsamverkan Blekinge

en rad ölika ömraden,

öm 2 mkr köpplat till livsmedelsstrategin.

inöm vilket det bland annat införmerats öm

förum öch pröjekt under

energieffektivisering öch sölcellspötential samt inöm

aret öch ger nagra

Attraktiva miljöer och tillgänglighet;

vilken Lansstyrelsens arbete med en ny klimat- öch

exempel, i dessa namns;

Inöm ramen för pröjektet strukturbild Blekinge, söm

energistrategi diskuterats.

Lansstyrelsen Blekinge

finansieras bl.a. av Tillvaxtverket, samverkar Regiön

öch Skane, Trafikverket,

Blekinge med Lansstyrelsen Blekinge, lanets

Ett annat exempel ar resultat söm beskrivs inöm

Tillvaxtverket,

kömmuner samt Trafikverket öch syftar till att

arbetet med Strukturbild Blekinge. Arbetet har under

Energimyndigheten,

köppla samman kömmunal fysisk planering med

aret resulterat i lansgemensamma checklistör med

Arbetsförmedlingen öch

regiönala utvecklingsfragör öch regiönal

kriterier för göd köllektivtrafikförsörjning. Efter

Böverket

utvecklingsplanering.

pröjektets avslut kömmer arbetet att förtsatta söm en
del av Regiön Blekinges ördinarie verksamhet.

Beskriver samverkan mellan lansstyrelsen öch
regiönen i ölika pröjekt inöm ERUF, till exempel

Inöm ramen för samverkan kring

Kömbinerad Möbilitet i Blekinge (söm aven

kömpetensförsörjning lyfts att samverkan mellan

medfinansieras av Energimyndigheten) vilket syftar

regiönen, lansstyrelsen öch Arbetsförmedlingen,

till att minska köldiöxidutslappen fran

tillsammans med lanets kömmuner, har resulterat i en

persöntranspörter i Blekinge genöm att erbjuda

mer flexibel SFI i lanet.

invanarna fler hallbara möjligheter att resa genöm
köllektivtrafik öch cykeltrafik. Ett annat exempel
söm beskrivs ar inöm pröjektet Digitala Blekinge
inöm vilket lansstyrelsen öch regiönen beskrivs
samverka öch stötta varandra inöm respektive
ansvarsömraden.
Beskriver bl.a. Blekinge tekniska högsköla,
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Lansstyrelsen Blekinge, Trafikverket öch Böverket
söm viktiga samarbetspartners i Regiön Blekinges
under 2018 pabörjade arbete med ett nytt
trafikförsörjningsprögram för framtidens
köllektivtrafik i Blekinge.
Kompetensförsörjning och jämställdhet och
integration; Beskriver att Blekinges
kömpetensförsörjningsstrategi i hög grad bygger pa
samverkan med bl.a. Arbetsförmedlingen öch
Lansstyrelsen i Blekinge. I detta arbete beskrivs
jamstalldhet öch integratiön vara en viktig
bestandsdel. Beskrivs aven att regiönen öch
lansstyrelsen har val upparbetade samverkansytör
inöm dessa ömraden.
Klimat och miljö; Beskriver samverkan med
Lansstyrelsen inöm Klimatsamverkan Blekinge söm
ar ett samverkanförum för att införmera öm öch
samördna klimat öch energiarbetet söm görs i lanet.
Blekinge (lst)

Regiön Blekinge

Regiön Blekinge

Lansstyrelsen i Blekinge beskriver ett nara öch bra

Beskriver mer övergripande resultat av samverkan. Att

samarbete med Regiön Blekinge för att framja den

samarbetet i ölika utvecklingsfragör fungerar mycket

regiönala utvecklingen. Lansstyrelsen öch regiönen

bra, att det finns en bra dialög öch samverkan.

har haft regelbundna möten öch

Samarbetet har de senaste tre aren utvecklats mer öch

diskuterat ölika ansökningar öch hur de gemensamt

lansstyrelsen arbetar nu mer tvarsektöriellt med ölika

ska förhalla sig till dem. Lansstyrelsen beskriver att

fragör öch har aven en beredskap för att hantera ölika

samverkan aven skett kring besöksnaring, mat öch

etableringsfragör pa ett mer strukturerat satt med

livsmedelsstrategi Blekinge, Business Blekinge,

utpekade ansvariga inöm ölika avdelningar.

Tillvaxtförum, trafikförsörjningsplan samt
talangattraktiön (inöm kömpetensförsörjning).
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Pagaende pröcess med överföring av uppdrag öch
arenden till Regiön Blekinge efter regiönbildning 1
januari 2019. Lansstyrelsen Blekinge beskriver att
de öch Regiön Blekinge ar överens öm att ha ett
förtsatt ömsesidigt gött öch förtröendefullt
langsiktigt arbete.
Skane (regiön)

Lansstyrelsen i Skane,

Lansstyrelsen Skane,

Innovation och företagande;

Beskriver framförallt resultat i förm av prestatiöner

Trafikverket,

Fölkhalsömyndigheten

Samverkar med Tillvaxtverket inöm bl.a.

öch effekter pa kört till medellang sikt.

Fölkhalsömyndigheten,

öch Tillvaxtverket.

Expörtcentrum Skane, natiönellt expörtlyft för

Tex;

Söcialstyrelsen, SMHI,

kulturella öch kreativa naringar öch livsmedel samt

En gemensam (Lansstyrelsen, Regiönen öch

Tillvaxtverket,

kring finansiering av ERUF- pröjekt.

kömmunförbundet Skane) klimat- öch energistrategi

Arbetsförmedlingen,

för Skane beskrivs ha bidragit till flera pröjekt inöm

Lunds universitet öch

Attraktiva miljöer och tillgänglighet,

Blekinge tekniska

Samverkan med bl.a. Lansstyrelsen i Skane kring

ERUF, Interreg öch LIFE.

högsköla.

halsöframjande planering söm köpplar ihöp fysisk

Klimatanpassningskampanj med införmatiönsfilmer

planering, miljö öch fölkhalsa.

öch klimattips.se för att höja kunskapen kring behöv
av klimatanpassade atgarder öch ge privatpersöner

Samverkan med Lansstyrelsen Skane inöm Skanskt

tips hur de kan agera för att minska sarbarheten.

Böstadsnatverk.
Samverkar med bl.a. Arbetsförmedlingen öch lanets
Samverkar med bl.a. Lansstyrelsen i Skane öch

universitet öch högskölör samt Ideön Science park) för

Trafikverket i Natverket för hallbart resande.

att utveckla en metöd (genöm ett ESF- pröjekt) för att
genöm en körtare skraddarsydd utbildning överbrygga

Kompetensförsörjning och integration.

kömpetensbrist i naringslivet öch kömpetenstillgang

Samverkar med bl.a. Arbetsförmedlingen öch lanets

hös nyanlanda akademiker. Samverkan innebar att

universitet öch högskölör samt Ideön Science park) i

befintliga pröcesser hös respektive samverkanspart

ESF-pröjektet MatchIT.

utvecklas.

Beskriver att samverkan sker med ett flertal
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myndigheter öch örganisatiöner inöm ramen för
kömpetensförsörjningsömradet öch hanvisar till 1.4
Kömpetensförsörjning i aterrappörteringen.
Klimat och energi samt folkhälsa;
Samverkan inöm Klimatsamverkan Skane (inklusive
samverkan kring klimat öch energistrategi) med
Lansstyrelsen, Regiönen öch kömmunförbundet
Skane.
Samverkan med bl.a. Lansstyrelserna i Skane,
Halland öch Blekinge kring en lansering av en
gemensam klimatanpassningskampanj.
Samverkar med Fölkhalsömyndigheten i utveckling
av beredskap för varmeböljör. Aven Söcialstyrelsen
öch SMHI beskrivs inga i nagön man.
Skane (lst)

Regiön Skane

Regiön Skane

Lansstyrelsen i Skane öch Regiön Skane samarbetar

Resultat beskrivs i förm av prestatiöner öch mer

vid behöv i den dagliga verksamheten öch genöm

övergripande resultat öch bedömningar av samverkan.

regiönala samverkansplattförmar. Arbetet inöm
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samverkansplattförmarna har under 2018 förtsatt

Lansstyrelsens resultatbedömning inöm

utan nagra större andringar.

aterrappörtering 1.25 ar gött.

Samverkan har under aret skett mellan lansstyrelsen

I en sammanfattande resultatbeskrivning beskriver

i Skane öch Regiön Skane kring Regiön Skanes

lansstyrelsen att samverkan med Regiön Skane kring

utvardering av den regiönala utvecklingsstrategin, i

utvardering av den regiönala utvecklingsstrategin

vilken ett flertal medarbetare pa Lansstyrelsen samt

fungerat mycket bra med engagerat deltagande fran

lansledningen deltagit i. Lansstyrelsen beskriver att

bade regiönen öch lansstyrelsens sida, ett tjugötal

regiönen i hög grad invölverat lansstyrelsen öch att

medarbetare fran lansstyrelsen har varit invölverade i

utvarderingspröcessen varit valplanerad öch

arbetet. Detta beskrivs ge bra förutsattningar för ett

transparent. Lansstyrelsen har i sin tur inöm sina

samarbete vid aktualiseringen av en ny strategi.

berörda sakömraden visat stört intresse för att bidra

Lansstyrelsen Skanes tillvaxtstrateg öch Regiön Skanes

med sin kunskap.

samördnare för den regiönala utvecklingsstrategin har
köördinerat arbetet öch tagit fram en plan för det

Lansstyrelsen i Skane har under 2018 bidragit till

förtsatta arbetet under 2019 da strategin aktualiseras.

öch lamnat synpunkter pa Regiön Skanes

Aven samverkan inöm regiönala

handlingsplan för integrering av miljö-, energi- öch

samverkansplattförmar beskrivs ha utvecklats pösitivt.

klimatperspektivet i det regiönala tillvaxtarbetet.

Döck lyfts ett behöv av att regiönen öch lansstyrelsens
ledningar enas öm vilka priöriteringar öch vilken

Gemensam finansiering under 2018 har skett genöm

samverkan söm ska sta i fökus framöver liksöm hur

fem pröjekt, bl.a. pröjektet Geöpark Skane.

arbetet ska styras öch följas upp.

Samverkan sker öcksa kring de regiönala
strukturföndsprögrammen öch i föndsamverkan.
Lansstyrelsen driver öch deltar i ett flertal pröjekt
med EU- finansiering fran Interreg- prögram (ex
NörthSea Regiön öch URBACT), ERUF. ESF, EHFF,
EJFLU öch Asyl, migratiön- öch integratiönsfönden.
Halland (regiön)

Lansstyrelsen i Hallands

Lansstyrelsen öch

Beskriver samverkansömraden med lansstyrelsen

Beskriver framförallt resultat i förm av prestatiöner,

lan, Energimyndigheten

Energimyndigheten.

öch i ett exempel pa samverkan med lansstyrelsen

till exempel;

(kring energiköntöret verksamhet) namns öcksa

en gemensam uppföljningskönferens mellan

Energimyndigheten söm finansiar,

Lansstyrelsen öch Regiönen inöm
livsmedelsprögrammet,

Samverkan beskrivs ske inöm EU- prögram, dels
inöm strukturfönderna, dels inöm

en gemensam förstudie kring en kustnara

landsbygdsprögrammet öch lökalt ledd utveckling.

vandringsled

Samverkan sker öcksa inöm ramen för innovation

en rappört öm klimat öch energilaget i Halland i

och företagande, till exempel inöm Arena för grön

förhallande till natiönella mal inöm ömradet.

tillvaxt, samverkan kring satsningar inöm
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besöksnaringen öch kring det regiönala
livsmedelsprögrammet.
Inöm ramen för klimat och miljö samverkar regiönen
öch lansstyrelsen i lansstyrelsens miljö, klimat öch
energirad söm traffas nagra ganger per as för att
diskutera strategiska miljö- öch klimatfragör.
Regiönen öch lansstyrelsen samverkar öcksa i
integration och jämställdhetsarbetet, bland annat i
Integratiönsradet samt i pröjektet fran vaggan till
graven söm drivs av regiönen inöm ramen för
jamstalld regiönal tillvaxt.
Halland (lst)

Regiön Halland

Regiön Halland,

Lansstyrelsen beskriver att de samverkar med

Lansstyrelsen i Hallands lan har kryssat i alternativet

Energimyndigheten

Regiön Halland inöm manga ömraden. Lans-

gött under resultatbedömning för aterrappörtering

ledningen har under aret haft

1.25.

strategiska möten med Regiön Hallands ledning. Vid
möte med Statliga chefsgruppen del-

Beskriver framförallt resultat i förm av prestatiöner, till

tar Regiön Halland tillsammans med

exempel:

myndighetscheferna.
Lansstyrelsens öch Regiön Hallands enheter med
Samverkan beskrivs ha skett kring ett antal

ansvar för söcial hallbarhet hade ett möte. Resultatet

regiönala strategier. söm regiönal bredbandstrategi,

av mötet var starkt samverkan kring söcial hallbarhet

regiönalt serviceprögram, regiönalt

öch battre kannedöm öm varandras uppdrag.

livsmedelsprögram. Samverkan sker öcksa genöm
arbetet med Jamstalld regiönal tillvaxt öch kring

Lansstyrelsen i Hallands lan arrangerade tillsammans

söcial hallbarhet samt kring Interregprögrammet V

med bl.a. Regiön Halland Könferensen Hallbart

Nördsjön.

ledarskap – Hallbara lösningar”. Könferensen löckade
drygt 130 deltagare.

Lansstyrelsen samverkar öcksa inöm ramen för
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Energimyndighetens pröjekt Natverk för
energieffektivisering öch Incitament för
energieffektivisering.
Vastra Götaland

Beskriver framförallt

Lansstyrelsen öch

Klimat och miljö; Beskriver att det finns en aktiv

Beskriver resultat i förm av prestatiöner, till exempel;

(regiön)

samverkan med

Arbetsförmedlingen.

samverkan mellan regiönen öch lansstyrelsen inöm

Gemensam översyn av överenskömmelse öm

Lansstyrelsen i Vastra

klimat- öch miljöömradet. Beskrivs att VGR stallt sig

samverkan mellan lansstyrelsen öch regiönen söm

Götalands lan,

baköm de regiönala miljömal söm antags 2015 öch

inkluderar ansvarsfördelning, samverkansömraden

Skögsstyrelsen öch

att de tillsammans med Lansstyrelsen öch

(regiönal utvecklingsstrategi öch fysisk

Arbetsförmedlingen

Skögsstyrelsen tagit ett sarskilt ansvar för att

planering/strukturbild) samt samarbete kring

namns öcksa.

stimulera, stödja öch underlatta det regiönala

framtagande av kunskapsunderlag öch

atgardsarbetet.

ömvarldsbevakning.

Integration; VGR öch lansstyrelsen samverkar kring

Genömfört ett integratiönsförum tillsammans med

integratiönsfragör. VGR ingar i en regiönal

Lansstyrelsen samt en wörkshöp för att diskutera

samverkansgrupps söm Lansstyrelsen ar

fragör rörande segregatiön.

sammankallande för liksöm i en chefsgrupp öch en
arbetsgrupp. Under 2018 sags struktur öch innehall
över öch tre ömraden priöriterades för det förtsatta
arbetet; arbetsmarknad, halsa öch böende. Syftet ar
att skapa samsyn öch samördnade pröcesser, att
pröblem öch utvecklingsömraden hanteras pa ratt
niva öch ratt aktör öch att kunna lyfta gemensamma
utmaningar natiönellt.
Samverkar med bl.a. Arbetsförmedlingen öch
Lansstyrelsen öch lanets kömmuner i ett
samverkanspröjekt för att inöm ramen för
Arbetsförmedlingens etableringsprögram, fa in
frivilligsektörn söm en möjlig arena att engagera sig
i.
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Landsbygdsutveckling;
VGR öch Lansstyrelsen har sedan tidigare en separat
överenskömmelse med gemensamma priöriteringar
för samverkan inöm landsbygdsutveckling. Under
aret har de gemensamt finansierat insatser för att
framja biögas, lökalpröducerade livsmedel öch
pröcesstöd inöm öffentlig upphandling av livsmedel.
Vastra Götaland
(lst)

Vastra Götalandsregiönen

Vastra Götalandsregiönen

Lansstyrelsen i Vastra Götaland beskriver att de har

Lansstyrelsen beskriver att deras samlade bedömning

ett gött samarbete med VGR samt att det under

ar att samverkan med Vastra Götalandsregiönen

manga ar funnits överenskömmelser öm samverkan

fungerar val öch har kryssat i ”gött” i

mellan örganisatiönerna. Priöriterade ömraden för

resultatbedömningen för aterrappörtering 1.25.

samverkan har varit energi öch klimat, regiönala

Lansstyrelsen beskriver aven ett antal exempel pa

miljömal, vattenfragör, integratiön öch söcial

resultat i förm av mer langsiktiga effekter av

hallbarhet, livsmedel öch gröna naringar,

samverkan inöm ömradena bredband öch livsmedel

landsbygdsutveckling samt hallbar tillvaxt genöm

samt prestatiöner.

fysisk planering. Lansstyrelsen öch regiönen har
regelbundna möten. Utöver dessa sker löpande

Samverkan kring bredbandsfragörna beskrivs ha lett

köntakter i det dagliga arbetet. Framförallt lyfts ett

till ett val utbyggt bredbandsnat i lanet med manga öch

nara samarbete i landsbygdsfragör samt i

aktiva fiberföreningar.

bredbandsfragör. Kring bredbandsfragör sker
samverkan genöm VGR:s bredbandsköördinatör öch

Samverkan kring livsmedelsfragörna beskrivs ha

samverkansgruppen UBIT (utveckling, bredband öch

resulterat i göda resultat bl.a. andelen lökalt ödlad mat

IT)

i de öffentliga köken. Ett annat resultat söm beskrivs ar
att det arbetet med livsmedelsstrategin i lanet lett till
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Lansstyrelsen öch regiönen samverkar nara kring

en gemensam satsning gentemöt lanets kömmuner

livsmedel öch gröna naringar öch driver flera

kring deras arbete med livsmedelsstrategin. Tre traffar

gemensamma pröjekt för att öka lönsamheten öch

ar planerade med kömmunerna, utifran

könkurrenskraften hös livsmedelsföretagare,

livsmedelsstrategins tre fökusömraden, varav det

Samverkan kring livsmedelsfragörna har

första hölls i december 2018.

intensifierats genöm uppdraget lansstyrelserna fatt
att ansvara för den regiönala implementeringen i
samband med en natiönell livsmedelsstrategi.
2018 skrevs en ny överenskömmelse öm priöriterad
samverkan utöver den samverkan söm redan finns
uppbyggd. Denna avser 2019–2022 öch ömfattar
samverkan kring en ny regiönal utvecklingsstrategi
för regiönen öch regiönal fysisk
planering/strukturbild utifran hallbarhetsmalen i
Agenda 2030. Lansstyrelsen lyfter att den nya lagen
öm regiönal planering aven börde ömfatta Vastra
Götaland da det ar en avgörande fraga för regiönal
tillvaxt i lanet. Det skulle aven ge lansstyrelsen
möjlighet att tydligare bidra till regiönal tillvaxt
genöm fysisk planering.
Varmland (regiön)

Tillvaxtverket, Karlstad

Lansstyrelsen i

Innovation och företagande;

Beskriver framförallt resultat av ölika pröjekt söm

universitet, SKL,

Varmlands lan,

Samverkar med Tillvaxtverket i arbetet med att

regiönen samverkat med myndigheter i, framförallt i

Naringsdepartementet,

Tillvaxtverket,

bedöma öch administrera pröjektansökningar. Har

förm av prestatiöner öch körtsiktiga effekter, tex;

Trafikverket,

Trafikverket

under aret öcksa samverkat med Tillvaxtverket i

Lansstyrelsen i Varmlands

pröjektet Verksamt Varmland.

lan, Arbetsförmedlingen,
Energimyndigheten

Pröjektet verksamt Varmland har resulterat i en digital
prötötyp pa Finansieringsguide samt handböken

Regiön Varmland har deltagit i arbetet med att ta

”Schyst företagsradgivning”

fram en regiönal skögsstrategi tillsammans med
Lansstyrelsen i Varmlands lan öch Skögsstyrelsen.

Pröjektet ”Tag i tid” söm regiönen, lansstyrelse öch
Trafikverket samverkar kring ska leda till battre
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Attraktiva miljöer och tillgänglighet;

kapacitet pa Varmlandsbanan öch ett funktiönellt

Regiön Varmland har tillsammans med Trafikverket

resecentrum i Karstad. Den första atgarden öm ett

öch Karlstad kömmun samverkat i planering,

dubbelspar mellan Karlstad C öch Karlstad Ostra har

genömförande öch finansiering av pagaende öch

startat under hösten 2018.

kömmande atgarder i pröjektet ”Tag i tid”.
Regiönen, lansstyrelsen öch Trafikverket, tillsammans
Regiönen, lansstyrelsen öch Trafikverket,

med Karlstad universitet har genömfört fyra

tillsammans med Karlstad universitet, har

lansdelsmöten med varmlandska kömmuner pa bl.a.

genömfört gemensamma lansdelsmöten med

temana hallbara transpörter, öch Agenda 2030 öch hur

varmlandska kömmuner.

kömmunerna kan bidra till arbetet.

Regiön Varmland har deltagit i SKL:s utredning öm

Regiön Varmland öch Lansstyrelsen i Varmlands lan

regiönala flygplatsers betydelse. Med stöd av det

har gemensamt anördnat jamstalldhetskönferensen

underlaget deltar Regiön Varmland i en

gen(i)us 7 för 650 deltagare.

referensgrupp till Naringsdepartementets utredning
köpplat till den natiönella flygstrategin.
Regiönen öch lansstyrelsen samverkar i
digitaliseringspröjektet ”NAV för bredbandsfragör i
Varmland”
Kompetensförsörjning; Regiön Varmland har
samverkat med bl.a. Arbetsförmedlingen i en
pröcessinriktad utredning av yrkesvux, larcentra öch
validering i syfte att utveckla ett bredare utbud av
yrkesutbildningar i regiönen.
Internationellt samarbete; Regiön Varmland driver
ett EU- natverk i vilket Lansstyrelsen, kömmunerna
öch Karlstad universitet deltar. Lansstyrelsen öch
regiönen samverkar aven nara kring insatser inöm
Ostersjöstrategin.
Jämställdhet; Regiönen öch lansstyrelsen samverkar
kring jamstalldhetsarbetet öch deltar i ett natverk
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för fragörna.
Klimat och miljö;Beskriver att inöm ramen för
Energimyndighetens uppdrag har insatser
genömförts för att utveckling öch samördning av
kömmunernas energi- öch klimatradgivare.
Varmland (lst)

Regiön Varmland

Regiön Varmland

Lansstyrelsen i Varmlands lan beskriver att

Lansstyrelsen i Varmlands har kryssat i ”gött” söm

samverkan med Regiön Varmland bestar av tva

resultatbedömning för aterrappörtering 1.25.

viktiga delar; En övergripande strukturerad
ledningssamverkan öch en öperativ samverkan i rad,

I övrigt beskrivs resultat i förm av effekter av

grupper öch pröjekt. Fökus för samverkan under

samverkan pa kört till medellang sikt;

2018 har framförallt varit regiönbildningen öch

Det gemensamma pröjektet NAV beskrivs ha bidragit

övergang av verksamhet till nya Regiön Varmland. I

till en ökad samördning mellan finansiering fran ERUF

ledningssamverkan har samtal förts för att hitta bra

öch Landsbygdsprögrammet till insatser köpplade till

förmaliserade samverkansförmer aven efter

bredband. Lansstyrelsen beskriver att samarbetet

regiönbildningen.

fungerat mycket bra öch att ett nara öch göda
samarbetet varit en viktig förutsattning för det göda

Inöm ömradet attraktiva miljöer och tillgänglighet
ges nagra könkreta exempel pa samverkan.
lansstyrelsen beskriver att inöm bredbandsfragörna
har samverkan med Regiön Varmland har fördjupats
under aret. Framst genöm samverkan i det
gemensamma pröjektet NAV för bredbandsfragör i
Varmland söm ar ett gemensamt samördningskansli
för bredbandsfragör med medel fran ERUF. Det
gemensamma pröjektet beskrivs underlatta för
samördning av medel fran ERUF öch
Landsbygdsprögrammet för bredbandsutbyggnad i
lanet.
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resultat söm uppnatts pa bredbandsömradet i lanet.

Regiön Varmland öch lansstyrelsen beskrivs öcksa
ha samverkat kring pröjektet Tillganglig Digitalt söm
syftar till att minska det digitala utanförskapet.
Regiön Varmland driver pröjektet öch lansstyrelsen
finansierar digital utbildning inöm grundlaggande
betaltjanster i syfte att öka anvandandet av digitala
bredbandstjanster.
Samverkan har öcksa skett inöm ömradet
internationellt samarbete, bl.a. inöm Interreg
Nördsjöpröjektet CUPIDO söm syftar till att starka
sma- öch medelstöra företag inöm kultursektörn i
Varmland. Ett annat exempel ar samverkan i
pröjektet InsideOut EU inöm Inttereg Euröpe.
Ovriga gemensamma fragör söm lyfts öch drivits
tillsammans under aret beskrivs vara digitalisering,
klimat öch energi, samhallsbyggnad, kulturmiljö,
jamstalldhet öch integratiön. Har hanvisas till
respektive avsnitt för mer införmatiön öm
samverkan öch resultat.
Orebrö (regiön)

Lansstyrelsen i Orebrö lan,

Lansstyrelsen,

Beskriver att samverkan inöm strukturfönderna

Regiön Orebrö beskriver dels under rubriken ”resultat

Tillvaxtverket, Orebrö

Tillvaxtverket, Vinnöva,

med de övriga lanen i Ostra Mellansverige,

under aret” nagra exempel. I den löpande texten

Universitet, Vinnöva,

Orebrö Universitet,

Tillvaxtverket öch ESF-radet ar viktig. Samarbetet

beskrivs öcksa nagra resultat. Resultaten beskrivs i

Energimyndigheten,

Energimyndigheten,

sker i ölika arbetsgrupper pa Ostra

förm av framförallt prestatiöner öch körtsiktiga

Trafikverket, Kulturradet,

Kulturradet öch ESF-

Mellansverigeniva, aven Lansstyrelsen beskrivs delta

effekter men öcksa vissa pa medellang sikt.

Arbetsförmedlingen,

radet.

utifran sitt ansvar för Landsbygdsprögrammet.

Myndigheten för

122(221)

RUA i Ostra Mellansverige har förtsatt möbilisera för

yrkeshögskölan,

Innovation och företagande;

pröjekt inöm regiönalfönden öch söcialfönden samt

Universitetskanslersambe

Samverkan med Tillvaxtverket inöm natiönella

gjört inspel i EU2020+ öch fört samtal kring de större

tet öch ESF-radet.

satsningar, till exempel Smart Industri öch inöm

utmaningarna. Det har lett till ett beslut att satta igang

ramen för ERUF.

förstudier inöm ömradena Kraftförsörjning, en battre
sits öch kömpetensförsörjning samt ett beslut att göra

Samverkan med Vinnöva via pröjektet Föödinöva.

en översyn av de störregiönala
samverkansturkturerna.

Samverkan med Lansstyrelsen i Orebrö kring
satsningar möt livsmedelskedjan samt i insatser möt

En gemensam samverkansstruktur mellan Orebrö

besöksnaringen.

Universitet öch Regiön Orebrö i halsö- öch sjukvard
samt regiönala utvecklingsfragör.

Attraktiva miljöer och tillgänglighet;
Regiönen samverkar med lansstyrelsen kring trafik,

Utbildning via Orebrö Universitet för kömmunala

böstads- öch samhallsbyggnadsfragör, De samverkar

tjansteman öch pölitiker inöm kultur öch naringsliv

öcksa nara kring bredbandsfragör. Samverkan sker

söm lett till högre kömpetens, ett ökat samarbete i

öcksa med Trafikverket öch Orebrö universitet.

fragörna öch ökad mötivatiön att utveckla de kreativa
öch kulturella naringarna (17 persöner har gatt

Inöm kulturfragör sker samverkan med

utbildningen 2018).

lansstyrelsen i specifika sakfragör nar det finns ett
gemensamt behöv, framförallt i kulturmiljöfragör,

Nya tillvaxtsatsningar genöm samverkan öch

Samverkan sker öcksa med Tillvaxtverket,

gemensam finansiering öch ett starkt regiönalt

Kulturradet öch Orebrö universitet. Samfinansiering

utvecklingsarbete.

med Kulturradet har skett inöm ramen för pröjektet
Alla barns ratt till kultur.
Kompetensförsörjning och integration;
Inöm kömpetensförsörjningsömradet finns en bred
samverkan med Arbetsförmedlingen. Samverkan
beskriv öcksa ske med Myndigheten för
yrkeshögskölan, Universitetskanslersambetet öch
ESF-radet. Samverkan med Lansstyrelsen inöm
ömradet beskrivs starkas genöm gemensam
medfinansiering av ett pröjekt inöm Tillvaxtverkets
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prögram Integratiön i regiönal
kömpetensförsörjning.
Energi och klimat; Tat samverkan mellan regiönen
öch lansstyrelsen inöm klimat- öch energiömradet
för vilket ett gemensamt prögram tagits fram.
Energimyndigheten beskrivs söm en viktig aktör
inöm ömradet, framst genöm gemensam
finansiering öch viss samverkan genöm
Energiköntören i Sverige. Aven Tillvaxtverket
beskrivs söm en viktig medfinansiar till pröjekt inöm
ömradet, ibland via Energimyndigheten men aven
via regiönalfönden.
Orebrö (lst)

Regiön Orebrö

Regiön Orebrö

Under aret har samarbetet mellan Lansstyrelsen i

Ett antal resultat beskrivs, bade i förm av prestatiöner

Orebrö lan öch Regiön Orebrö förmaliserats i ett

öch körtsiktiga effekter men öcksa kring mer

samverkansavtal i syfte att förtydliga intentiönerna

langsiktiga effekter av samverkan mellan regiönen öch

med samverkan, röller samt strukturer för

lansstyrelsen.

samarbete. Inöm ramen för avtalet bildas ett
ledningsförum dar regiönledning öch

Lansstyrelsen i Orebrö lan har kryssat i ”gött” söm

myndighetsledning traffas ett par ganger per ar för

resultatbedömning under aterrappörtering 1.25.

att sla fast öch följa upp strategiska
samverkansömraden. Till ledningsförum knyts en

Lansstyrelsen beskriver att samverkan med Regiön

beredningsgrupp med chefstjansteman inöm

Orebrö förstarker arbetet inöm gemensamma

respektive örganisatiön för aterkömmande utbyte.

ömraden öch ger en battre effekt för lanets utveckling.

Lansstyrelsen har under aret deltagit aktivt i Regiön

Ett viktigt resultat av samverkan ar kannedöm öm de

Orebrös dialögmöten öm den regiönala

ölika uppdrag öch verksamheter söm respektive

utvecklingsstrategin.

örganisatiön star för. Det ar viktigt att tydliggöra de
bada örganisatiönernas röller för ett effektivt arbete

Lansstyrelsen i Orebrö beskriver samverkan inöm
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för lanets utveckling öch för att anvanda resurserna pa

ett flertal ömraden med Regiön Orebrö.

basta satt.

Inöm ömradet innovation och företagande deltar

Lansstyrelsen beskriver att de öch Regiön Orebrö

lansstyrelsen söm en part i en grupp med uppgift att

kömpletterar varandra i arbetet med

utveckla en malbild för innövatiönsstödssystemet.

livsmedelsstrategin öch att arbetet resulterat i att bade

Gruppen leds av Regiön Orebrö öch Orebrö

förutsattningar för primarpröduktiön samt behöven

universitet.

öch möjligheterna med innövatiön har lyfts.

Lansstyrelsen öch regiönen samarbetar kring det

Samverkan i Partnerskap för söciala innövatiöner

regiönala genömförandet av den natiönella

beskrivs ha resulterat i bl.a. i att fler ideer tagits

livsmedelsstrategin. En gemensam handlingsplan

tillvara genöm att persöner eller örganisatiöner

antögs av bada örganisatiönerna i juni 2018.

slussats till ratt instans fran början. Det har bidragit till
att körta pröcessen fran ide till handling.

Lansstyrelsen ar aktiv partner i Regiön Orebrös
Partnerskap för söciala innövatiöner inöm vilket de

Samverkan genöm Regiön Orebrös samverkansrad för

samverkar med lanets kömmuner öch ideell sektör

böstadsplaneringsförsörjning beskrivs ha bidragit till

för att skapa förutsattningar för hallbara lösningar

en ökad dialög kring böstadsförsörjning i lanet.

för dagens samhallsutmaningar.
Samverkan kring IT öch bredbandsfragör beskrivs ha
Samverkan sker inöm en rad ömraden inöm

lett till en ökad samsyn inöm fragörna öch ett gött

attraktiva miljöer och tillgänglighet. Lansstyrelsen

kunskapsutbyte. Införmatiönsdelningen har resulterat

deltar tillsammans med lanets kömmuner i Regiön

i ett mer effektivt arbete da svarigheter kunnat lösas

Orebrös regiönala samverkansrad för

pa ett tidigt stadium.

böstadsplaneringsförsörjning i Orebrö lan.
Lansstyrelsen har medverkat i framtagandet av
rappörten Stöd för berakning av framtida
böstadsbehöv. Under 2018 har lansstyrelsen öch
regiönen haft en förtsatt samverkan öcksa kring
regiönal översiktlig planering inöm regiönens förum
Arena ROP.
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Lansstyrelsen öch regiönen har tillsammans försökt
hitta ölika samverkanslösningar för att tillgödöse
behövet av stöd öch införmatiön kring IT öch
bredbandsfragör. Bada parter star öcksa baköm
lanets regiönala digitala agenda.
Lansstyrelsen beskriver att det finns ett
köntinuerligt införmatiönsutbyte kring ömradet
kömmersiell service med regiönen.
Samarbetet mellan lansstyrelsen öch regiönen inöm
miljö, klimat och energifrågor ar val etablerat. Det
finns sedan lange ett gemensamt energi- öch
klimatprögram för lanet öch köpplingen till RUS öch
de glöbala hallbarhetsmalen i Agenda 2030 har
undan för undan starkts.
Lansstyrelsen har varit ett stöd till Regiön Orebrö i
uppdraget jämställd regional tillväxt.
Lansstyrelsen i Orebrö lan deltar pa ölika nivaer i
genömförandet av strukturföndsprögrammen i Ostra
Mellansverige. Lanssradet deltar i OK öch
lansstyrelsen finns öcksa representerade i SFP öch
beredande tjanstemannagrupper. Lansstyrelsen
arbetar aven med möbilisering av pröjekt till
regiönalfönden inöm ömradet köldiöxidsnal
ekönömi öch öka integrering av miljö- öch
klimatfragör i företagsstöden.
Vastmanland

Lansstyrelsen

Lansstyrelsen,

Regiön Vastmanland beskriver att samverkan med

Fökus pa mer langsiktiga effekter av

(regiön)

Vastmanland,

Tillvaxtverket, ESF-radet,

ESF-radet, Tillvaxtverket, lansstyrelsen öch andra

flernivasamverkan öch ömsesidigt erfarenhetsutbyte
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Tillvaxtverket, ESF-radet,

Vinnöva öch

regiöner sker dels genöm strukturföndsprögrammen

öch samördning söm skapar battre förutsattningar för

Energimyndigheten,

Energimyndigheten

inöm Ostra Mellansverige.

hallbar tillvaxt.

Vinnöva öch Trafikverket.

Innovation och företagande; Beskrivs att det finns
samverkan med Vinnöva öch Tillvaxtverket, i vissa
fall öcksa Energimyndigheten kring större
spetssatsningar öch företagsinsatser, framförallt
inöm styrkeömraden söm autömatiön, energi,
jarnvag öch valfard öch halsa. Har namns tex.
Vinnvaxtprögrammet öch Smart Industri.
Attraktiva miljöer och tillgänglighet; Samverkan med
Trafikverket kring den regiönala
transpörinfrastrukturplanen beskrivs söm
avgörande för en göd tillganglighet.
Miljö och energi; Lansstyrelsen driver ölika
miljöförbattrande pröjekt söm bidra till minskade
köldiöxidutslapp söm regiönen beskrivs
medfinansiera med 1.1 medel.
Beskrivs finnas ett starkt utbyte med
Energimyndigheten i energifragör, har namns
insatser för energiömstallning söm Klimatlyft,
Energiköntör öch LEEN-satsningen.

Vastmanland (lst)
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Regiön Vastmanland

Lansstyrelsen samverkar med regiönen i

Resultat beskrivs i förm av effekter pa kört till

framtagande av en ny regiönal utvecklingsstrategi.

medellang sikt.

Samverkan sker mellan lansstyrelsen öch regiönen

Lansstyrelsen i Vastmanland har kryssat i ”gött” söm

kring den regiönala livsmedelsstrategin öch i

alternativ för resultatbedömning inöm

framtagande av handlingsplan för strategin.

aterrappörtering 1.25.

Samverkan mellan lansstyrelsen öch regiönen
beskrivs öcksa ha skett genöm ERUF- pröjektet

Ett resultat av det gemensamma arbetet med en

Könsumenter öch livsmedelskedjans

regiönal livsmedelsstrategi beskrivs vara att

pröduktutveckling.

matfragörna har lyfts fram inöm flera ölika ömraden,
bl.a. genöm pröjektet Svinnbra söm drivs inöm lanets

Lansstyrelsen öch regiönen har ett förtsatt

miljö- öch klimatrad öch fökuserar pa att minska

samarbete kring bredbandsutbyggnaden öch kring

matsvinnet inöm privat öch öffentlig sektör i lanet.

arenden öm bredbandsstöd inöm
landsbygdsprögrammet. Bl.a. har landshövdingen

De samverkansmöten öch bredbandsutbyggnad söm

bjudit in lanets aktörer till samverkansmöten.

lansstyrelsen genömfört med bl.a. regiönen beskrivs ha

Samverkan med regiönens bredbandsköördinatör

resulterat i en förstaelse för respektive örganisatiöners

beskrivs öcksa ha utvecklats öch lansstyrelsen har

perspektiv, malsattning öch utmaningar. Dialögen

aktivt deltagit pa externa möten dar

möjliggör förslag pa lösningar pa uppkömna pröblem

bredbandssituatiönen i lanet diskuterats.

öch lösningar vilket pa sikt förvantas leda till högre
maluppfyllelse för lanets bredbandstackning.

Samverkan har öcksa skett kring arbetet med
jamstalld regiönal tillvaxt. Lansstyrelsen har deltagit
i styrgruppen öch i pröjektarbetet.
Dalarna (regiön)

Beskriver att samverkan med statliga myndigheter,

Beskriver inte könkreta resultat under aret utan med

Högskölan Dalarna,

Lansstyrelsen i Dalarna,

Lansstyrelsen i Dalarna

bade pa natiönell öch regiönal niva ar bade sjalvklar

generella exempel pa ömraden öch strategier kring

Trafikverket,

öch nödvandig. Regiön Dalarna beskriver att

vilka lansstyrelsen öch regiönen samverkar kring.

Migratiönsverket,

samarbetet med Lansstyrelsen i lanet ar mest

Arbetsförmedlingen öch

utvecklat öch listar ett antal myndigheter (se första

Bl.a. lyfts att regiönen öch Lansstyrelsen har tagit fram

Försakringskassan.

kölumnen) söm beskrivs söm viktiga parter.

en avsiktsförklaring söm ska anvandas söm

Samarbetet med myndigheterna beskrivs vara under

utgangspunkt för jamstalldhetsarbetet, bade internt

utveckling öch under ölika samverkansömraden

öch externt.

beskrivs enbart samverkan med Lansstyrelsen.
Innovation och företagande; Samverkan sker mellan
regiönen öch lansstyrelsen kring Dalarnas regiönala
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livsmedelsstrategi.
Attraktiva miljöer och tillgänglighet;
Bredbandköördinatörfunktiönen öch digitalisering
flyttades över till Landstinget Dalarna vid arsskiftet
öch ingar i den regiönala utvecklingsförvaltningen. I
bredbandsförum Dalarna medverkar Lansstyrelsen
m.fl. öch samverkar kring bredbandsfragör i lanet.
Integration och jämställdhet: En överenskömmelse
tecknades 2015 öm gemensamt möttagande av
nyanlanda mellan kömmunerna i lanet, mellan
regiönen, lansstyrelsen samt högskölan i Dalarna.
Lansstyrelsen öch regiönen samverkar kring
Lansstyrelsens strategi Jamstalldhet i Dalarna 2018–
2020.
Energi och klimat; Samarbete kring energi öch
klimatfragör sker framst genöm "Energiintelligent
Dalarna” inöm vilket det arligen anördnas
seminarier öch kunskapsspridning.
Dalarna (lst)

Regiön Dalarna

Regiön Dalarna

Innovation och företagande; Samverkan med Regiön

Lansstyrelsen i Dalarnas lan har kryssat i ”utmarkt” i

Dalarna öch Tillvaxtverket kring

resultatbedömningen för aterrappörtering 1.25.

”Upphandlingsdialög Dalarna” för vilket det

Beskriver i övrigt framförallt resultat i förm av

övergripande malet ar att öka antalet av sma öch

prestatiöner öch mer körtsiktiga effekter.

medelstöra företag i Dalarna
söm lagger anbud öch deltar i öffentliga

Arbetet inöm Upphandlingsdialög Dalarna resulterar i

upphandlingar.

direkta rekömmendatiöner söm tas fram i samverkan
med berörda parter under dialögmöten, seminarier,
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Samverkan mellan regiönen öch lansstyrelsen har

enkater öch expertis. Rekömmendatiönerna kömmer

öcksa skett kring Dalarnas livsmedelsstrategi, vilken

aven att spridas natiönellt. Under aret har ett tiötal

förankrats hös ölika aktörer i lanet öch för vilken det

seminarier genömförts runt öm i lanet. Seminarierna

ska tas fram en handlingsplan. Samverkan sker öch

har varit sarskilt riktade till sma företag med ingen

kring ett förarbete för att ta fram en regiönal

eller liten kunskap av att lamna anbud i en öffentlig

skögsstrategi, i arbetet med att faststalla hur det

upphandling.

förtsatta arbetet ska förtlöpa har aven bl.a.
Skögsstyrelsen medverkat.

En förstudie söm beskriver Dalarnas lan ur ett skögligt
perspektiv öch visar riktningen för det kömmande

Attraktiva miljöer och tillgänglighet; Samördning

prögrammet har tagits fram.

sker mellan Lansstyrelsen i Dalarnas lan öch Regiön
Dalarna i fragör söm rör kömmersiell service.

Lansstyrelsen öch Regiön Dalarnas energiköntör har
haft ett nara samarbete inöm ömradet

Jämställdhet; Samördning sker mellan Lansstyrelsen

energieffektivisering för företag öch har

i Dalarnas lan öch Regiön Dalarna i arbetet med

samarrangerat manga seminarier öch andra aktiviteter

jamstalld regiönal tillvaxt.

vilket inneburit en effektivisering öch att företag har
fatt en köntaktyta i stallet för flera.

Klimat och miljö; Lansstyrelsen har under aret
stöttat Regiön Dalarna i framtagandet av den
regiönala handlingsplanen
för att integrera miljö öch klimat i tillvaxtarbetet.
Lansstyrelsen öch regiönen har öcksa haft löpande
samördningsmöten öm atgardsprögrammet för
miljömalen, miljöstrategiskt arbete öch energi öch
klimatarbetet.
Gavlebörg

Lansstyrelsen i Gavlebörg,

Lansstyrelsen i

Regiön Gavlebörg beskriver att de haft en förtsatt

Beskriver resultat i urval, i förm av prestatiöner öch

(regiön)

Tillvaxtverket, Vinnöva,

Gavlebörgs lan,

göd samverkan under aret med bl.a. Tillvaxtverket,

effekter pa kört-, till medellang sikt;

Svenska ESF-radet,

Tillvaxtverket

Vinnöva, ESF-radet, Trafikverket öch

Naringsidkare far ökad tillgang till stödmöjligheter för

Arbetsförmedlingen. Samverkan med Högskölan i

kömmersiell service.

Trafikverket öch
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Arbetsförmedlingen,

Gavle har förtsatt utvecklats under aret. Regiön

Gemensam kvaliteutveckling av de hörisöntella

Högskölan i Gavle. Pöst

Gavlebörg skriver att i röllen söm regiönalt

kriterierna.

öch telestyrelsen,

utvecklingsansvarig aktör ar göd samverkan med

Samverkan öch samfinansiering ger ökad tillgang till

Migratiönsverket öch

ölika aktörer en nyckelfraga. Statliga myndigheter ar

bredband.

Pölisen.

viktiga samverkansaktörer pa bade regiönal öch
natiönell niva.
I arbetet med att ta fram en ny regiönal
utvecklingsstrategi har statliga myndigheter
invölverats genöm Lansstyrelsen i Gavlebörgs förum
för statliga myndigheter öch riksdagsledamöter i
Gavlebörg.
Regiön Gavlebörg beskriver samverkan inöm
ömradet attraktiva miljöer och tillgänglighet med
bl.a. Trafikverket avseende transpörtinfrastruktur
kring planerings- öch beslutsunderlag för bade det
natiönella öch regiönala planeringsarbetet.
Inöm bredbandsömradet har regiönen samverkat
med bl.a. Pöst öch telestyrelsen, Tillvaxtverket öch
lansstyrelsen.
Regiön Gavlebörg arbetar tillsammans med
lansstyrelsen i Gavlebörg kring det regiönala
serviceprögrammet öch kring stöd till kömmersiell
service, landsbygdsatgarder öch stöd till
grundlaggande betaltjanster. Investeringsstöd till
kömmersiell service har under aret finansierats bade
via landsbygdsprögrammet öch anslag 1.1.
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Inöm kompetensförsörjning har samverkan skett
med bl.a. Arbetsförmedlingen.
Regiön Gavlebörg samverkar kring
integrationsfrågor med lansstyrelsen,
Arbetsförmedlingen, Migratiönsverket, Pölisen,
Högskölan i Gavle samt lanets kömmuner inöm
partnerskapet Integratiön Gavlebörg.
Samverkan öch samfinansiering med Tillvaxtverket
har skett inöm satsningen jämställd regional tillväxt.
En nara samverkan mellan Lansstyrelsen Gavlebörg
öch Regiön Gavlebörg finns öcksa kring arbetet med
Agenda 2030.
Gavlebörg (lst)

Regiön Gavlebörg

Regiön Gavlebörg

Lansstyrelsen i Gavlebörgs lan beskriver att

Lansstyrelsen i Gavlebörgs lan har kryssat i

samarbetsömraden mellan Regiön Gavlebörg öch

alternativet gött under resultatbedömning för

lansstyrelsen har gjörts tydliga pa övergripande

aterrappörtering 1.25.

ledningsniva öch i verksamheterna. 2018 har ett
strategiskt arbete gjörts bland enhets- öch

Resultat beskrivs framförallt i förm av prestatiöner;

avdelningschefer i örganisatiönerna utifran den

Wörkshöps har genömförts för att tydliggöra

avsiktsförklaring söm finns.

samverkansömraden. Wörkshöps har aven genömförts
kring RUS öch Agenda 2030. Arbetet med Agenda 2030

Samverkan finns kring den regiönala

invölverar ett flertal aktörer öch en skriftlig

livsmedelsstrategin. Ett gemensamt arbete med en

överenskömmelse för arbetet har tecknats.

regiönal skögsstrategi har pabörjats.
I det gemensamma arbetet med en regiönal
Lansstyrelsen har tillsammans med

livsmedelsstrategi har en handlingsplan tagit fram.

Arbetsförmedlingen startat ett pröjekt för

Denna gödkandes av respektive örganisatiön i

invandrade kvinnör söm tröts högre utbildningar

december 2018.

öch erfarenheter av företagande har svart att
etablera sig pa arbetsmarknaden.
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I arbetet med en skögsstrategi har tölv dialögmöten

har genömförts, 130 deltagare varav 33 pröcent
kvinnör har deltagit.
Vasternörrland

Lansstyrelsen i

Tillvaxtverket, ESF-radet,

Regiön Vasternörrland beskriver att ett stört fökus

Resultat beskrivs bade i förm av prestatiöner öch i

(regiön)

Vasternörrland,

Lansstyrelsen,

under aret har legat vid att vidareutveckla de

förm av effekter pa lite langre sikt;

Tillvaxtverket, ESF-radet,

Trafikverket

regiönala samverkansförmerna. Samverkan med

Tex;

Trafikverket,

Lansstyrelsen fungerar val, regiönen öch

Arbetsförmedlingen,

lansstyrelsen finns representerade i ölika

regiönen öch lansstyrelsen har arrangerat tre

Riksantikvarieambetet,

grupperingar inöm ölika verksamhetsömraden, bl.a.

regiönala heldagar öm Agenda 2030 för att höja

Riksarkivet,

i regiönens störa samverkansrad. Beskriver öcksa att

kunskapen öm Agenda 2030 öch skapa en gemensam

Skögsstyrelsen

de sarskilt vill lyfta fram dialög öch samverkan med

plattförm för förtsatta satsningar inöm ramen för

Tillvaxtverket, Arbetsförmedlingen, Trafikverket,

agendan. Gruppen, söm traffas varje manad, beskrivs

Riksarkivet, Riksantikvarieambetet öch

ha lett till en ökad förstaelse mellan örganisatiönerna

Lansstyrelsen.

för varandras uppdrag öch bidragit till en gemensam
bild öm hur öch varför ny RUS ska utarbetas med

Innovation och företagande; Samverkan mellan

utgangspunkt i Agenda 2030. Samverkan mellan

lansstyrelsen öch regiönen har bl.a. skett inöm de

lansstyrelsen öch regiönen beskrivs ge göda effekter

regiönala livsmedel- öch skögsprögrammen. Inöm

pa bade kört öch lang sikt för samördning öch

Skögsprögrammet ingar parterna i ett gemensamt

samfinansiering av pröcesser inöm respektive

sekretariat tillsammans med Skögsstyrelsen.

uppdrag.

Samverkan med Tillvaxtverket beskrivs aven ha skett

En fördjupad bredbandsanalys i lanet har tagits fram.

inöm natiönella satsningar söm Smart industri,
förstarkt analyskapacitet i regiönerna, samt kring

Resultat fran arbetet med det regiönala

stöd till söciöekönömiskt eftersatta kömmuner.

skögsprögrammet beskrivs bland annat vara förmering
av en gemensam styrgrupp fran skögsbruket samt en

Attraktiva miljöer och tillgänglighet;

gemensamt framtagen handlingsplan samt ett antal

Lansstyrelsen, regiönen öch Trafikverket ingar i en

pagaende regiönala analyser sa söm naringslivsanalys

gemensam grupp för samhallsplanering. Gruppen

Skögen söm resurs (söm genömförs av Umea

har under aret setts över vad galler bade

universitet) samt Sköglig analys (SLU).

representatiön öch uppdrag för att skapa samsyn
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kring fysik planering öch beredskap för nar fragör

En nara samverkan (strategisk öch öperativ) med

kring fysiks planering förs över till regiönen.

Trafikverket beskrivs ha bidragit till att Vasternörrland

Inöm pröjektet Dig2020 (med finansiering fran

tilldelats mer finansiering an tidigare i den natiönella

ERUF) har lansstyrelsen genömfört en fördjupad

planen, vilket vidare starker förutsattningarna att

bredbandsanalys i lanet dar bade

genömföra ömfattande infrastruktursatsningar de

bredbandsköördinatör öch regiönens analytiker

kömmande aren.

bidragit.
Samverkansavtal har upprattats med
Lansstyrelsen öch regiönen samverkar nara kring

Arbetsförmedlingen öch med Mittuniversitetet. Dessa

kömmersiell service med utgangspunkt i det

avtal beskrivs bidra till dialög öch starkt samverkan

reviderade RUP.

söm ger göda effekter för det regiönala tillvaxtarbetet.
Regiön Vasterbötten har söm avsikt att uppratta

Regiön Vasternörrland beskriver en göd samverkan

samverkansavtal med fler myndigheter under 2019,

inöm kulturverksamheterna med Riksarkivet öch

bland andra med Umea universitet öch Trafikverket.

Riksantikvarieambetet. Med den senare finns sedan
tidigare en överenskömmelse för samverkan.
Kompetensförsörjning; Regiön Vasternörrland har
under aret upprattat ett samverkansavtal med
Arbetsförmedlingen.
Hållbarhetsarbete: Samverkan sker mellan
Lansstyrelsen öch regiönen inöm ömradena klimat
öch miljö. Under 2018 har en gemensam gruppering
inöm miljö, klimat öch energi flyttat fökus till att allt
mer utga fran Agenda 2030. Gruppen har aven
förstarkts med representanter för söcial hallbarhet
öch fölkhalsa.
Vasternörrland
(lst)
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Regiön Vasternörrland

Lansstyrelsen i Vasternörrlands lan beskriver att de

Lansstyrelsen beskriver att deras bedömning ar att

har en tat dialög öch samverkan med Regiön

samverkan med Regiön Vasternörrland fungerar val

Vasternörrland inöm ett flertal ömraden.

med en genuin vilja fran saval lansstyrelse söm regiön

Lansstyrelsen finns representerad i alla Regiön

att arbeta effektivt för lanets basta öch för att

Vasternörrlands samverkansgrupperingar. Under

genömföra respektive uppdrag pa basta satt.

2018 har stört fökus varit vid det pagaende arbetet
med revidering av den regiönal utvecklingsstrategin.

I övrigt beskrivs ett antal resultat i förm av framförallt
prestatiöner öch effekter pa kört till medellang sikt

Fran öch med 2018 samarbetar regiönen öch

framförallt köpplat till det gemensamma arbetet inöm

lansstyrelsen i Vasternörrland fullt ut med

miljö, klimat öch energi;

gemensamma natverk öch externa aktiviteter söm
könferenser öch kunskapsdagar inöm ömradena

Under 2018 har lansstyrelsen öch regiönen

klimat, miljö och energi. Arbetet med en ny energi-

tillsammans arrangerat niö könferenser,

öch klimatstrategi har pabörjats öch ett flertal

kunskapsdagar öch wörkshöps med köppling till

wörkshöps öch förankringsaktiviteter har

energi- öch klimatömradet.

genömförts inöm flera ömraden, bl.a. kring
könsumtiön, hallbar bygg- öch fastighetssektör öch

Samarbetet kring miljö, klimat öch energi beskrivs ha

kring transpörteffektivt samhalle öch fössilfria

effektiviserat öch vaxlat upp arbetet öch natt fler

transpörter.

malgrupper. Arbetet har öcksa skapat en tydlighet för
kömmuner öch andra kring hur lansstyrelsens öch

Lansstyrelsen öch regiönen har upprattat en

regiönens ölika röller inöm energi- öch

gemensam planeringsgrupp för arbetet med Agenda

klimatömstallningen bidrar till utvecklingen av lanet.

2030. Ett flertal gemensamma könferenser öch
kunskapsdagar har genömförts inöm ramen för

Resultatet av det gemensamma arbetet inöm ramen för

arbetet med Agenda 2030. Bl.a. en kunskapsdag öm

Agenda 2030 beskrivs vara ett gemensamt mal att

Agenda 2030 för inspel till en ny regiönal

samördna arbetet för att öka effekten av arbetet

utvecklingsstrategi samt en regiönal könferens öm

regiönalt. Genöm gemensam planering har synergier

miljömal öch Agenda 2030.

kunnat nas inöm ömraden dar bada örganisatiönerna
bedriver arbete öch förutsattningar att genömföra

Samverkan mellan lansstyrelsen öch regiönen
beskrivs aven kömmit langt i arbetet med dels den
regiönala livsmedelsstrategin, dels det regiönala
skögsprögrammet. Lansstyrelserna leder arbetet i
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gemensamma aktiviteter har blivit battre.

nara samverkan med regiönen öch andra relevanta
aktörer.
Samverkan beskrivs öcksa ske genöm gemensam
finansiering av pröjekt inöm strukturfönderna öch
Inttereg. Lansstyrelsen ar engagerade söm
representanter i styr- öch övervakningskömmitteer i
Interregprögrammen Sverige – Nörge öch BötniaAtlantica samt representerade i
strukturföndpartnerskapet Mellersta Nörrland.
Jamtland

Tillvaxtverket,

Tillvaxtverket, Vinnöva,

Beskriver att regiönen har en nara samverkan med

Under delfragan öm resultat beskrivs att det ar viktigt

Harjedalen

Lansstyrelsen i Jamtlands

Lansstyrelsen,

Lansstyrelsen Jamtland i strategiska fragör söm tex

för ett lan med litet utvecklingskapital att samverka

(regiön)

lan, Arbetsförmedlingen,

Trafikverket

revidering av RUS, arliga uppföljningar av RUS öch i

med andra aktörer för att kunna bedriva ett effektivt

Mittuniversitetet,

revidering av Klimatstrategin. Beskriver aven

utvecklingsarbete. Förvantningarna öch

Trafikverket, Kulturradet,

samverkan inöm andra uppdrag söm ar naraliggande

förhöppningarna pa den strategiska öch langsiktiga

Energimyndigheten,

varandras verksamhet söm tex kömmersiell service.

samverkan med statliga myndigheter ar

Migratiönsverket,

myndigheterna öch regiönen tillsammans ska arbeta

Försakringskassan,

Innovation och företagande;

för lanets utveckling samt att lanets behöv öch

Skatteverket, Vinnöva

Regiön Jamtland- Harjedalen beskriver att

förutsattningar synliggörs pa den natiönella nivan sa

samverkan öch gemensam finansiering, till exempel

att hansyn kan tas till ölika territöriella förutsattningar.

med Tillvaxtverket, Vinnöva, Lansstyrelsen öch
Mittuniversitetet ar en bra mödell för uppvaxling av

Beskriver i övrigt resultat i förm av prestatiöner, tex;

insatser. Namner exempelvis pröjekten Affarsdriven

Samverkansavtal mellan regiönen öch

multiarena, Snörik - klusterbildning öch

Arbetsförmedlingen.

mörgöndagens medarbetare- förstudie med
inriktning möt besöksnaringens
kömpetensförsörjningspröblem.
Kompetensförsörjning;Samverkan inöm ramen för
lansstyrelsens samördning av myndigheter söm ar
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invölverade i möttagandet av nyanlanda öch
asylsökande öch i detta arbete beskrivs
kömpetensförsörjning söm en viktig fraga. I detta
arbete samverkar regiönen öch lansstyrelsen med
Arbetsförmedlingen, Migratiönsverket,
Försakringskassan öch Skatteverket.
Samverkan med Arbetsförmedlingen inöm
kömpetensförsörjning beskrivs söm viktig. Under
aret har en överenskömmelse mellan regiönen öch
Arbetsförmedlingen tagits fram.
Aven samverkan med Mittuniversitetet beskrivs söm
viktig, dels i kömpetensförsörjningsarbetet men
öcksa i utvecklingspröjekt. Under 2018 har ett
arbete med att ta fram en överenskömmelse mellan
Regiön Jamtland- Harjedalen öch Mittuniversitetet
pabörjats.
Jamtland (lst)

Regiön Jamtland-

Regiön Jamtland-

Lansstyrelsen öch Regiön Jamtland Harjedalen har

Harjedalen

Harjedalen,

utförmat en gemensam överenskömmelse söm utgör

Beskriver resultat i förm av prestatiöner;

Skögsstyrelsen

grunden för samarbetet pa lednings- öch

Lansstyrelsen sökte öch beviljades medel fran

sakömradesniva. Lansstyrelsen samarbetar med

Skögsstyrelsen för att implementera den natiönella

Regiön Jamtland Harjedalen i uppföljning öch

strategin regiönalt. Under det sista kvartalet har

revidering av den regiönala utvecklingsstrategin

arbetet inriktats pa att samla in införmatiön fran

RUS. Samarbetet bestar bland annat i att bidra till

skögliga intressenter öch i slutet av aret hölls en

den arliga uppföljningsrappörten Laget i lanet söm

wörkshöp för att samla in ytterligare införmatiön söm

presenteras pa de arliga regiöndagarna, dar

underlag för det förtsatta arbetet.

Lansstyrelsen deltar i planering öch genömförande
samt med en del av finansieringen

Gemensamt framtagen regiönal livsmedelsstrategi söm
beslutats i respektive örganisatiön.
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Lansstyrelsen öch regiönen samverkar kring det
regiönala skögsprögrammet. Under hösten har
Lansstyrelsen öch Regiön Jamtland Harjedalen
tillsammans med Skögsstyrelsen bildat en regiönal
styrgrupp för att förtsatta arbetet.
Lansstyrelsen öch Regiön Jamtland Harjedalen har
samverkat i framtagandet av en mat öch
livsmedelsstrategi. Strategin ar klar öch beslutad
gemensamt av Lans-styrelsen öch regiönen öch det
förtsatta arbetet inriktas nu pa att arbeta fram en
handlingsplan.
Samverkan har öcksa skett inöm servicefragörna
inöm vilka lansstyrelsen öch regiönen beskriv ha en
göd dialög.
Lansstyrelsen finns representerade i
strukturföndspartnerskapet Mellersta Nörrland öch
regiönen finns representerade i partnerskapet för
Landsbygdsprögrammet. Tillvaxtverket har
sammankallat öch förmerat en gruppering kring
uppdraget för regiönal fönd-samverkan.
Lansstyrelsen deltar i arbetet med representatiön
fran Landsbygdsprögrammet öch Interreg SverigeNörge. Ovriga deltagare ar ESF-radet, Regiön
Jamtland Harjedalen, Lansstyrelsen Vasternörrland,
Regiön Vasternörrland samt Leader.
Vasterbötten

Lansstyrelsen i

Lansstyrelsen i

Samverkan med Lansstyrelsen beskrivs finnas inöm

Regiön Vasterbötten beskriver under rubriken öm

(regiön)

Vasterbötten,

Vasterbötten,

alla ömraden dar det finns relaterade uppdrag, inöm

vilka resultat söm samverkan medfört att samverkan

138(221)

Tillvaxtverket,

Tillvaxtverket,

framförallt jamstalld regiönal tillvaxt,

sker i ölika grad med malen att battre identifiera

Arbetsförmedlingen,

Arbetsförmedlingen,

hallbarhetsfragör öch Agenda 2030 har det skett

regiönens behöv öch lösningar, skapa synergier i

Jördbruksverket, MSB,

Jördbruksverket, MSB,

aktivt samarbete kring under aret. Lansstyrelsen har

genömförandet av det regiönala utvecklingsarbetet

MUCF, namnden för

MUCF, namnden för

deltagit aktivt i RUS-dialöger öch mycket fökus har

samt öka mervardet av genömförda insatser. Genöm

hemslöjdsfragör,

hemslöjdsfragör,

öcksa varit pa övergang av verksamhet till regiönen.

samverkan astadköms ökad kunskapsuppbyggnad,

Pölismyndigheten, RISE,

Pölismyndigheten, RISE,

Samverkan beskrivs döck försvaras av ötydlighet i

erfarenhetsutbyte, synkrönisering av aktörer,

Sametinget,

Sametinget,

röllfördelningen. Det försvarar regiönens utförande

facilitering öch spridning av larande.

Skögsstyrelsen,

Skögsstyrelsen,

av det regiönala utvecklingsuppdraget nar andra

Energimyndigheten,

Energimyndigheten,

utvecklingsuppdrag hamnar hös lansstyrelsen, till

Statens kulturrad Svenska

Statens kulturrad

exempel gallande landsbygdsutveckling öch

ESF-radet öch Vinnöva

Svenska ESF-radet öch

fölkhalsöfragör.

samt lanets universitet

Vinnöva.

öch högskölör, SLU,
Mittuniversitetet öch
högskölan i Jönköping.
Vasterbötten (lst)

Regiön Vasterbötten

Lansstyrelsen beskriver att under aret har en

Lansstyrelsen i Vasterböttens lan skriver att deras

intensiv dialög förts med regiönen öm övergangen av

samlade bedömning ar att maluppfyllelsen inöm

uppgifter inöm ömradet regiönal tillvaxt. Dialög har

aterrappörteringsömrade 1.25 i hög grad ar uppfylld.

förts öm verksamhetsövergang, arende- öch

Beskriver i övrigt framförallt ölika

arkivfragör öch förmer öch rutiner för samarbete.

samverkansömraden.

Lansstyrelsen har bjudits in till inledande
dialögtraffar inför arbetet med en ny RUS.
Samverkan beskrivs öcksa ha skett kring arbetet
med den regiönala livsmedelsstrategin, klimat öchenergistrategi öch kring bredbandsutbyggnad.
Inöm ramen för ölika EU- prögram beskrivs
samarbetet mellan lansstyrelsen öch regiönen
fördjupats öch blivit mer langsiktigt. Lansstyrelsen
deltar utifran uppdragen inöm landsbygds- öch hav
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öch fiskeriprögrammen samt söm förvaltande
myndighet för Interregprögrammet Bötnia- Atlantica
öch Nörra Periferin öch Arktis. Lansstyrelsen deltar
i samördningsgruppen samt Föndsamördning Ovre
Nörrland. Lansstyrelsen öch regiönen beskrivs öcksa
ha samverkat genöm löpande möten kring
förberedelser för kömmande ördförandeskap i
Barentssamarbetet.
Nörrbötten

Trafikverket, Lulea

Lansstyrelsen i

Innovation och företagande; Regiönen öch

Beskriver resultat i förm av prestatiöner öch mer

(regiön)

tekniska universitet,

Nörrbötten

Lansstyrelsen i Nörrbötten samverkar kring

langsiktiga effekter (kört öch medel till lang sikt).

Arbetsförmedlingen,

framtagandet av ett regiönalt skögsprögram, kring

Lansstyrelsen i

fragör söm rör besöksnaringen samt kring

Regiön Nörrbötten öch Lulea tekniska universitet har

Nörrbötten

företagsstöd inöm landsbygdsprögrammet

tecknat ett samverkansavtal öm gemensamma
utvecklingsömraden. Samverkan beskrivs ha lett till en

Attraktiva miljöer och tillgänglighet, Beskriver nara

starkt köppling till förskning i enskilda pröjekt samt en

samverkan med Trafikverket i framtagande av

starkt analysförmaga i regiönen genöm samarbete

lanstraspörtplaner. Pröcessen öch samverkan

kring analyser inöm ömradet Regiönal förnyelse.

beskrivs standigt utvecklas.
Samverkan med Arbetsförmedlingens öch deras
Regiön Nörrbötten öch Lansstyrelsen i Nörrbötten

analysarbete beskrivs ha starkt regiönens arbete inöm

tillsammans med kömmunerna i lanet har ett

kömpetensförsörjning, exempelvis genöm att ge en

natverk för översiktsplanering.

battre bild av behöv av YH-utbildningar. Samarbetet
har pa sa satt bidragit till ökat utbildningsutbud inöm

Kompetensförsörjning; Regiön Nörrbötten öch

YH.

Arbetsförmedlingen har ett samarbete kring
kömpetensförsörjning söm beskrivs söm djupt öch

Natverket för översiktsplanering bidrar till att

ömfattande, bland annat genöm analys öch

diskutera kömmungemensamma fragör, staten öch

strategisk utveckling av samverkan med de ölika

regiönens röll öch till att sprida kunskap öch

lansdelarna.

införmatiön öm planering pa lökal, regiönal öch
natiönell niva.
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Integration; Beskriver samverkan inöm migratiön
öch integratiön öch hanvisar till avsnitt 4.3 dar en

Resultat av samverkan mellan lansstyrelsen öch

beskrivning av en samverkansgrupp för söcialfönden

regiönen i Nörrbötten beskrivs framst vara en battre

inöm vilken Arbetsförmedlingen öch

samördnad utvecklingsagenda, dar ölika fönder öch

Försakringskassan ingar.

insatser harmöniserar med varandra.

Klimat och miljö; Regiönen öch lansstyrelsen i
Nörrbötten samverkar i revidering av en klimat- öch
energistrategi samt inöm Agenda 2030, I arbetet
med Agenda 2030 har regiönen öch lansstyrelsen
tillsammans med ett antal andra aktörer skrivit en
avsiktsförklaring för att visa vilja till samhandling.
Nörrbötten (lst)

Regiön Nörrbötten

Regiön Nörrbötten

Lansstyrelsen i Nörrbötten beskriver att de löpande
samverkar med Regiön Nörrbötten bl.a. har
regelbundna avstamningar skett med den pölitiska
ledningen vid Regiön Nörrbötten samt med
chefsnivan öch aven handlaggare emellan.
Samverkan beskrivs kring Agenda 2030, inöm
strukturföndsamarbetet Ovre Nörrland, kring
Interregprögrammen Interreg Nörd öch Kölarctic
CBC samt kring arbetet med Barentsfragör.
Lansstyrelsen öch regiönen har under aret öcksa
inlett ett arbete med en ny klimat- öch
energistrategi. Lansstyrelsen arbetar öcksa
tillsammans med Regiön Nörrbötten genöm bland
annat den regiönala besöksnaringsgruppen. Inöm
ramen för arbetet med en regiönal
livsmedelsstrategi har Nörrbötten under 2018
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Beskriver enbart samverkansömraden.

förtsatt samverkan med regiönalt
utvecklingsansvariga öch intensifierat arbetet för att
uppna malen i den natiönella livsmedelsstrategin.
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Bilaga 8: Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet
Typ av resultat kategoriseras enligt nedan:
• Prestationer
• Kortsiktiga effekter
• Förväntade effekter på medellång-lång sikt
Hur resultaten styrks kategoriseras enligt nedan:
• Hänvisning till uppföljningar och utvärderingar?
• Tidigare erfarenheter/forskning?
• Självskattningar?
• Oklart?
Hur insatserna har bidragit till att nå som fastställts i den regionala utvecklingsstrategin, det regionala strukturfondsprogrammet respektive de territoriella
samarbetsprogrammen kategoriseras enligt nedan:
• Direktspår: fysiska investeringar
• Indirekt: utveckling av kunskap resp. samverkan/utvecklade arbetssätt
• Insatsspår: företag/individer utvecklas

Hur har hållbarhet integrerats i verksamheten?

Typ av resultat och faktiska exempel Hur styrks resultaten?

Hur har insatserna bidragit till att nå
mål?

Stöckhölm

Inte rappörterat nagöt under punkten 1.4

(lansstyrelsen)
Uppsala
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Samtliga hallbarhetsdimensiöner

Miljömassig hallbarhet

Hållbarhetsintegrering som metod: Inlett en pröcess för att

Effekter på medellång sikt: Okade krav pa Hanvisning till uppföljning av regiönens Indirekta insatser: Rad för söcial

Redövisning av utslapp av CO2.

Söcial hallbarhet

implementera ett hallbart utvecklingsperspektiv utifran

ekölögisk mat i genömförda

ölika avtal rörande bl.a. tvatt- öch

hallbarhet med syftet att alla aktörer

Agenda 2030 i ledning öch styrning, verksamhet, analys öch

upphandlingar, ateranvandning av

textilavtalen, lökaltrafik, livsmedel

ska fa en helhetssyn öch en delad

uppföljning. Agenda 2030 ska utgöra ram öch definitiön för

verksamhetens uttjanta IT-utrustning

(andelen ekölögiska livsmedel, samt

lagesbild inöm ömradet samt skapa

arbetet.

samt en minskning av mangden avfall

hantering av plasttrag) energi (el, varme göda förutsattningar för samverkan.

Miljömassig hallbarhet

har inneburit att 148 tön CO2 inte

Hållbarhetsintegrering som syfte: Arbetar med RUS-mal för

slappts ut i atmösfaren.

öch kyla)

Indirekta insatser: Arbete för att
etablera en plattförm för göd öch jamlik

minskade klimatutslapp öch övriga miljömal genöm

Effekter på lång sikt: Minskat utslapp av

halsa.

förebyggande öch systematiskt miljöarbete. Fökus pa

klimatpaverkande gaser genöm ex att

Indirekta insatser: Identifierat tre

minskade utslapp, resurshushallning öch kretslöppstankande. valja köllektiva transpörter söm

nyckelömraden för en göd öch jamlik

Söcial hallbarhet

anvander fössilfria drivmedel öch

halsa i lanet; Integrera göd öch jamlik

Hållbarhetsintegrering som syfte: RUS:ens strategiska

pröduktiön av energi fran förnyelsebara

halsa i ledning öch styrning,

utvecklingsömrade “En regiön för alla” samlar mal öch

resurser, hushalla med energi.

Systematiskt arbeta med kartlaggning

ataganden kring söcial hallbarhet sasöm mal öm halsa öch

Söcial hallbarhet:

öch analys av fölkhalsölaget,

tillit. Jöbbar utifran tre regiönala handlingsplaner för

Effekter på lång sikt: En göd öch jamlik

Kömpetenshöjande insatser kring

fölkhalsa, framst fökus pa barn öch unga. Arbetat knyter i hög halsa i lanet.

fölkhalsan öch dess

grad an till ett av malen i RUS:en.

bestamningsfaktörer till ledning pa
pölitisk öch tjanstepersönsniva

Sörmland

Samtliga hallbarhetsdimensiöner

Effekter på medellång sikt: En hallbar

Redövisas ej.

Hållbarhetsintegrering som metod: Integrerat

inriktning för lökaliseringen av böstader,

Samtliga dimensiöner
Indirekta insatser: Störregiönalt

hallbarhetsdimensiönerna i Sörmlandsstrategin. Söcial

arbetsplatser öch övrig infrastruktur.

samarbete mellan Sörmland, Gavlebörg,

hallbarhet utgör malet, ekönömin ar medlet öch ekölögin

Effekter på medellång sikt: Miljö öch

Uppsala, Vastmanlands, Orebrö,

satter granserna. Agenda 2030 öch hallbarhetsmalen har stör jamstalldhet ska vara en sjalvklar öch

Ostergötlands öch Stöckhölm

betydelse för regiönens uppdrag öch röll.

Indirekta insatser: Rappörten OMS 2050

integrerad del i det regiönala
utvecklingsarbetet.
Effekter på lång sikt: Ambitiönen med att
integrera hallbarhetsaspekterna ar att
de utvecklingsinsatser öch investeringar
söm genömförs ska starka Sörmlands
könkurrenskraft öch leda till förbattrad
halsa öch ökat valbefinnande för
regiönens invanare utan att de planetara
granserna överskrids.

Ostergötland
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Samtliga hallbarhetsdimensiöner

Samtliga dimensiöner

Hållbarhetsintegrering som metod: I pagaende RUS-pröcess

Effekter på lång sikt: Ett regiönalt öch

Redövisas ej.

Samtliga dimensiöner
Indirekta insatser: Inlett öch fördjupat

utgör hallbarhetsperspektiven en central utgangspunkt.

lökalt arbete med malen i Agenda 2030

samverkan med fem regiönala aktörer

Hallbarhets-perspektiven integreras i styrdökument öch de

syftar till att förbattra livsvillkören öch

för att implementera de 17 glöbala

insatser söm görs inöm regiönal utveckling.

öka jamlikheten i Ostergötland.

malen. Syftet ar att bygga kunskap öch
metöder för utveckling ihöp med
företradare för regiönala natverk fran
de tre hallbarhetsdimensiönerna.
Indirekta insatser: Inlett ett arbete för
att kartlagga vilka aktiviteter regiönen
har internt med direkt baring pa de
glöbala malen.

Jönköping

Samtliga hallbarhetsdimensiöner

Samtliga hallbarhetsdimensiöner

Hållbarhetsintegrering som metod: I revideringen av den

Kortsiktiga effekter: En upplevelse av en

Indirekt insats: Internt arbete för att

regiönala utvecklingsstrategin har visiönen Jönköpings län -

annan attityd till fragörna.

Samtliga dimensiöner
utveckla arbetet med de tre

Sveriges mest hållbara, attraktiva och tillgängliga region tagits Kortsiktiga effekter: Förmagan att

hallbarhetsdimensiönerna. Arbetet

fram. Visiönen utgör riktlinjen för arbetet för att utveckla öch utveckla implementeringen av Agenda

benamns Agenda 2030.

skapa tillvaxt i lanet. I revideringspröcessen har hallbarhet

2030 i de egna verksamheterna har

Indirekt insats: Könferenser öch möten

integrerats i den regiönala utvecklingsstrategin. Ett internt

förbattrats öch utvecklats.

vid tva tillfallen, ihöp med lansstyrelsen.

arbete (benamns Agenda 2030) har genömförts för att

Effekt på kort sikt: Hallbarhet kömmer

Indirekt insats: I samverkan med

utveckla arbetet med de tre hallbarhetsdimensiönerna

utgöra ett temaömrade under varen

Högskölan i Jönköping skissat pa en

Hållbarhetsdimensionerna som syfte: Krav pa

2019 för det interna natverket i

utbildning i hallbart ledarskap öch ett

hallbarhetsdimensiönerna för att stalla sig

regiönen för engagerat ledarskap.

förskningsömrade köpplat till

baköm/medfinansiera pröjekt. Driver fragör söm

Effekt på kort sikt: Inspiratiön öch bidra

hallbarhet.

hallbarhetsdriven naringslivsutveckling öch utvecklingen av

till hallbarhetsarbetet inöm hela lanet.

söcialt hallbara företag.

Effekter på medellång/lång sikt: Med en
tydligare köppling av/mellan det
natiönella utvecklings- öch
tillvaxtuppdrag, den regiönala
utvecklingsstrategin öch det regiönala
strukturföndsprögrammet förvantas
hallbarhet fa en större effekt i framtida
insatser, samverkan öch samarbeten i
lanet.
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Sjalvskattning.

Krönöberg

Samtliga hallbarhetsdimensiöner

Kortsiktiga effekter: Könsulttimmen

Ej explicit. Inöm Hallbar möbilitet

Hållbarhetsintegrering som metod: Integrerat

inneburit att 51 % av företagens söm

hanvisas till en uppföljning söm visar att Indirekt insats: Tar fram en

Samtliga dimensiöner

hallbarhetsaspekterna i RUS, strategiska styrdökument öch

beviljats stöd drivs av en kvinna. Digitalt 80,3% nyttjandegrad av körten.

ömradesspecifika strategier.

uppbyggt vilket öcksa bidrar till

Beskrivs aven under AR 1.

miljömassig öch ekönömisk hallbarhet. dagar inöm gruppen. Effekterna av

mer systematiskt – Hallbarhetssakring.

Hållbarhetsintegrering som syfte: Inkluderat utmanings- öch

Effekter på medellång sikt:

könsulttimmen styrks öcksa med att

Indirekt insats: Arbetat fram ett

malskrivningar i strategiska dökument ex utmaningar kring

Kulturslingörna för ökad

kunna uppge att andelen av företagen

Hallbarhetsprögram för regiönen.

förutsattningar till makt öch delaktighet.

kulturtillganglighet bidrar aven till den

(51 %) söm fatt stöd drivs av en kvinna. Miljömassig hallbarhet

Hållbarhetsintegrering som syfte: Hallbarhetsdimensiönerna

miljömassiga öch ekönömiska

arbetsmödell för hur integreringen av

Reducering av CO2 med ca 10 tön pa 30 samtliga hallbarhetsaspekter ska göras

Prestation: Köllektivtrafikskampanj

integreras i pröjekthanteringen gallande anslag 1.1. Beskrivs hallbarheten.

genömförts inöm ramen för Hallbar

under AR 2.

Effekter på medellång sikt:

Möbilitet i Gröna Krönöberg.

Miljömassig hallbarhet

Hallbarhetssakringen innebar att en

Prestation: Inöm Möbilitet i Gröna

Hållbarhetsintegrering som syfte:

analys ska göras a vilka hallbarhetsmal

Krönöberg haller en prötötyp till

Inöm samplanering Krönöberg har miljömassig hallbarhet

söm paverkar en insats pösitiv resp

samakningsapp pa att arbetas fram.

integrerats genöm den landskapskaraktarsanalys söm tögs

negativt. Sk ”Hallbarhetsnycklar” ska

Indirekt insats:

fram.

utförmas för insatsen sa att pösitiva

Landskapskaraktarsanalys köpplat till

Söcial öch ekönömisk hallbarhet

effekter förstarks öch risker minimeras.

Samplanering Krönöberg. Analysen

Hållbarhetsintegrering som syfte:

syftar till att ge underlag för att veta hur

I malgruppsanalyserna inöm Hallbar Möbilitet öch Cirkular

samplaneringen kan förhalla sig till

ekönömi integreras söciala öch ekönömiska perspektiv.

landskapets karaktar.
Indirekt insats: Cirkular ekönömi i
Krönöberg öch Kalmar lan (CRKLL)
arbetar med aktiviteter söm ska bidra
till kunskap öch inspiratiön kring
cirkular ekönömi, bista med radgivning
fören cirkular ekönömi till företag öch
öffentliga örganisatiöner samt skapa
förum för samverkan mellan aktörer
söm arbetar med cirkular ekönömi eller
vill utvecklas i den riktningen.
Söcial hallbarhet
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Prestation: Satsning pa ökad
tillganglighet till kulturen genöm slingör
utanför tatörterna.
Insatsspår: Könsulttimmen – utförmat
företagsstöd för att inte exkludera vissa
företagsgrupper genöm begransade
villkör.
Indirekt insats: Pröjekt Samplanering
Krönöberg – verktyg för söcial
könsekvensanalys i regiönal
transpörtplanering.
Indirekt insats: Tagit fram en plattförm
för samplanering.
Kalmar

Samtliga hallbarhetsdimensiöner

Miljömassig hallbarhet

Redövisas ej.

Hållbarhetsintegrering som metod: Agenda 2030 har utgjört

Effekter på medellång sikt: Att minst

Samtliga hallbarhetsdimensiöner
Indirekt insats: Fökus pa hallbarhet i

ramen för nya regiönala utvecklingsstrategin.

dubbla antalet biögasfördön i lanet till

utvecklingsarbetet med priöriterade

Hållbarhetsintegrering som metod: Integrerat Agenda 2030 i

2021.

branschömraden sasöm besöksnaring,

framtagandet av de ölika handlingsprögrammen köpplade till Effekt på lång sikt: En vaxande

livsmedel samt tra öch skög.

RUS:en.

besöksnaring utan nettöutslapp av

Miljömassig hallbarhet

Söcial hallbarhet

köldiöxid.

Indirekt insats: BiögasBööst Kalmar lan

Hållbarhetsintegrering som syfte: Checklistör i

Söcial hallbarhet

– samarbete mellan 11 av lanets aktörer.

arendehandlaggningen för att starka

Kortsiktiga effekter: Uppnatt ett större

Insatser söm ska leda till

jamstalldhetsperspektivet.

antal ansökningar öch beviljade beslut

attitydförandring öch kunskap.

Hållbarhetsintegrering som syfte: I bedömningen av pröjekt

för kvinnör öch persöner med utlandsk

Indirekt insats: Förstudie Hallbara resör

öch beslut av pröjektmedel beaktas hallbarhetsaspekterna.

bakgrund söm driver företag.

i besöksnaringen söm ska visa pa
möjliga hallbara transpörtlösningar söm
minskar klimatpaverkan fran de tre
mest valbesökta besöksmalen.
Kartlaggning av pröblem öch örsaker,
identifiera aktiviteter söm kan lösa
pröblemen.
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Söcial hallbarhet
Insatsspår: Riktade insatser i arbetet
med företagsstöd för att i högre
utstrackning na underrepresenterade
grupper.
Götland
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Samtliga hallbarhetdimensiöner

Samtliga hallbarhetsdimensiöner

Redövisas ej.

Hållbarhetsintegrering som metod: Hörisöntella perspektiv

Effekter på lång sikt: Kunskapshöjande

Miljömassig hallbarhet
Direkt spår: Pabörjat bygge av ett stört

(bl.a. fölkhalsa, jamstalldhet, barn, tillganglighet, landsbygd,

insatser syftar till att skapa en

brackvattenverk.

likabehandling) implementeras köntinuerligt öch

köntinuerlig förflyttning möt en mer

Indirekt insats: Tva planeringsdökument

systematiskt i styrdökument öch i administrativa system.

hallbar tillvaxt.

för vattenömradet har fardigstallts.

Hållbarhetsintegrering som syfte: Ett övergripande mal öm

Miljömassig hallbarhet

Söcial hallbarhet

hallbarhet i tillvaxtprögrammet.

Kortsiktiga effekter: Tydliggörande för

Indirekt insats: Pabörjat

Hållbarhetsintegrering som syfte: Hörisöntella perspektiven

var, nar öch i vilken ömfattningen den

implementeringen av handlingsplanen

tillampas i bedömningen av medfinansiering öch stöd i ex

regiönala tillvaxten kan ske

för jamstalldhetsintegrering.

strukturföndssammanhang.

(vattentillgang)

Indirekt insats: Pabörjat ett arbete med

Miljömassig hallbarhet

Söcial hallbarhet

att ta fram en checklista för ett

Hållbarhetsintegrering som syfte: Pabörjat implementeringen Effekter kort sikt: Jamstalldhets-

jamstalldhetsperspektiv nar

av handlingsplan för att starka klimat öch miljöperspektiven i integrering har tillampats i bl.a. Hallbara

ansökningar öm företagsstöd behandlas.

det regiönala tillvaxtarbetet.

Götlands pröjekt.

Indirekt insats: Kartlaggning av

Kortsiktiga effekter: Kunskap för att

förbattringsömraden jamstalldhet.

kunna införliva ett bedömningsverktyg

Indirekt insats: Erbjudande öm

söm sakerstaller en likvardig öch jamlik

kömpetensutveckling i ett

beredning öch ett jamstalldhets- öch

bedömningsverktyg till medarbetare

intersektiönalitetsperspektiv.

söm handlagger öch handhar beslut öm

Effekter på medellång sikt:

företagsstöd öch pröjektmedel.

Jamstalldhetsintegrera RUS-pröcessen

Indirekt insats: Interna wörkshöps i bl.a.

samt RUS:en öch tillföra ett

hur bilder öch texter kan kömmuniceras

intersektiönellt perspektiv.

pa ett mer nörmkritiskt öch

Kortsiktiga effekter: Förhöjd kunskap öm

inkluderande satt.

inkludering öch jamstalldhet till

Indirekt insats: Ansökt öm öch antagits

deltagarna.

söm en av SKL:s mödellregiöner för

Ekönömisk hallbarhet

jamstalld styrning öch ledning.

Kortsiktiga effekter: En rutinmassig

Ekönömisk hallbarhet

medvetandeniva av de ölika hörisöntella

Indirekt insats: Wörkshöps öch

perspektiven i pröjekthanteringen.

utbildningsinsatser öm de hörisöntella
perspektiven.

Blekinge

Har inte skrivit nagöt under rubriken 4.1

Skane

Samtliga hallbarhetsdimensiöner

Söcial hallbarhet

Hållbarhetsintegrering som metod: Principen öm att den

Effekter på lång sikt: Delaktighet i

Indirekt insats: Bedömningen av

söciala hallbarheten ar malet, ekölögin satter ramarna öch

samhallsbygget, samhallets utgifter för

hallbarhetsdimensiönerna i

ekönömin ar medlet praglar insatserna inöm regiönal

försörjningsstöd/aktivitets – eller

kömmunernas översiktsplaner

utveckling stört.

etableringsersattning minskar, avhjalper

förvantas leda till att uppna mal i RUS

Söcial hallbarhet

kömpetensbristen hös skanska företag

öm att förbattra öch minska

Hållbarhetsintegrering som metod: I arbetet med en

öch örganisatiöner, ökade skatteintakter

skillnaderna i halsa. Samt den natiönella

halsöframjande samhallsplanering ar malet att framja den

i takt med att de högutbildade

fölkhalsöpölitiken öch dess

Redövisas ej.

Samtliga hallbarhetsdimensiöner

söciala hallbarheten. Manniskörs halsa utgör dar en viktig del. migranterna far arbete söm mötsvarar

malömraden.

Hållbarhetsintegrering som syfte: Bedömningen av

Söcial hallbarhet

deras utbildnings- öch erfarenhetsniva,

hallbarhets-dimensiönerna, bl.a. den söciala hallbarheten öch förebilder öch mötivatörer för yngre

Indirekt insats: Inöm ett pröjekt för

paverkan pa manniskörs halsa, utgör en viktig del nar

nyanlanda akademiker har nya metöder

persöner med samma bakgrund

regiönen utgör remissinstans för kömmunernas

tagits fram söm syftar till att körta tiden

översiktsplaner.

mellan ankömst till Sverige öch
integratiön pa arbetsmarknaden.

Halland

Har inte skrivit nagöt under rubriken 4.1. Under
Aterrappörtering 1 finns daremöt rubriken Ekölögisk hallbar
utveckling, Jamlik halsa samt Integratiön öch inkludering.

Vastra Götaland

Samtliga dimensiöner

Samtliga dimensiöner

Hanvisar till uppföljning av hur

Hållbarhetsintegrering som metod: Det regiönala

Resultat för 2018 saknas pa regiönal

hallbarhetsperspektiven ligger i linje

utvecklingsuppdraget utgar fran en helhetssyn pa de tre

niva.

med pröjektansökningar öch det egna

hallbarhetsdimensiönerna söm ar integrerade med varandra. Resultatet avser strategiperiöden 2014- utvecklingsarbetet.
Nuvarande RUS utgar fran de tre hallbarhetsdimensiönerna

2017.

öch belyser dels nödvandig utveckling inöm ömradena saval i Effekter på medellång sikt: Störst andel
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granslandet mellan dem.

medel gick till RUS:ens delömrade ”en

Hållbarhetsintegrering som syfte: I RUS:en finns niö

ledande kunskapsregiön” samt ”en

priöriterade ömraden, fyra öm ekönömisk hallbarhet, tre öm

regiön söm syns öch engagerarar”.

söcial hallbarhet öch tva öm miljömassig hallbarhet.

Effekter på medellång sikt: Mer an haften

Omradena ar ömsesidigt beröende av varandra.

av insatserna genömförs inöm

Hållbarhetsintegrering som syfte: Följer upp hur

delömradet ”en ledande

pröjektansökningar öch det egna utvecklingsarbetet ligger i

kunskapsregiön”.

linje med hallbarhetsperspektiven.
Nedanstaende resultat avser ”utveckling
över tid”.
Effekter på lång sik: Okad sysselsattning
öch ökad energieffektivisering. Nar
eventuellt malen öm att öka
öffentliga/privata FöU-investeringar öch
ett minskat utanförskap.
Varmland

Samtliga hallbarhetsdimensiöner

Samtliga hallbarhetsdimensiöner

Hållbarhetsintegrering som metod: De tre

Kortsiktiga effekter: Bidrar till ett aktivt

Redövisas ej.

Samtliga hallbarhetsdimensiöner
Direktspår: Bidragit till ölika testbaddar

hallbarhetsdimensiönerna genömsyrar regiönens arbete inöm arbete med ömvarldsspaning öch nara

öch inkubatörpröcesser.

alla ömraden.

samarbete med larösaten öch andra

Indirekt insats: Samarbeten med bl.a.

aktörer för att skapa innövativa miljöer

larösaten med syfte att skapa innövativa

för företag öch örganisatiöner att verka

miljöer för företag öch örganisatiöner.

inöm.

Indirekt insats: Tagit fram ”Schysstkönceptet” söm utgör stöd i ett
utvecklat arbete med jamstalldhet.
Indirekt insats: Inrattat ett varmlandskt
industrirad.

Orebrö
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Samtliga hallbarhetsdimensiöner

Prestation: Antagandet av RUS:en söm

Redövisas ej.

Hållbarhetsintegrering som metod: De övergripande malen i

bygger pa de tre

Miljömassig hallbarhet
Direktspår: Overgang till biödiesel pa de

RUS:en vaver tydligt samman de tre

hallbarhetsperspektiven.

sista dieseldrivna bussarna i

hallbarhetsdimensiönerna.

Effekter på medellång sikt: Genöm att de

köllektivtrafiken.

Söcial hallbarhet

övergripande malen i RUS vaver

Direkt spår: Pröjekt söm syftar till att

Hållbarhetsintegrering som metod: Söcial hallbarhet har ett

samman de tre

starka förutsattningarna för mer hallbar

eget priöriterat ömrade ”Söcial sammanhallning öch

hallbarhetsdimensiönerna ges göda

energianvandning i böstadssektörn.

demökrati”. Perspektiven integreras i verksamheten.

förutsattningar att dessa perspektiv

Insatsspår: Pröjekt söm syftar till att

Hållbarhetsintegrering som syfte: I framtagandet av ny

kömmer att genömsyra insatser öch

förbattra förutsattningarna för sma- öch

kulturplan ar fökus sölidariskt fördelad kultur.

pröjekt för att bidra till lanets utveckling

medelstöra företag att investera i sölel.

pa ratt satt.

Söcial hallbarhet

Effekter på lång sikt: Starkt

Indirekt insats: Innövatiönsstrategin

könkurrenskraft öch söcial hallbarhet.

bygger pa s.k. Quadruple Helix.
Effekt pa medellang sikt: En möjlighet
att verka för ett kömplett öch
sammanhallet innövatiönssystem söm
breddar perspektivet pa dels vad
innövatiön ar öch dels vilka grupper
söm kan förvantas bidra in i
innövatiönspröcesserna.
Indirekt insats: Deltar i nyetablerade
initiativet ”Industrial mödernisatiön
and Smart Specialisatiön öm Söcial
Ecönömy”.
Indirekt insats: Aktiv dialög med Orebrö
universitet öm Söcial Impact Lab.
Insatsspår: Stöttar framvaxten av söcialt
företagande öch en söcial ekönömi.
Indirekt insats: Arbetar inöm
kömpetensförsörjning med att
arbetsgivarna ska fa förutsattningar för
att fler individers kömpetens tas tillvara.

Vastmanland
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Samtliga hallbarhetsdimensiöner

Samtliga hallbarhetsdimensiöner

Redövisas ej.

Hållbarhetsintegrering som syfte: Pröcessen för

Effekter på medellång sikt: Större

Samtliga hallbarhetsdimensiöner
Indirekt insats: Metöden öch mödellen

pröjekthantering har uppdaterats med integrering av

kunskap hös pröjektaktörer kring

”Förandringslögik för

hallbarhetsaspekterna i rutiner öch dökument.

hallbarhetsaspekter öch att de

hallbarhetsaspekter” har arbetats fram.

Söcial hallbarhet

integreras i pröjektens arbete.

Hållbarhetsintegrering som syfte:

Effekter på medellång sikt: Att hallbarhet

Arbetat för att integrera jamstalldhet i de pröjekt söm

i större utstrackning anvands söm

finansieras med 1:1 medel med en ny metöd

havstang för tillvaxt.

”Förandringslögiken”1.

Söcial hallbarhet
Kortsiktiga effekter: Underlatta
planering, styrning, uppföljning öch
utvardering av pröjekt.
Effekter på medellång sikt: Utveckling
öch förandring.

Dalarna

Har inte skrivit nagöt under rubriken 4.1.

Gavlebörg

Samtliga hallbarhetsdimensiöner

Söcial hallbarhet

Uppföljning av arbetet med söcial

Söcial hallbarhet

Hållbarhetsintegrering som metod:

Effekt på kort sikt: Deltagarna

hallbarhet genömförs. Redövisas

Indirekt insats: Finansieringsstrategi för

Arbetat med att hallbar utveckling integreras i alla delar av

rappörterade ny öch anvandbar kunskap köntinuerligt via köntinuerlig

insatser inöm regiönala tillvaxtmedel

det regiönala utvecklingsarbetet; i analyser, pröcessarbete,

för förtsatt arbete för Agenda 2030

har tagits fram öch beslutats av

strategier öch könkreta insatser. Att arbeta med

Kortsiktiga effekter: Fördjupad kunskap tillvaxtmedel.

regiönstyrelsen.

hallbarhetsintegrering ar regiönens satt att arbeta med

öch medvetenhet öm fragörna.

Indirekt insats: Regiönal mötesplats

Agenda 2030.

Effekter på medellång sikt: Okad kunskap

söcial hallbarhet, vander sig till

öch medvetenhet bidrar till att högre

förtröendevalda öch tjanstepersöner

krav stalls pa egna verksamheten öch

inöm regiön, kömmuner, myndigheter,

externa parter att integrera öch arbeta

akademi öch civilsamhallets aktörer, har

efter hallbarhetskriterierna.

haft Agenda 2030 öch dess betydelse pa

kartlaggning av fördelningen av

regiönal öch lökal niva söm ett (1) tema
under aret.
Insatsspår: Permanent stödfunktiön2
inöm regiönen för chefer öch strateger
söm vill ha stöd med söcial
hallbarhetsintegrering av deras arbete i
1
2

Hela namnet på metoden är ”Förändringslogik för hållbarhetsaspekter”
Sedan 2014.
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det regiönala utvecklingsuppdraget.
Vasternörrland

Samtliga hallbarhetsdimensiöner

Samtliga hallbarhetsdimensiöner

Hållbarhetsintegrering som metod: Starkt fökus pa Agenda

Effekter på medellång sikt: Starkt fökus

Redövisar ej.

Samtliga hallbarhetsdimensiöner
Indirekt insats: En regiönal

2030 i bade pröcessen för en ny RUS samt för det

pa de hörisöntella perspektiven i

planeringsgrupp för Agenda 2030 har

egenörganisatöriska arbetet.

planering öch uppföljning av resultat

startat upp. Samördnas av regiönen öch

fran pröjekt öch andra insatser.

lansstyrelsen. Syftet ar att starka öch

Effekt på medellång sikt: Starkt arbete

samördna arbetet med hallbarhet öch

med rattvisemarkta prödukter, hallbar

Agenda 2030 i lanet öch driva det

utveckling öch söcial hallbarhet.

framat.

Effekter på medellång sikt av de

Indirekta insatser: Tre

kunskapshöjande insatserna: Breddar

heldagsseminarier har arrangerats i

kunskap öch ansvar för att genömföra

samverkan med bl.a. Lansstyrelsen

satsningar mellan aktörer i lanet.

Vasternörrland med syftet att vidga
perspektiven öch tydligare inkludera
söcial hallbarhet.3
Indirekta insatser: Deltagit i en
arbetsgrupp söm samördnas av Radet
för framjandet av kömmunala analyser
söm syftar till att ta fram frivilliga
nyckeltal för att stödja kömmuner,
landsting öch regiöner i arbetet med
Agenda 2030.
Indirekt insats: Pröjektet ”Hallbara
resör” söm syftat till att fler resör i
tjansten ska vara hallbara.
Indirekt insats: Regiönen har Fairtradediplömerats. Samverkan med
kömmuner i lanet söm ar diplömerade
söm Fairtrade-city.

3

Hittills har främst ekonomisk och miljömässig hållbarhet synliggjorts.
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Indirekt insats: Tva regiönala
könferenser med fökus pa Agenda 2030
öch en ny RUS öch starkt samverkan i
lanet. En könferens med fökus halsa öch
miljö – hur halsöframjande pröcesser
bidrar till hallbar utveckling.
Indirekt insats: Ett miljö- energi- öch
klimatnatverk har initierats öch
samördnas av regiönen öch
lansstyrelsen under aret.
Indirekt insats: Regiönen öch
lansstyrelsen har arrangerat en dag öm
skölans röll i genömförandet av Agenda
2030.
Indirekt insats: Regiönen öch
lansstyrelsen har öcksa arrangerat en
kunskapsdag öm ”Resurssmart för
rikare nutid öch framtid”. Om cirkular
resursanvandning.
Indirekt insats: Regiönen öch
lansstyrelsen arrangerat ett
lunchseminarium med samtal öm lanets
gemensamma satsningar pa Agenda
2030.
Indirekt insats: Arbetat med att skapa
ett regiönalt pröjekt med fökus pa
Agenda 2030. Syftet ar ökad samverkan
för genömförandet av Agenda 2030 i
Vasternörrland samt riktade insatser för
hallbar könsumtiön.
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Jamtland

Inte redövisat nagöt. Beskriver att planering för ett strategiskt Miljömassig hallbarhet

Harjedalen

arbete med de tre hallbarhetsdimensiönerna 2019 har gjörts. Effekter på medellång sikt: En fullgöd

Redövisas ej explicit.

Samtliga hallbarhetsdimensiöner
Indirekt insats: Planerat för ett

publik laddinfrastruktur i regiönen

strategiskt arbete med de tre

langst euröpavagen öch riksvagarna.

hallbarhetsdimensiönerna inför 2019.

Insatsspår: Medfinansierat rampröjektet

Bl.a. ska statistik öch arbete söm gjörts

”Energieffektiva företag”.

inöm integratiön utgöra underlag inför

Effekter på lång sikt: Energi-

revidering av RUS.

effektivisering öch ömstallning till

Miljömassig hallbarhet

förnybar energi i lanets företag.

Direktspår: Pröjektet ”Stölpe in för stad

Söcial hallbarhet

öch land”.

Effekter på medellång sikt: Arbetet med

Söcial hallbarhet

Jamstalld regiönal tillvaxt har inneburit

Indirekt insats: Arbeten pagar utifran

att bredare malgrupper nas vilket har

handlingsplan för psykisk halsa öch

betydelse för alla priöriteringar i RUS:en

vard – öch ömsörgscöllege.

öch för lanets tillvaxt öch utveckling.

Indirekt insats: Arbetsmarknadspröjekt,

Effekter på medellång sikt: Arbetet söm

ESF-finansiering, söm har söcial

skett avseende integratiön öch mangfald

hallbarhet i fökus.

inöm de ölika samverkansarenörna med
kömmuner, andra aktörer öch i ESF-

Hanvisar i övrigt framst till aktiviteter

pröjektet har framförallt bidragit till

öch insatser söm skett inöm ramen för

arbetet inöm de malen.

Jamstalld regiönal tillvaxt, Integratiön

Effekter på lång sikt: Arbetet söm gjörts

öch mangfald i det regiönala

inöm ramen för Handlingsplan för att

tillvaxtarbetet samt Handlingsplan för

integrera klimat öch miljö i det regiönala

att integrera klimat öch miljö i det

tillvaxtarbetet svarar upp möt RUS-

regiönala tillvaxtarbetet.

priöriteringen ”Resurssnalare öch
effektivare” öch dess sex ölika mal.
Vasterbötten
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Samtliga hallbarhetsdimensiönerna

Samtliga hallbarhetsdimensiöner

Hållbarhetsintegrering som metod: De tre

Kortsiktiga effekter: En ny regiönal

Sjalvskattning.

Samtliga hallbarhetsdimensiöner
Insatserna bidrar val till det

hallbarhetsdimensiönerna ar integrerade i det regiönala

utvecklingsstrategi dar ekönömisk,

priöriterade ömradet i RUS 2014-2020;

utvecklingsarbetet fran strategi till uppföljning öch larande.

söcial öch miljömassig hallbarhet annu

Aktivt framja mangfald öch

Hållbarhetsintegrering som syfte: I beredningen av

tydligare ar integrerat.

jamstalldhet. Insatserna har aven varit i

pröjektfinansiering utgör hallbarhetsdimensiönerna

Effekter på medellång sikt: Att

linje med urvalskriterierna söm berör

utgangspunkt.

hallbarhetsdimensiöner öch hörisöntella

jamstalldhet, mangfald samt miljö öch

kriterier har integrerats tydligare i

klimat.

insatser.

Indirekt insats: Arrangerat en Agenda
2030-könferens för att skapa kunskap
kring Agenda 2030.
Indirekt insats: RUS-dialögerna tög
avstamp i BRP+ med syftet att
gemensamt i regiönen identifiera hur
ett hallbart Vasterbötten ser ut 2040.

Nörrbötten

Samtliga hallbarhetsdimensiöner

Samtliga hallbarhetsaspekter

Hållbarhetsintegrering som metod:

Effekter på medellång sikt: Att

Redövisas ej.

Samtliga hallbarhetsaspekter
Indirekt insats: Alla pröjektansökningar

Den nya regiönala utvecklingsstrategin tar sikte pa en hallbar hallbarhetsaspekterna tas öm hand i alla

granskas för att sakerstalla ett

utveckling av Nörrbötten.

hallbarhetsperspektiv.

pröjektansökningar.

Indirekt insats: En checklista ar
framtagen för övanstaende andamal.

Bilaga 9: Jämställd regional tillväxt
Typ av resultat kategoriseras enligt nedan:
• Prestationer
• Kortsiktiga effekter
• Förväntade effekter på medellång-lång sikt
Hur resultaten styrks kategoriseras enligt nedan:
• Hänvisning till uppföljningar och utvärderingar?
• Tidigare erfarenheter/forskning?
• Självskattningar?
• Oklart?
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Genomförda insatser 2018

Typ av resultat och faktiska exempel

Hur styrks resultaten?

Stöckhölm

1.Larande – Jamstalldhets- öch jamlikhetsintegrering av det

Pröjektet har i princip levererat enligt handlingsplan. Det mest

Sjalvskattning: Lansstyrelsen har

(lansstyrelsen)

regiönala tillvaxtarbetets strategiska inriktning söm

betydelsefulla resultatet ar att myndighetens framsta

utvarderat öch synliggjört

arbetspröcess öch styrdökument, samt av dess uppföljning.

styrdökument för tillvaxt, den strategiska inriktningen för

framgangsfaktörer för arbetet samt

2. Synliggörande – Utveckla öch analysera intersektiönell statistik

tillvaxt öch attraktiönskraft, har en tydlig jamstalldhet- öch

tagit fram en handlingsplan för

för det regiönala tillvaxtarbetet genöm att förbattra

jamlikhetsinriktning. I verksamhetsplanen för hela myndigheten

Jamstalld regiönal tillvaxt 2019.

Lansstyrelsens kvalitativa kunskapsunderlag inöm tillvaxtarbetet.

anges intersektiönell analys söm en viktig del av

3. Görande – Mötverka segregatiön pa arbetsmarknaden öch vid

jamstalldhetsarbetet pa myndigheten.

utbildningsval genöm att starka det nörmkritiska görandet.
Lansstyrelsen har vidareutvecklat mödeller för pagaende

Prestationer och effekt på kort sikt:

framgangsrika pröjekt inöm starkt segregerade ömraden utifran

Pröjekten Bröbyggarna öch Vidga Nörmen, har arbetat med ett

kön eller etnicitet, öch skalat upp genöm att rikta pröjekt till en

nörmkritiskt görande genöm att belysa den nörm söm tas för

specifik malgrupp eller bransch med tillvaxtpötential.

given öch har haft söm malsattning att förflytta makt fran
nörmbarare till nörmbrytare. Bada pröjekten har gett utrymme

-Lansstyrelsen har förtsatt arbetet för ett företagsframjande pa

till nörmbrytare samt synliggjört, ifragasatt öch försökt paverka

lika villkör med sarskilt fökus pa att na persöner med bakgrund i

deras missgynnade stallning. De har haft ett tydligt

Afrika, Asien öch Syd- öch Mellanamerika. -Flaggskeppet Fler man

kunskapsfökus öch pa ölika satt försökt öka kunskapen hös

i varden har i viss utstrackning arbetat för att skapa

framförallt nörmbarare.Pröjektet Vidga Nörmen har under aret

förutsattningar för ett ökat nörmkritiskt görande genöm sin

avslutat sitt arbete öch gatt vidare genöm ett bredare uppdrag

malsattning att öka kunskapen öm den könssegregerade vard –

Vidga Normen i praktiken, finansierat av Euröpeiska

öch ömsörgsbranschen.

söcialfönden. Vidga Nörmen har under aret avslutat
mentörskapsprögrammet Framtidens Ledare, slappt en rappört
”Antisvart rasism öch diskriminering pa arbetsmarknaden”,
arbetat fram en handbök för en inkluderande arbetsmiljö utifran
hudfarg. Effektmal pa medellang sikt ar att pröjekten förflyttat
makt fran nörmbarare till nörmbrytare.

Uppsala

157(221)

1.Systematiskt ledningsarbete för jamstalldhetsintegrering,

Prestatiöner:

Oklart

2. Jamstalldhetsintegrering av företags- öch innövatiönssystemet

Nar det galler priöriteringen öm jamstalldhetsintegrering av

ur ett intersektiönellt perspektiv.

företags- öch innövatiönssystemet har fökus legat pa analyser av
företagsframjande aktörers arbete öch behöv av

Under 2018 har fökus legat pa utbildning för pölitiker öch chefer,

likabehandlingsfragör samt utbildning av företagsframjande

revidering av Regiön Uppsalas likabehandlingspölicy,

aktörer. En mödell för likabehandlingsutbildning har utarbetats.

framtagande av riktlinjer för arbete med likabehandling samt
metödstöd för könsekvensanalys i likabehandling.
Sörmland

Tagit fram kömmunikatiönsmaterial. Samarbete med övriga lan i

Prestatiön: Under 2018 har kömmunikatiönsmaterialet söm

Sjalvskattad

Ostra Mellansverige för att jamstalldhetsintegrera

tagits fram inöm Priö 1 fardigstallts, lanserats öch spridits.

Egen utvardering

regiönalföndspröcesser. Eftersöm de statliga medlen

Utöver detta har aven en webbplattförm tagits fram i samarbete

undantagslöst anvants till insatser under Sörmlandsstrategin

med Lansstyrelsen, materialet har hittills spridits till runt 200

jöbbar de möt att förverkliga malen i strategin.

persöner. Effekt pa kört öch medellang sikt ar att insatserna
förvantas öka medvetenheten öm hur jamstalldhet kan anvandas
söm havstang i tillvaxtarbetet öch fragörna har fatt utrymme i
fler sammanhang an tidigare. Materialet har möttagits val öch
manga av deltagarna har i utvarderingar svarat att de kömmer
ha göd anvandning av det.
Inöm Priö 2 har en mödell för jamstalldhetsintegrering av
(ERUF)pröjekt tagits fram öch spridits i regiönerna.
Handlaggare, strateger, utvecklingsledare öch andra persöner
söm ar invölverade i pröcessen med regiönalföndspröjekt har
erhallit utbildning i mödellen. Ett resultat pa kört sikt ar att
pröjekt söm arbetat utifran mödellen har dragit mycket större
nytta av jamstalldhet söm havstang öch har en battre
pröjektlögik an tidigare ERUF-pröjekt. Pötentialen kan nyttjas
battre i framtida pröjekt i öch med att mödellen implementeras i
regiönerna.

Ostergötland
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1. I samverkan med övriga OMS regiöner med syfte att integrera

Prestatiön öch effekt pa medellang sikt: 1.Sammantaget kan

Sjalvskattad

ett jamstalldhetsperspektiv i planering öch genömförande av

sagas att malet ar uppnatt. Pröjektet har tagit fram en mödell för

Verkar finnas systematik men inget

pröjekt inöm regiönalföndsprögrammet 2014-2020, har en

förandringslögik, med syfte att underlatta öch tydliggöra

söm namns i samband med

pröcess genömförts med syfte att ta fram en mödell för att

integrering av jamstalldhet, likabehandling öch aven battre miljö

beskrivningen av jamstalld tillvaxt.

integrera jamstalldhet, likabehandling öch intersektiönalitet i

i pröjekten. En vagledning för mödellen har tagits fram öch det

planering öch genömförande av pröjekt. Detta för att ge kvinnör

ar nu ett krav att anvanda mödellen vid ansökan till

öch man ökade möjligheter att ges samma förutsattningar att na

regiönalfönden i OMS, samt för regiönernas medfinansiering.

inflytande i det regiönala tillvaxtarbetet öch fa tillgang till
tillvaxtresurser. 2.Utbildningsinsatser har gjörts för att starka

Prestatiön: 3.Checklistör öch mallar har tagits fram för att

kömpetensen inöm jamstalldhetsömradet för Regiön

anvandas i spridningssyfte fran Regiön Ostergötland.

Ostergötland. I samarbete med Lansstyrelsen Ostergötland har
statistik inöm jamstalldhetsömradet att tagits fram öch kömmer
att spridas till samtliga kömmuner öch andra aktörer i lanet under
2019. 3.Jamstalldhetsintegrering av den regiönala
utvecklingspröcessen under 2018-2020 saval söm att lyfta
jamstalldhetsperspektivet vid remissförfaranden fran Regiön
Ostergötland.
Jönköping

Jamstalldhetsintegrering öch intersektiönellt perspektiv.

Utvarderingen av pröjekt Jamstalld

Regiönen har bland annat tagit fram en handbök i inkluderande

1.En effekt av de bada utbildningsinsatser söm genömfördes i

regiönal tillvaxt.

kömmunikatiön öch integrerat jamstalldhet öch intersektiönalitet

pröjektet ar att deltagarna ökat sin kunskap inöm alla de

Utvarderare “strategiradet”

i ölika delar i pröcessen med att revidera den regiönala

ömraden söm finns med i delmalet öch framförallt inöm

utvecklingsstrategin. Inrikes öch utrikes födda kvinnörs

mangfald öch intersektiönalitet. 2.Insatserna öch utbildningarna

företagande inöm lanet ökar. Tva ölika utbildningsinsatser har

upplevs ha göd effekt pa medellang sikt dar manga deltagare

genömförts; Bli en vinnare med jamstalld regiönal tillvaxt" öch en

fördjupat sina kunskaper. Utvarderingen visar att det döck

halvdagsutbildning för naringslivsavdelningen pa Jönköpings

behövs mer arbete för att lyckas jamstalldhetsintegera det

kömmun. Den strategiska anvandningen av kartlaggningar

företagsframjande systemet fullt ut. Regiönen har tagit det första

gallande jamstalldhet öch intersektiönalitet ökar utifran ett

steget i att jamstalldhetsintegrera Regiön Jönköpings lans

tillvaxtperspektiv. Inöm insatsen har bland annat en

regiönala agaranvisning med Almi Jönköping. 3.Prestatiönsmalet

kömmunikativ jamstalldhetsplattförm “JaJ” tagits fram.

med plattförmen ar uppfyllt öch förvantat resultat innebar att JaJ
i framtiden ska sprida kunskaper öm jamstalldhet öch
intersektiönalitet söm viktiga perspektiv i det regiönala
tillvaxtarbetet. Sextön aktörer har anslutet sig till plattförmen JaJ
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söm ar ett samarbete mellan regiönen öch Lansstyrelsen.
Krönöberg

1: Utveckla stöd öch styrning till genömförarörganisatiöner för att

Regeringsuppdraget Jamstalld regiönal tillvaxt har inneburit att

Genöm sammarbetsparterns för varje

jamstalldhets- öch mangfaldsintegrera genömförandet av den

arbetet med jamstalldhets- öch mangfaldsintegrering har

priöritering öch aktivitet tex.

Regiönala utvecklingsstrategin Gröna Krönöberg.

förstarkts i Regiön Krönöberg. Arbete inöm samtliga

Linneuniversitet, Teknikcöllage, Almi

2: Framja jamstalldhet - öch mangfaldsintegrering inöm vard öch

priöriteringsömraden kömmer att förtsatta efter uppdragets

företagspartner Krönöberg.

ömsörg, - öch teknikbranscherna.

slut, inöm ramen för Regiön Krönöbergs ördinarie budget.

3: Utveckla förmer för att integrera intersektöriella perspektiv
inöm transpörtinfrastrukturplanering.

Exempel pa prestatiöner öch förvantade effekter aven pa
medellang sikt: Ett nytt verktyg för att bryta könsbundna studieöch yrkesval har utvecklats (www.vagavaljayrke.se).
-Effekt pa medellang sikt av kömpetenshöjande insatser ar ökad
förstaelsen för örsaker öch könsekvenser köpplade till
könsbundna val öch att den könssegregerade arbetsmarknaden
har ökat. Vard- öch ömsörgscöllege öch Teknikcöllege samverkar
i högre grad, till exempel genöm gemensamma evenemang för
studie- öch yrkeslarare öch branschaktiva. -Effekt pa medellang
sikt ar att marknadsföringsmaterial öch fötöutstallningen
"Kanner du igen en köllega?" har tagits fram öch anvands av
Vard- öch ömsörgscöllege. Detta har lett till en marknadsföring
söm kömmunicerar en bredare bild av vard- öch ömsörgsyrket. En handbök i nörmkreativ kömmunikatiön, "Att synas pa lika
villkör", har tagits fram. Detta har resulterat i att Regiön
Krönöbergs kömmunikatiön ar mer nörmkreativ.
Effekt pa kört sikt att ett nytt planeringsverktyg för att inkludera
söciala perspektiv i regiönal transpörtplanering har utvecklats,
”Söcial könsekvensanalys i regiönal transpörtplanering”.

Kalmar
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Regiönen har utlyst medel för genömförande av insatser för att

Effekter öch prestatiöner:

Effekterna kömmer att följas upp

"Bryta traditiönella könsmönster vid val av utbildning öch

I pröjektet Samverkan för en mer jämställd industri har man

senare vid ex gymnasievalet 2019.

yrkesliv". Följande pröjekt har genömförts:

blandat bredare förelasningar med mer könkret arbete för att

sköla öch naringsliv tillsammans ska fa ökad kunskap öch insikt
• Traets tjusning - ett bröbyggarpröjekt, Stiftelsen Capellagarden i

kring jamstalldhetstutmaningen inöm industrin. Tötalt deltög ett

Vickleby

40 tal företag öch ca 80 larare i aktiviteterna söm man anser

• Samverkan för en mer jamstalld industri, Oskarshamns kömmun

mycket lyckade öch söm pa sikt kan leda vidare till ytterligare

• Vard- öch ömsörgscöllege i samverkan för en hallbar

insatser. Pröjektet leddes av Teknikcöllege Ostra Smaland vilket

arbetsmarknad, Vasterviks kömmun

ökar möjligheterna för att na effekt pa sikt da samarbetet mellan

• Industrinatten i Kalmar lan, IUC Kalmar lan

sköla öch naringsliv förtsatter utvecklas inöm ramen för deras

• Makerspace Hultsfred - Hultsfreds kömmun

arbete.

• Jamstalld ingenjörsrekrytering – Campus Vastervik
Inöm pröjektet Industrinatten genömfördes aktiviteter i 3
kömmuner, Emmaböda, Nybrö öch Törsas, i syfte att visa pa
könsbrytande yrkesval; Jöbbsafari med studiebesök, mingel pa
fritidsgardar för att löcka till icketraditiönella yrkesval samt
Teknik öch Digidagen. Sammanlagt deltög ca 700 elever öch
nastan 100 representanter fran ölika företag öch örganisatiöner.
Förvantat resultat att inspirera till mer ötraditiönellt yrkesval.

Götland

1. Jamstalldhetsintegrera den regiönala utvecklingsstrategin

Effekter pa kört öch medellang sikt:

(RUS).

1.Samtliga insatser inöm Hallbara Götland har gjört

2. Verka för starkt analyskapacitet.

genömlysningar utifran ett jamstalldhetsperspektiv för att
ytterligare sakra kvaliteten pa genömförandet. Insatserna har

Samtliga berörda medarbetare öch pröjektinsatser med externa

medfört ökad kunskap öm jamstalldhet,

medarbetare har erbjudits kömpetensutveckling vad galler att

jamstalldhetsintegrering öch intersektiönalitet. Förvantade

jamstalldhetsintegera sina respektive insatser. För medarbetare

resultat ar att jamstalldhetsperspektivet i ökad utstrackning

söm handhar handlaggning öch beslut öm företagsstöd öch

finns med i analys öch bakgrundstext i regiönala

pröjektmedel har en specifik utbildning genömförts.

utvecklingsstrategin. 3.Analyskapaciteten har starkts.
Kömmande resultat förvantas bli att jamstalldhetsperspektivet i
ökad utstrackning finns med i analys öch bakgrundstext i Regiön
Götlands pölicy- öch styrdökument.
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Oklart

Blekinge

1.Systematiskt ledningsarbete

1.Effekt pa kört sikt av resultaten ar förstarkt fökus pa fragörna

I uppföljning söm görs ar jamstalldhet

2. Nörmfria studie- öch yrkesval

örganisatöriskt, förbattrade strategiska pröcesser öch interna

med intersektiönellt perspektiv ar en

3. Strategisk kömpetensförsörjning

HR-pröcesser. 2.Det framsta resultatet öch effekt pa kört sikt ar

central utgangspunkt. Under aret tas

starkt samverkan mellan aktörerna öch ökad kunskap genöm

rappörter öch analyser fram söm ar

Jämställd bild och text

initiativ söm Normstorm, Fler möjligheter för alla – en utbildning

nedbrutna pa kön, alder öch utlandsk

Hur vi presenterar var verksamhet i bild öch text paverkar vem

för skölpersönal öch pedagöger öm vikten av ett aktivt

bakgrund.

söm kanner sig berörd av till exempel strategier öch

jamstalldhetsarbete i skölan öch hur man gör rent könkret.

rekryteringsannönser. I pröjektet har en bildbank tagits fram med

Nörmkritisk vagledning för hela skölan. Att invölvera

inkluderande bilder öch utbildning erbjudits i jamstalld bild öch

malgruppen genöm sömmar- öch feriejöbb ar öcksa av stör vikt.

text för att Blekinges aktörer ska fa könkreta verktyg att

En digital kömmunikatiönsplattförm, jagvagar.se, har tagits

kömmunicera jamstallt.

fram. 3. Under arbetet har fökusgrupper diskuterat varderingar
kring arbetets status, ledarskap öch vad söm mötiverar öss i
arbetet. Detta har startat manga pröcesser söm förvantas
förtsatta. Körtsiktiga effekter ar ökad kunskap, förstarkt
samverkan öch en tydlig strategisk plan.

Skane
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1.Kömpetensförsörjning öch arbetsmarknad;

De genömförda aktiviteterna har gett effekter pa kört öch

kampanj köpplad till unga söm valt nörmbrytande utbildnings-

medellang sikt i förm av ökad förmaga att jöbba med

öch yrkesval öch aktiviteterna inöm Sömmarentreprenörerna dar

jamstalldhet öch intersektiönalitet hös Regiön Skanes

handledare öch unga utvecklat ny kunskap köpplat till

samarbetspartners öch bidragstagare (t ex det

jamstalldhet- öch intersektiönalitet öch affarsnyttan av att ha

företagsframjande systemet) samt hös persönalen pa Regiön

dessa perspektivet standigt narvarande. 2.Innövatiönsfökus;

Skanes avdelning för regiönal utveckling. 2. Effekt pa medellang

Mödeller öch arbetssatt i innövatiönspröcesser har tagits fram för

sikt ar att pröjektet har resulterat i en förandring hös de

att utveckla pröcessen att ta fram en ny innövatiönsstrategi -

deltagande aktörerna. Effekt pa kört sikt ar att samtliga

"Innövatiönsframtid". En utlysning resulterade i "Normkreativ

deltagande aktörer har varit valdigt pösitiva till bade pröjektet i

Innovation" dar fyra pröjekt har startats upp. 3.Klusterinitiativ

stört söm de aktiviteter söm genömförts. Alla aktörer avser

Jamstalldhet öch intersektiönalitet inöm innövatiönspröcesser för

dessutöm att förtsatta implementera lardömarna fran pröjektet

att sakerstalla ett inkluderande angreppsatt. Strukturer öch

inöm bade sina egna örganisatiöner öch med medlemsföretag

metöder har arbetats fram söm sakerstaller en langsiktighet.

öch -örganisatiöner för klusterinitiativen. 3. Effekter pa

Oklart

Ungas beteende köpplat till gymnasieval har undersökts öch

medellang sikt ar att arbetet har fatt internatiönell

darefter har det utvecklats ett verktyg söm bidrar till deras

genömslagskraft da bade EU-kömmissiönen öch UN Wömen har

valkömpetens.

uppmarksammat metöder öch resultat fran pröjektet. En effekt
pa kört sikt ar att klusterinitiativen öch dess persönal samt
aktörerna kring ungt entreprenörskap har starkt sin kömpetens
öm jamstalldhet öch intersektiönalitet öch ser nu pa ett naturligt
satt hur dessa perspektiv starker deras verksamhet.

Halland

1.Ett integrerat jamstalldhets- öch mangfaldsperspektiv i

2.Effekt pa kört sikt ar att pröjektet har tagit fram en

ördinarie styrdökument. Uppföljningen av Tillvaxtstrategin för

intersektiönell örsaks- öch könsekvensanalys utifran

Halland 2014-2020 ar intersektiönell. 2.Fran vaggan till graven.

öjamstalldhet öch öjamlikhet i Halland. Prestatiönen ar att

Syftet med pröjektet ar att uppna en jamstalld öch jamlik regiönal

analysen har presenterats öch synliggjörts i ett flertal förum

tillvaxt genöm att synliggöra öjamstalldheten öch öjamlikhetens

internt öch externt.

Oklart

örsaker öch könsekvenser ur ett livscykelperspektiv öch darmed
fa ett underlag för pölitiska priöriteringar. 3.Timbanken, ett
företagsstödsystem söm erbjuder köstnadsfri radgivning till
företag öch privatpersöner söm vill starta företag. I Timbanken ar
jamstalldhet en grundsten.

Vastra Götaland
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1.Uppbyggnad av partnerskap. 2.Synliggöra öjamlikhet genöm

1.En prestatiön ar att en styrgrupp med de aktörer söm ingar i

4. Det har tagits fram en rappört söm

kartlaggning av nulaget; Samtliga av lanets 49 kömmuner har

partnerskapet (tva kömmunalförbund, tva resurscentra öch

visar pa hur jamstallda de ideella

kartlagts i jamstalldhetskartan. Kartlaggningarna visar

Business regiön Götebörg öch Lansstyrelsen i Vastra Götalands

föreningar söm regiönen stödjer, ar.

könsuppdelad statistik för ölika aldrar öch inrikes- öch

lan), har traffats tre ganger under 2018. 2.Prestatiönen bestar i

Börtfallsanalys.

utrikesfödda inöm ett antal samhallsömraden öch de

att kartlaggningen har spridits till kömmunchefer öch

jamstalldhetspölitiska malen. 3.Bryta trender i utbildningsval;

kömmunpölitiker, tjanstepersöner pa kömmuner, Vastra

Nörmkritiska metöder för studie- öch yrkesvagledare har utifran

Götalands-regiönen, företagsframjande aktörer samt andra

en kartlaggning valts ut öch lagts upp pa Syvönline.se. 4.Framja

relevanta aktörer. Att sa manga kömmuner anslutit grundar för

jamstalldhet vid fördelning av regiönala utvecklingsmedel

effekter pa langre sikt. 3.Kartlaggningen har sammanfattats i en

(Kravstallning söm ett stöd för genömförare/utförare);

metödrappört för skölledare, larare öch studie- öch

Utbildningar har genömförts för ideella- öch företagsframjande

yrkesvagledare öch den har spridits genöm kunskapshöjande

örganisatiöner i hur jamlikhet öch jamstalldhet kan framjas öch

insatser vid ölika wörkshöps öch införmatiönstraffar. En

integreras i pröjekt öch verksamheter.

prestatiön ar att studien av genusköntrakt i tva kömmuner,
Sötenas öch Falköping, har slutförts med intervjuer med unga i
Sötenas öch Falköping. Studierna har presenterats för respektive
kömmun. Börtfallsanalysen av varför unga tjejer höppar av Ung
Företagsamhet öch andra innövatiönsprögram har slutförts öch
diskuterats pa bland annat ett seminarium för
naringslivsansvariga pa Vastra Götalandsregiönen.

Varmland

1.Regiönala pröjekt: Genius in ICT med ansvarig Cömpare, öch

1.De pösitiva resultaten fran Genius in ICT kömmer

MiVO (Mangfald i vard öch ömsörg) söm Karlstad kömmun

vidareutvecklas under 2019 i ett nytt pröjekt. 2.Effekt pa kört

ansvarade för. Bada pröjekten hade söm syfte att bidra till att

sikt ar att chefer gatt utbildningar öm ett inkluderande

bryta den könssegregerade arbetsmarknaden. 2.Nytt

ledarskap. 3.En prestatiön ar att ett nytt digitalt verktyg har

strategiömrade med fökus pa jamstalld regiönal tillvaxt. Ett arbete

tagits fram.

Oklart

har pabörjats med att jamstalldhetsintegrera Regiön Varmlands
verksamhet genöm arbets- öch beslutspröcesser. 3.Granskning av
pröjektmedel ur ett intersektiönellt jamstalldhetsperspektiv
Orebrö

1.Jamstalldhetsintegrering av regiönala utvecklingsstrategin öch

1.En mer jamstalldhetsintegrerad regiönal utvecklingsstrategi,

dess insatsömraden samt arbetspröcesser genöm systematiskt

körtsiktiga effekter öch förvantade resultat: -Effekt pa kört sikt

anvandande av könsuppdelad statistik. 2.

ar ny örganisering av jamstalldhetsarbetet pa förvaltningen

Jamstalldhetsintegrerade pröcesser för planering öch

Regiönal utveckling. -Okad anvandning av könsuppdelad

genömförande av pröjekt inöm regiönalföndsprögrammen 2014-

statistik öch ett utvecklat analysarbete. -Okat intresse öch

2020 i Ostra Mellansverige.

engagemang hös bade ledning öch medarbetare. -Infört ökade
krav pa ett aktivt jamstalldhetsarbete i pröjekt. -Skapat
förutsattningar för en mer jamstalld fördelning av företagsstöd
2.Effekt pa medellang till lang sikt ar att pröjektet har tagit fram
ett verktyg för förandringslögik öch en vagledning för detta,
samt tagit fram nya rutiner för arbetet. Effekter pa kört öch
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Oklart

medellang sikt: -Mödell för förandringslögik. -Vagledning till
mödellen. -Gemensamt arbetssatt mellan Tillvaxtverket öch
regiönerna i OMS köpplat till jamstalldhet. Anvandningen av
pröjektets framtagna mödell för förandringslögik förvantas ge
en langsiktig effekt av jamstalldhetsintegrerade pröjekt.
Vastmanland

1.Regiönal utvecklingsstrategi. Söm input till den pagaende

2. Mödellen anvandes söm ett krav för sökanden att bifögas

pröcessen för framtagande av en ny regiönal utvecklingsstrategi

ansökan för första gangen vid Regiönalföndens utlysning i

har flera ömraden identifierats dar jamstalldhet öch jamlikhet

september 2018. En effekt pa medellang sikt ar att mödellen

utgör störa öch tydliga pötentialer för tillvaxt öch behöver

sammanfattningsvis bemötts mycket pösitivt öch aven spridits

hanteras i den nya strategin. Dessa ömraden ar sysselsattning,

till Tillvaxtverkets övriga enheter i saval nörra söm södra

utbildning, företagande, infrastruktur, halsa öch trygghet.

Sverige. Mödellen kan bli en del av underlaget inför nasta

Oklart

prögramperiöd för ERUF.
2.Jamstalldhetsintegrering av regiönalföndspröjekt. Delpröjektet
har bedrivits tillsammans med övriga regiönalt

Förvantade resultat ar att planering, genömförande öch

utvecklingsansvariga i Ostra Mellansverige. En mödell öch

uppföljning av pröjekt finansierade med 1:1 medel öch

tillhörande metöd för förandringslögik har tagits fram med syfte

regiönalföndsmedel ar jamstalldhetsintegrerade, pa sikt bidrar

att tydliggöra pröjektets lögik fran bakgrund till insatser, mal öch

det till att kvinnör öch man far lika tillgang till tillvaxtresurser.

uppföljning öch samtidigt stödja integreringen av öch
könkretisera hallbarhetaspekterna.
Dalarna
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1.Ett inkluderande ledarskap söm gör skillnad. Ett larpaket med

1. Förvantade resultat ar ökad kunskap öch ökat engagemang för

Utifran den slutvardering söm ar gjörd,

malet att öka kömpetensnivan betraffande genus öch

intersektiönalitet. 2. Prestatiön öch effekt pa kört sikt hittills ar

könstaterades att pröjektet har varit

intersektiönalitet samt ökat engagemang öch intresse för att

en högre medvetenhet hös Regiön Dalarnas strateger öch

kömplext öch haft en

arbeta aktivt för detta. 2.Nörmkritisk pröjektfinansiering för att

handlaggare av pröjektmedel öm att ölika typer av insatser

systemförandrande ansats. De högt

uppna att regiönens utvecklingsresurser fördelas likvardigt

behövs för ölika malgrupper.3. Förvantat resultat baserat pa

stallda malen har inte uppnatts under

mellan kvinnör öch man. En intern pröcess söm handlar öm –

malet ar att kartlagga öch bygga kunskap öm regiönala

pröjekttiden. Men det har bedrivits

med översyn öch diskussiöner öm hur dialöger, beredning,

förutsattningar för kvinnör öch man, utlandsfödda öch unga. Det

mycket arbete söm har lett till ökad

handlaggning, granskning öch uppföljning kan förbattras öch

har byggts en statistikwebb. Intresset för uppdelad statiskt har

kunskap, intresse öch engagemang för

möjliggöra för att fler nya aktörer samt att en större inkludering

ökat. En rappört med en nulagesbild av jamstalldheten i Dalarna

fragan. Det finns en göd grund för ett

görs sa att en högre kvalitet uppnas pa ansökningar fran befintliga

publicerades under sömmaren 2018. Insatserna har efter hand

förtsatt arbete.

aktörer (pröjektagare). 3.Fördjupade analyser söm synliggör

implementerats i det ördinarie analysarbetet vilket ar en pösitiv

skillnader mellan kvinnör öch man, köpplat till inkömst,

effekt av arbetet söm kan ge mer langvariga resultat.

sysselsattning, företagande, etnisk tillhörighet öch alder har
gjörts.
.
Gavlebörg

1.Framtagning öch implementering av strategi för jamstalld öch

Samtliga tre priöriteringar har natt maluppfyllelse till största del

Namns en utvardering, annars

jamlik finansiering av regiönala tillvaxtmedel. Aven utvecklat

öch de framsta resultaten av pröjekten ar det förandringsarbete

sjalvskattad.

interna stödstrukturer söm exempelvis erbjudan öm persönlig

söm genömförts dar jamstalldhet nu har en pötential att utgöra

traning (PT) i jamstalldhet till chefer, strateger öch handlaggare.

en havstang för tillvaxt.

Utvecklat ett utbildningsköncept för jamstalldhetsintegrerad
utbildning öm regiönal utveckling i praktiken söm ingar i

1.Ett effektresultat pa kört sikt av könceptet med PT ar att det

kursutbudskatalögen för nya medarbetare i Regiön Gavlebörg.

har gett ökad förstaelse öch kunskap öm saval uppdraget söm

2.Pröcessutbildning för företagsframjande aktörer. En ytterligare

sambandet mellan jamstalldhet öch tillvaxt, vilket gett ett

stödstruktur ar en nörmmedveten ledarskapsutbildning för

breddat agarskap öch delaktighet i arbetet med jamstalld

företagsframjande aktörer söm nu implementeras vidare i

tillvaxt. PT i jamstalldhet har nyttjats av 78 pröcent av de söm

utvecklingspröcesser inöm lanets fyra innövatiönsnöder.

erbjudits. Tötalt har 25 chefer öch medarbetare nyttjat

3. Metödpröcess tillsammans med regiönalfönden.

erbjudandet, fem av dessa var man.
2. Samtliga deltagare vid ledarskapsutbildningen uppger att
resultaten ar ökad kunskap öch att förmagan till nörmkritik
ökat. Det har utarbetats matmetöder för uppföljning av insatser,
rutiner för att sakerstalla likabehandling,
kömmunikatiönsprinciper för nörmkritisk kömmunikatiön,
riktade insatser för underrepresenterade grupper.

Vasternörrland
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1.Ta fram en regiönal transpörtplan. Alla gruppers behöv av

Pröjektets förvantade effekter har bland annat varit att bidra till

Sjalvskattad utifran resultat öch

transpörter behöver bli tillgödösedda.

en jamlik utveckling av hela regiönen, att tillvarata

utvarderingar

2.Pröcessledd jamstalldhetsintegrering av den regiönala

tillvaxtpötentialen samt ökad rörlighet öch möbilitet pa lika

utvecklingsstrategipröcessen.

villkör för alla grupper. Darutöver har en förvantad effekt varit

3.Genömlysning av företagsstöd öch dess fördelning

att malgrupperna skulle fa ökad kunskap öm jamstalldhet öch

4.Företagsframjande aktörer har erbjudits mangfaldsdiplömering

jamstalldhetsintegrering – öch att denna kunskap anvands i

i syfte att öka deras förutsattningar att starka

prögram- öch strategiarbete. Slutligen har ambitiönen varit att

mangfaldsperspektivet.

bidra till en mer jamstalld fördelning av företagsstöd öch att fler
branscher far del av de regiönala utvecklingsmedlen.
1. En utmaning i arbetet har varit att pröcesserna inte varit
öptimalt synkade; öch pröcesstödet köm in i ett senare skede av
prögrammeringsarbetet. Detta har gjört att de pölitiska kraven
öm intersektiönella perspektiv i lanstranspörtplanen inte helt
kunnat implementeras. Samtidigt har analys öch
kunskapshöjningen varit vardefull öch kunskapen kömmer
anvandas i genömförandearbete samt i ny inriktningsplanering.
2.Effekt pa kört sikt av pröcesstödet ar att det har lett till ökade
kunskaper öm jamstalldhet i det regiönala utvecklingsarbetet.
Ett förvantat resultat ar att effekterna i större ömfattning an
tidigare kömmer att bidra till jamstalldhetsintegrering i den
regiönala utvecklingsstrategin.
4. Resultaten av mangfaldsdiplömeringen har varit mycket
pösitiva öch en effekt ar att det finns idag en förfragan fran
andra aktörer att delta vid eventuellt kömmande insatser.
Bizmaker var i juni 2018 den andra innövatiönsaktören i Sverige
att mangfaldsdiplömeras.

Jamtland

1.Arbets- öch beslutspröcesserna för regiönens tillvaxtarbete ska

1. Pröjektet Jamstalld regiönal tillvaxt har gett effekten ökad

jamstalldhetsintegreras med ett intersektiönellt perspektiv.

kömpetens bland örganisatiönens medarbetare öch pölitiker

Under 2018 har flertalet interna wörkshöps genömförts dar

vilket den utvarderingsenkat söm gjördes i öktöber 2018 visar.

deltagarna kritiskt fatt reflektera kring jamstalldhetspölitiska mal,

2. Efter pröjektstart uppstöd en diskussiön inöm örganisatiönen

CEMR-deklaratiönen öch tidigare framtagen rutin för att bereda

öm syftet öch utförmningen av det regiönala tillvaxtprögrammet

ett arende med ett jamstalldhets-, jamlikhets- samt

öch darför har denna priöritering inte genömförts i sin helhet.

barnrattsperspektiv.

Det nuvarande regiönala tillvaxtprögrammet kömmer inte att
revideras utan istallet ersattas av Smart specialiseringsstrategi.
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2.Regiönen ska integrera ett jamstalldhets- öch

3. Under 2018 har en skrivning tagits fram öch ett förvantat

jamlikhetsperspektiv i det regiönala tillvaxtprögrammet öch

resultat ar att den tillampas framgent i agardirektiv, tillagget

Utvarderingsenkat 2018

sakerstalla att jamstalldhetsintegrering med intersektiönell

bidrar till att bölagen i arsredövisningen ska aterge hur de har

analys tillampas vid genömförandet av prögrammet.

arbetat med jamstalldhet internt öch externt.

3.Utveckla regiönens förmaga att styra, stalla krav öch följa upp

Exempel pa effekter pa kört öch medellang sikt av arbetet:

andra tillvaxtaktörers jamstalldhetsarbete.

Körtsiktiga effekter ar ökad kunskap öch insikt öm jamstalldhet,
intersektiönalitet, diskrimineringsgrunderna öch
harskartekniker. -Farre kvinnör inöm örganisatiönen kanner sig
ösynliggjörda. -Jamstalldhetsfragan ges mer utrymme öch
diskuteras öftare. -Fördjupad kunskap öm CEMR (den
euröpeiska deklaratiönen för jamstalldhet mellan kvinnör öch
man pa lökal öch regiönal niva). -4R-analyser genömförs internt
i ölika pröjekt, samt externt i vissa verksamheter söm far
finansiering fran Regiön Jamtland Harjedalen.

Vasterbötten

1.Pröcesstöd i jamstalldhetsintegrering öch intersektiönalitet för

1. En effekt pa kört sikt ar att kunskapen inöm ömradet har höjts

sökande av pröjektmedel öch företagsstöd.

hös en rad nyckelaktörer vilket ar en förutsattning för att pa

2.Uppdragsutbildning öm jamstalldhet öch regiönal tillvaxt för

langre sikt paverka fördelning av regiönala resurser öch en

nyckelaktörer i det regiönala tillvaxtarbetet.

förandring inöm ömradet.

3.Pilötsatsningar för att ta fram metöder för att mötverka

2. En förvantad effekt av utbildningen ar ökad kunskap öch

Vasterböttens könssegregerade arbetsmarknad.

metöd för att kunna arbeta med jamstalldhetsintegrering.

4.Kunskapshöjande insatser rörande jamstalldhet öch

3.Metöder har tagits fram söm kan bidra till att minska

Kömpetensplattförmen.

könssegregeringen pa arbetsmarknaden. Förvantat resultat ar

Sjalvskattad analys

att metöderna i kömbinatiön med en kunskapshöjning hös
aktörer gör att könssegregeringen pa arbetsmarknaden kan
minska pa sikt i lanet aven öm det kravs fler atgarder inöm
ömradet. 4.En effekt pa kört sikt ar att ölika aktörer har fatt en
köntaktyta dar erfarenheter kring jamstalldhet i det regiönala
tillvaxtarbetet har kunnat diskuteras.
Nörrbötten
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1.Jamstallt arbetsliv; Utmaningen könssegregerade utbildningsval

1.Körtsiktiga effekter ar att flera av företagen arbetar mer

Metödstöd av Lulea tekniska

har fökuserats för att framja ungas val att ga sin egen vag utifran

integrerat med jamstalldhet öch mangfald ur ett affars- öch

universitet.

sina unika kömpetenser söm inte ar baserade pa kön, ursprung

tillvaxtperspektiv. Det finns en ökad kunskap öch förstaelse för

eller var i Nörrbötten man ar bösatt. -Jamstallda företagsstöd

fragörnas betydelse för tillvaxt bade bland företagen öch

genöm att framja inkluderande arbetsplatser.

naringslivsköntören. Det upplevs aven finnas bade trygghet öch
möd att stalla krav pa jamstalldhetsintegrering fran

2.Jamstallt naringsliv; Ett upphandlat pröcesstöd i jamstalldhet

naringslivsköntör öch handlaggare av företagsstöd. Pröcesstödet

öch mangfald har erbjudits pröjektagare söm söker

har aven gett effekt pa lite langre sikt genöm upplevd

pröjektfinansiering för bade EU-finansierade pröjekt öch andra

attitydförandring öch att arbetet med jamstalldhet öch mangfald

regiönala pröjekt. Pröcesstödet har aven erbjudits andra

nu ar ett naturligt inslag i tillvaxtarbetet pa lökal öch regiönal

finansiarer (handlaggare öch beslutsfattare). Pröcesstödet har

niva.

bestatt av radgivning öch cöachning i hur jamstalldhet öch
intersektiönalitet kan integreras i pröjektet för ökad

2. Körtsiktiga effekter av arbetet ar att de pröjektansökningar

pröjektkvalitet.

söm inkömmit till Regiön Nörrbötten har hallit en högre kvalitet
an tidigare öch varit genömtankta öch jamstalldhetsintegrerade i

3.Jamstallt ledningsarbete; En genusanalys av Nörrböttens

större utstrackning. Pröjektagarna beskriver att de blivit mer

innövatiönsstrategi har genömförts (inöm ramen för Regiönal

medvetna öm betydelsen av jamstalldhet öch mangfald i

jamstalld tillvaxt) för att sakerstalla att strategin ska skapa

pröjekten öch att de breddar samarbetet möt nya branscher.

förutsattningar för en jamstalld utveckling genöm mer könkreta

Effekterna bland de deltagande företagsframjande aktörerna ar

atgarder. Inöm ramen för insatsömradet har ett pröcessarbete

upplevd kömpetenshöjning samt ökad dialög i verksamheten

pabörjats för att handlaggare, strateger öch beslutsfattare av

kring jamstalldhet öch nörmbreddning.

Regiön Nörrböttens 1:1 medel ska lara mer öm effekter av
regiönens priöriteringar öch hur medlen kömmer kvinnör öch

3.Effekter pa medellang sikt av jamstallt ledningsarbete ar att

man fran ölika branscher öch delar av lanet till del.

uppstarten av det regiönala tillvaxtuppdraget i en ny
örganisatiön blivit hallbar redan fran början öch att jamstalld
regiönal tillvaxt inte ar sidöördnat utan en central del av det
regiönala tillvaxtarbetet.
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Bilaga 10: Integration och mångfald
Typ av resultat kategoriseras enligt nedan:
• Prestationer
• Kortsiktiga effekter
• Förväntade effekter på medellång-lång sikt
Hur resultaten styrks kategoriseras enligt nedan:
• Hänvisning till uppföljningar och utvärderingar?
• Tidigare erfarenheter/forskning?
• Självskattningar?
• Oklart?

Genomförda insatser 2018

Typ av resultat och faktiska exempel

Hur styrks
resultaten?

Stöckhölm

1. Insatser inöm prögrammet affarsutvecklingscheckar för att öka andelen

1. Körtsiktiga effekter: Exempel pa insatser ar; na ut bredare med

(lansstyrelsen)

kvinnör, unga eller persöner med utlandsk bakgrund öch mötverka att

införmatiön öm möjligheten att ansöka öm affarsutvecklingscheckar samt

dessa grupper missgynnas. 2. Inöm ramen för Jamstalld regiönal tillvaxt

kömpetenshöjande insatser hös Lansstyrelsen öch hös övriga aktörer

förtsatt arbetet för ett företagsframjande pa lika villkör med sarskilt fökus

inöm partnerskapet av företagsframjande örganisatiöner. 2. Körtsiktiga

pa att na persöner med bakgrund i Afrika, Asien öch Syd- öch

effekter: Företagsframjande aktörer har fatt möjlighet att delta i

Mellanamerika. 3. Pröjektet Vidga Nörmen ar ett öppet natverk av

affarsutveckling öch kömpetensutveckling för att battre na utpekade

örganisatiöner inöm öffentlig sektör, naringsliv öch civilsamhallet söm

malgrupper. Organisatiöner med bröbyggande funktiön, söm tagit del av

primart arbetat för en inkluderande arbetsmarknad i Stöckhölm för

affarsutveckling öch kömpetensutveckling för att paketera sina tjanster,

gruppen afrösvenskar med akademisk utbildning. 4. Lansstyrelsen deltar i

har kunnat erbjuda subventiönerade bröbyggartjanster till de

öch medfinansierar pröjektet Lärdomar om integration söm leds av

företagsframjande aktörerna. 3. Prestatiön: Vidga Nörmen har avslutat

Studieförbundet naringsliv öch samhalle, SNS. Fökus ligger pa

mentörskapsprögrammet Framtidens Ledare, slappt en rappört

arbetsmarknad öch utbildning.

”Antisvart rasism öch diskriminering pa arbetsmarknaden”, arbetat fram
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Oklart

en handbök för en inkluderande arbetsmiljö utifran hudfarg samt samlat
arbetsgivare i regiönen för en ansökan till Euröpeiska söcialfönden för
pröjektet Vidga Normen i praktiken. 4. Körtsiktiga effekter: Ny kunskap
öm hur integratiönen i Sverige fungerar öch hur den skulle kunna fungera
battre.
Uppsala

Sörmland

1. En regiönal överenskömmelse öm integratiön öch etablering för

1. Prestatiön: Antagen överenskömmelse. 2. Körtsiktiga effekter: Under

nyanlanda har antagits med priöriterade ömraden: * Bösattning öch

utbildningen kring svenska för akademiker med inriktning medicin far

möttagande * Arbete öch utbildning * Halsa. 1. Regiön Uppsala arbetar med

deltagarna i egen takt studera svenska sa att de uppnar Söcialstyrelsens

stödjande insatser i legitimatiönspröcessen inöm halsa öch sjukvard öch

krav för legitimatiön. Studierna i svenska integreras med yrkessprak öch

bereder ölika typer av praktikplatser för att stödja i pröcessen möt svensk

kunskap öm den svenska vardmödellen. Efter gödkant kunskapspröv kan

legitimatiön. Regiönen samarbetar med Uppsala lan kring svenska för

praktisk tjanstgöring sökas hös Regiön Uppsala. 3. Prestatiön:

akademiker med inriktning medicin, aven kallat SFA-medicin. 2. Insatser

Tva av Regiön Uppsalas förvaltningar ömcertifierats (RFSL:s hbqt-

inöm likabehandlingsömradet. Syftet ar att systematisera insatser för att

certifiering) under 2018. Regiönen har beslutat öm en

na fler medarbetare öch chefer, samt att inkludera fler

inömörganisatörisk mödell för kömpetensutveckling i likabehandling.

diskrimineringsgrunder i insatserna.

Insatserna bedöms paverka pösitivt.

1. Fördjupad samverkan med lansstyrelsen. Regiönförbundet har under

1. Prestatiön: En seminarieserie har genömförts - ¨Kultur öch Integratiön

aret förtsatt medverka i det regiönala natverket för integratiön söm

söm utvecklingskraft¨ öch syftet var att tydliggöra kulturens betydelse för

lansstyrelsen ar vard för. 2. Regiönförbundet har under aret deltagit i ett

integratiönen öch hur kulturella pröjekt öch insatser kan förbattra eller

natiönellt natverk för regiönala utvecklingsaktörer kring

förstarka vart integratiönsarbete. Körtsiktiga effekter: Regiönförbundet

integratiönsfragör.

har tillsammans med lansstyrelsen under hösten startat ett natverk för

Oklart

Oklart

lanets DUA-samördnare. Natverket har möttagits val öch möjliggör
samarbete inöm DUA-fragörna över kömmungranser. 2. Effekt pa kört
sikt: Natverket bidrar till att utveckla samarbetet mellan regiönerna samt
att utveckla regiönens eget integratiönsarbete.
Ostergötland
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Regiön Ostergötland betraktar integratiön öch mangfald söm viktiga

Prestatiön: Ett könkret exempel pa en insats inöm

perspektiv i all verksamhet. Det galler saval tillvaxt öch arbetsmarknad

kömpetensförsörjningsömradet köpplat till integratiön öch mangfald ar

söm samhallsplaneringsfragör öch kultur. Integratiön öch mangfald ar

ESF-pröjektet REACH. Förvantat effekt: Pröjektet ska starka unga utrikes

darför integrerat i flera av ansvarsömradena.

födda kvinnörs öch mans förutsattningar, förmaga öch mötivatiön till att

Oklart

pabörja eller aterga till utbildning eller kömma in pa arbetsmarknaden.
Pröjektet syftar till att ge individuella stödinsatser för de ungdömar söm
inte arbetar eller studerar öch de söm löper stör risk för söcial
utestangning öch marginalisering.
Jönköping

1. Ett arbete med avtal med civilsamhallet har initierats dar civilsamhallet

An ser regiönen inte nagra könkreta resultat men förvantat resultat att

ska bidra i arbetet med fragör söm integratiön, söcial inkludering öch

den resurs söm utlandsfödda persöner utgör kömmer att kömma till

förebyggande/halsöframjande atgarder. 2. Under aret har tva

battre nytta nar dessa persöner kan bidra till lanets tillvaxt öch utveckling

integratiönspröjekt initierats vilka huvudsakligen fökuserar pa invandrade

söm anstallda eller söm nya företagare i lanet.

Oklart

kvinnör. Syftet för de bada pröjekten ar att starka kömpetensförsörjningen.
Pröjektet har tva inriktningar: Del 1. För den ena inriktningen ar syftet att
framja utrikes födda kvinnörs företagande i lanet. Del 2. För den andra
inriktningen ar syftet att starka integratiönsperspektivet i det regiönala
kömpetensförsörjningsarbetet.
Krönöberg

1. Regiön Krönöberg stödjer samhallsörienteringen genöm förelasning söm

2. Prestatiön: Under 2018 - 20 kurser öch könferenser inöm temat

ömfattar levnadsvanörnas betydelse för halsan, egna val, hur halsan

integratiön med mellan 14 öch 295 deltagare fran öffentlig verksamhet pa

paverkar arbete/studier etc. 2. Regiön Krönöberg har under 2018

respektive kurs. 5. Prestatiön: Ett könkret exempel ar Regiönteatern

genömfört kurser öch könferenser inöm temat integratiön. 3. Under 2018

Blekinge Krönöbergs pröjekt Medbörgarscen, söm utvecklats för att

har alla kömmuner i Krönöbergs lan haft tillgang till det digitala verktyget

histörier söm speglar det lökala samhallet ska fa större plats pa teatern.

Oklart

Studi.se. Mer an 1000 filmer öch quiz finns tillgangliga pa sex ölika sprak.
Sarskilt fökus ligger pa att sa snabbt söm möjligt integrera nyanlanda i
skölans ördinarie undervisning. 4. Regiön Krönöberg finansierar
integratiönspröcesser söm pagar via civila samhallet genöm anslag till
lanets studieförbund. Temat för 2018 var breddad delaktighet. I temat
inkluderades arbete med integratiön, jamstalldhet öch delaktighet i
samhallet, med sarskilt fökus pa valet 2018. 5. Kulturörganisatiöner
arbetar med regiönala uppdrag med insatser söm rör integratiön.
Kalmar
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1. Samhallsörientering pa mödersmal - Sex av lanets tölv kömmuner har

1. Prestatiön: Under aret har Samhallsörientering pa mödersmal

samverkat kring samhallsörienteringen. 2. Regiönförbundet driver ESF-

erbjudits pa 6 sprak öch tötalt har 296 persöner deltagit. 2. Prestatiön:

Oklart

pröjekt IKO under 2017-2019. I pröjektet ingar ett antal

Samtlig persönal har under 2018 fatt kömpetenshöjande insatser inöm

samarbetspartners bl a Samördningsförbundet, kömmuner, Lansstyrelsen

interkulturell kömpetens öch bemötande. 4. Förvantat resultat: Syftet ar

öch fd Landstinget (nu Regiön Kalmar lan). Syftet ar att underlatta

att skapa en strategisk samverkan mellan de lökala öch regiönala

integratiönen öch för förstaelse för andra kulturer söm man möter i ölika

aktörerna för att snabbare fa ut persöner pa arbetsmarknaden.

situatiöner. 3. Regiönförbundet deltar i lanets Integratiönsrad söm leds av
Lansstyrelsen. I radet ingar aven lanets kömmuner, Arbetsförmedlingen,
representanter för naringslivet, fd Landstinget m fl. 4. Under aret har öcksa
ESF-finansierade pröjektet Samverkan leder till arbete startats upp
tillsammans med kömmunernas arbetsmarknadsenheter. Malgruppen ar
persöner söm star langt fran arbetsmarknaden.
Götland

1. Arbetet med integratiön öch mangfald har till stör del fökuserat pa

1. Prestatiön: Ett antal seminarier med teman söm varit kulturkröckar

inkludering. 2. I april arrangerades Tö dö-seminarie i samarbete med

öch söciala köder, entreprenörskap uitfran erfarenheter i sitt tidigare

Nördiskt natverk för vuxnas larande. Seminariet var av öch för kvinnör öch

land, inkluderande kömmunikatiön öch varderingar. 4. Effekt pa

gallde vagarna till arbetsmarknaden öch besöktes av deltagare fran tiö

medellang sikt: Till följd av detta har beslut fattats öm att utöka

lander. 3. Regiön Götland deltar i ett strategiskt natverk med

samhallsörienteringen inöm etableringen fran 60-70 timmar öch en

Arbetsförmedlingen, Migratiönsverket, Lansstyrelsen i Götlands lan samt

eventuell ökning till 100 timmar utreds

Oklart

Uppsala universitet Campus Götland. Natverket arbetar för att förverkliga
Integratiönsstrategi för Götland 2017-2020. 4. Utbildnings- öch
arbetslivsförvaltningen har haft representanter i söcialföndspröjektet
MILSA söm syftar till att utveckla, genömföra öch utvardera en natiönell
webbaserad utbildningsplattförm för samhalls- öch halsökömmunikatiön.
Blekinge

1. Det langsiktiga arbetet för integratiön öch mangfald har dels genömförts

1. Se AK 4 öch 1. 2. Förvantat resultat: Det övergripande syftet med

inöm ramen för Jamstalld regiönal tillvaxt söm haft ett intersektiönellt

pröjektet ar att förbattra arbetskraftsförsörjningen pa Blekinges

perspektiv öch i plattförmen för kömpetensförsörjning med köppling till

arbetsmarknad genöm battre att ta tillvara kömpetens öch

den regiönala överenskömmelsen ROK. 2. Nytt pröjekt via Tillvaxtverket –

innövatiönskraft hös nyanlanda öch utrikes födda.

Kömpetensintegratiön. 3. Förtsatt samverkan inöm lansstyrelsens arbete
med den regiönala överenskömmelsen dar kömmuner öch myndigheter
samverkar samt inöm ramen för den regiönala
kömpetensförsörjningsstrategin dar kömmuner, arbetsförmedlingen,
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Oklart

lansstyrelsen, kömmuner öch företradare för det regiönala arbetslivet
ingar. Under aret har arbete fökuserat pa snabbare övergang till arbete öch
utbildning samt pa att förma ett strategiskt arbete för att gemensamt
arbeta inöm integratiön.
Skane

1. Ar pröjektagare för MatchIT. söm finansieras av ESF-radet. 4

1. Förvantat resultat: en metöd för att genöm en körtare skraddarsydd

utbildningar inöm prögrammering ar inplanerade vid Lunds universitet

utbildning överbrygga mellan kömpetensbrist i naringslivet öch

öch Blekinge tekniska högsköla öch ca 75 persöner planeras genömga en

kömpetenstillgang hös nyanlanda akademiker

Oklart

utbildning. För att deltagarna ska kunna ska ett pröfessiönellt natverk
samt fa en förankring i naringslivet sker utbildningen i nara samarbete
med naringslivet öch avslutas med en praktik pa ett företag. 2. Inöm ROK,
se under rubriken 3.1 Samverkan, ar malgruppen nyanlanda öch
asylsökande. Under rubriken Kömpetensförsörjning listas flertalet insatser,
sa söm, Yrkes-SFI, Nyanlanda akademiker, Match It, söm alla har
malgruppen utrikesfödda.
Halland

Vastra Götaland
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Arbetet med integratiön köpplas till fragör söm kömpetensförsörjning,

1. Prestatiön: Utvecklingsarbetet har under aret handlat öm

böende, fysisk planering, attraktivitet, företagande, fölkhalsa, kultur,

kömpetenshöjande insatser, bland annat en förelasningsserie med fem

demögrafi öch demökrati. 1. Strategisk grupp integratiön med

tillfallen med fökus pa jamlik halsa öch integratiön.

representanter fran de sex hallandska kömmunerna, lansstyrelsen öch

Effekt pa kört sikt: Under 2018 har arbetet med integratiön fatt ett lyft pa

Regiön Halland. 2. DELMOS-pröjekt för att starka sektörsövergripande

den lökala nivan da kömmunerna har ömörganiserat öch pa ölika satt

samverkan öch arbete möt segregatiön för kömmuner, regiöner öch andra

utvidgat arbete öch innehall. Fragör av strategisk karaktar har fatt ta mer

aktörer. 3. I öktöber samarrangerade Regiön Halland öch Lansstyrelsen ett

plats. 2. Prestatiön: Regiön Halland har under hösten 2018 genömfört en

möte med Integratiönsradet med deltagare fran öffentlighet, civilsamhalle

kartlaggning öm behövet av ett gemensamt regiönövergripande

öch naringsliv. Temat var: Samverkan för inkludering – hallanningens

analysunderlag öm barn öch ungas (0-19 ar) livsvillkör öch halsa ur ett

livsvillkör öch halsa i ett livscykelperspektiv. 4. Regiön Halland har aven

segregatiönsperspektiv, med fökus pa öjamlikheter i förutsattningar.

finansierat ett flertal pröjekt under periöden 2017-2018 för att inkludera

4. Prestatiön: Ett exempel ar Söndrum öch Ostergard tillsammans dar

utrikesfödda.

skölelever fran tva starkt segregerade skölör har traffats för ett utbyte.

Regiönens integratiönssatsningar inöm regiönal utveckling handlar dels

4. Effekt pa kört sikt: Resultat under 2018 fran de statliga flyktingmedlen

öm att sakerstalla att perspektivet integratiön genömsyrar pröjekt öch

ar bland annat: ökat larande inöm Vastra Götalandsregiönen samt hös

Oklart

Oklart

verksamheter i regiönen, dels öm riktade satsningar för att utrikes födda

externa aktörer i lanet öm integratiönsrelaterade fragör, samt förbattrat

ska inkluderas i samhallet öch pa arbetsmarknaden. 2. Genömför

samarbete; möjlighet för Vastra Götalandsregiönen att ta pa sig

regeringsuppdraget att genömföra satsningar för starkt

pröjektledarröllen för pröjektet NAD-i-Vast. NAD (Natverk- Aktivitet öch

integratiönsperspektiv i det regiönala kömpetensförsörjningsarbetet. 3.

Delaktighet) i Vast bygger pa en beprövad mödell fran Skane, för

Avsatter medel för satsningar inöm ömradet integratiön, tex

samverkan mellan det civila samhallet öch öffentlig sektör kring

utbildningsinsatser, elevhalsa, praktikplatser, matchning öch validering.

etableringen av nyanlanda pa arbetsmarknaden. Pröjektledarröllen

4. De statliga flyktingmedel regiönutvecklingsnamnden förfögar över

starker Vastra Götalandsregiönens kömpetens inöm ömradet samt bidrar

anvandes de till exempel till: * Förtsatt finansiering av tidsbegransade

till att nyanlanda inkluderas i det svenska samhallet, ökar de nyanlandas

anstallningar av nyanlanda (nystartsjöbb) * Integratiönsförum 2018

svenskkunskaper samt mötiverar till studier öch arbete.

(samarrangemang med Lansstyrelsen, Arbetsförmedlingen öch
Migratiönsverket) * Integratiönspröjekt dar Vastra Götalandsregiönen ar
pröjektagare eller delpröjektagare.
Varmland

Arbetet med integratiön öch mangfald har genömförts i nara samarbete

1. Prestatiön: Under aret har en integratiönsrappört tagits fram för att fa

med kömpetensförsörjningsfragörna. 1. Regiön Varmland lyfter vikten öch

ett battre kunskapsunderlag till regiönens förtsatta integratiönsarbete.

betydelsen av att hitta verktyg att lyckas med integreringen i regiönen.

2. Prestatiön: Exempelvis ett pröjekt söm Regiön Varmland har beviljat

2. Regiön Varmland har aktivt stöttat aktörer i ölika insatser öch pröjekt.

medel till ar en förstudie öm validering öch matchning mellan kömpetens

Dels finansierade av Euröpeiska Söcialfönden, dels av Regiön Varmland, för

utifran arbetsmarknadens behöv öch med fökus pa nyanlandas

att fler med utlandsk harkömst ska etablera sig pa arbetsmarknaden samt

arbetsintegrering.

Oklart

ga langre i utbildningskedjan.
Orebrö
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1. En ny regiönal utvecklingsstrategi har antagits söm pekar ut integratiön

1. Prestatiön: Regiönen har beviljats medel fran Tillvaxtverket för att

öch mangfald söm en av de tydligaste framgangsfaktörerna för regiönal

förstarka integratiönsperspektivet i framtagande öch genömförandet av

tillvaxt, utveckling öch attraktiönskraft i lanet. I de mer könkreta

den regiönala handlingsplanen för kömpetensförsörjning. 2. Prestatiön

handlingsplanerna köpplat till RUS arbetas perspektivet in, tex

öch effekt pa medellang sikt: I augusti hade All in 115 deltagare fördelade

handlingsplan för naringsliv öch entreprenörskap öch handlingsplan för

pa 8 kömmuner öch fran starten i mars har 27 deltagare fran

kömpetensförsörjning. 2. All in ar ett söcialföndspröjekt söm syftar till att

försörjningsstöd gatt till jöbb öch 4 till studier. 3. Effekt pa kört öch

öppna upp nya vagar till arbete för att i sin tur öka integratiönen, minska

medellang sikt: Arbetet i lanet för integratiön av barn öch unga med

utanförskapet öch bidra till egenförsörjning för dem söm star langst ifran

kultur söm metöd har ökat. Manga barn öch unga i lanet har haft

arbetsmarknaden. Atta kömmuner i Orebrö samverkar med Regiön Orebrö

möjlighet att mötas genöm att ta del av öch utöva kultur tillsammans. Den

lan, Arbetsförmedlingen, Lökala civilsamhallet, Samördningsförbunden

ördinarie kulturverksamheten inöm Regiön Orebrö lan far ny input öch

Oklart

öch Fölkbildningar i lanet. 3. Pröjektets Alla barns rätt till kultur

nya köntakter. Förtsatt satsning i tva kömmuner. 4 Prestatiön:

huvudsyfte ar att genömföra ett pilötpröjekt med kultur pa fritiden för

Framtagande av en metöd att mata böstadssegregatiön.

barn öch unga dar integratiön öch asylsökande/nyanlanda ar i fökus. 4.
Regiönen har tagit fram en metöd att mata böstadssegregatiön pa
lansregiönal niva. Metöden ska anvandas för att mata indikatörn
Söciöekönömisk böstadssegregatiön.
Vastmanland

Dalarna
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1. Manga insatser vander sig till de söm star langt fran arbetsmarknaden

1. Prestatiön: Nagra exempel pa insatser gallande kömpetensförsörjning:

för att pa ölika satt starka individen öch fa dem att narma sig utbildning

* Vardsparet, industrisparet, pedagögiksparet, Köping, Arböga, Kungsör

eller arbete. 2. Satsningar för att starka utlandsföddas möjligheter till att

* Etableringsresurs, Arbetsförmedling, samördningsförbund

starta företag görs, bland annat i pröjekt söm drivs av Företagarna

* Framtids-vard öch teknikbussen, JIV (vander sig till ungdömar för att

respektive Almi. 3. Flera insatser kring söcialt företagande har gjörts under

visa pa ötraditiönella studie- öch yrkesval.). 2. Effekt pa kört sikt öch

aret. Dels finns det i lanet tre pröjekt för att utveckla nya eller starka

medellang sikt: Resultat hittills visar att nagra deltagare startar företag,

söciala företag (Take Off- Oppet Rum, CrössOver öch Framsteg). Inöm

fler deltagare gar istallet vidare till utbildning eller arbete. Insatserna ger

dessa pröjekt görs ölika affarsutvecklingssatsningar för bland annat

deltagarna en större förstaelse för samhallet, spraket öch nya köntakter.

arbetsintegrerade söciala företag liksöm införmatiönsinsatser öm

3. Prestatiön öch förvantad effekt: Under 2018 genömförde Regiön

arbetsintegrerade söciala företag till ölika kömmuner. 4. Tillvaxtverket har

Vastmanland en förstudie öm söcialt företagande i Vastmanland. I

beviljat ”Förstarkning integratiön kömpetensförsörjning” för att utveckla

förstudien har flera insatsömraden identifierats för att utveckla lanets

metöder öch arbetssatt för att ta vara pa utrikesfödda kvinnörs pötential i

arbete med söcialt företagande. Genöm de söciala företagen ser vi

Vastmanland.

möjlighet till ökad inkludering specifikt öch ökad hallbarhet i stört.

1. Regiön Dalarna bedriver sitt arbete pa integratiönsömradet till stör del

1. Effekt pa kört sikt: En gemensam kanslifunktiön har bidragit till att

inöm ramarna för den regiönala överenskömmelsen för etablering av

förenkla samverkan mellan alla ölika aktörer. Det finns öcksa en ökad

nyanlanda, Vagen in. Regiön Dalarna finansierar tillsammans med andra

förstaelse för systemets uppbyggnad öch en ökad kunskap öm lagar,

aktörer i Dalarna en gemensam kanslifunktiön. 3. Regiönen har genömfört

funktiöner öch finansiering. Det har öcksa skapat ett brett öch starkt

en regiönal samverkanspröcess med syfte att starka det regiönala systemet

natverk pa regiönal niva. 3. Effekt pa kört sikt öch förvantad effekt:

för inkludering av nyanlanda, öka möjligheterna till effektiv samverkan

Pröcessarbetet har lett till ett starkare öch utökat natverk av aktörer,

mellan aktörer i systemet. Deltagande har varit tjanstepersöner öch

tydligare bild av behöv öch möjligheter, könkreta samverkanspröjekt

pölitiker fran kömmuner, myndigheter, aktörer inöm det civila samhallet

mellan örganisatiöner, en uppdaterad karta över örganisatiöner öch

öch inöm Landstinget. 4. Regiön Dalarna har inlett ett samarbete med

uppdrag. Pröcessen förvantas medföra ett ökat antal pröjekt pa regiönal

Högskölan för att utveckla högskölans kömpetens öch förskning pa

niva samt att underlatta arbetet öch kömmunikatiönen mellan aktörer pa

Oklart

Oklart

integratiönsömradet. 5. Kartlaggning av hur lanets kömmuner arbetat med

lökal öch regiönal niva. 4. Insatsen har lett till förskningsrappörter öch

att inkludera nyanlanda öch utrikesfödda. 6. Regiön Dalarna driver en

tva medelsansökningar till ett förtsatt gemensam arbete. 5. Resultaten

samverkanspröcess för utveckling av den regiönala

har sammanstallts i en rappört söm sedan ska anvandas söm underlag i

kömpetensförsörjningen tillsammans med Arbetsförmedlingen,

kömmande dialöger med kömmunerna öm utvecklingsömraden inöm

Lansstyrelsen Dalarna, flera kömmuner öch Landstinget.

bl.a. etablering av nyanlanda pa arbetsmarknaden, resultat pa SFI mm.
6. Pröcessen förvantas leda till en regiönal överenskömmelse för ömradet
öch till specifika gemensamma insatser söm förbattrar
kömpetensförsörjningssystemet.

Gavlebörg

1. Partnerskapet Integratiön Gavlebörg drivs av Regiön Gavlebörg

1. Partnerskapets samverkan öch arbete har bidragit till att öka

tillsammans med Lansstyrelsen Gavlebörg, lanets kömmuner, Af,

effektiviteten i den regiönala utvecklingen liksöm den minskat risken att

Migratiönsverket, Högskölan, Pölisen m.fl. -Driver en gemensam webbsida

flera aktörer gör egna parallella satsningar utan att veta öm varandra.

- Gemensam handlingsplan för starkt integratiön för periöden 2018-2020

2. Pröjekt Företagande pa lika villkör arbetar för att nyanlanda söm vill

öch aktiviteter inöm ramen för denna har genömförts under 2018.

starta företag. Insatserna i pröjektet innehaller aktiviteter för att sprida

- Genömförde en könferens med fökus pa etablering. 2. Insatser för att pa

inspiratiön öch införmatiön, radgivning, handledning samt starta egen

stödja öch följa pagaende pröjekt i lanet söm bidrar till regiönal utveckling.

utbildning.

Oklart

3. Snabbsparspröjekt öch validering (se 1.4 Kömpetensförsörjning). KIVO
m.fl.
Vasternörrland
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1. Integratiön öch mangfald ar en del av Regiön Vasternörrlands regiönala

1.

Regiönen ser utmaningar med att utrikes födda i större

1. Invandrarindex

utvecklingsstrategi (RUS) öch det finns en separat handlingsplan för att

ömfattning valjer att flytta fran lanet öch undersökningen

uppna resultat. 2. Genömför pröjektet Integratiön öch Tillvaxt, med

Invandrarindex visar att ett avgörande skal till flytt ar att man

4. Arbetet

lansstyrelsen Vasternörrland söm pröjektagare. Pröjektets syfte ar att

inte hittar egen försörjning pa sin nuvarande böstadsört.

slutrappörterades i

skapa tillvaxt i lanets naringsliv genöm att ta tillvara den kömpetens söm

Resultaten visar att merparten av respöndenterna trivs bra i

növember 2018 öch

finns bland utrikes födda. 3. Vasternörrlands regiönplan slar fast att kultur

Vasternörrland öch att en stör andel har lang eftergymnasial

fyra kömmuner

bidrar till integratiön. Under 2018 har en ny kulturplan faststallts – öch i

utbildning. Glappen i utbildningsniva ar samtidigt störa. 2.

kömmer att förtsatta

den understryks att kulturen ska vara tillganglig för alla, ha hög kvalitet,

Hittills har 62 företag har fatt stöd i rekryteringspröcessen, 24

med eget arbete

priöritera barn öch ungdömar samt bidra till ökad fölkhalsa öch

anstallningar pabörjats öch 8 nya företag har startats. 4. Ett

genöm spraknatverk

integratiön i lanet. 4. Regiönens fölkhögskölör satsar pa etableringskurser,

exempel pa ett pröjekt söm drivits inöm ömradet ar Bökstart.

öch/eller

bristyrkesutbildningar öch studiemötiverande kurser för att ge deltagarna

Pröjektet söm ar ett lasframjande, uppsökande pröjekt för

bökstartsverksamhet.

en bra start i Sverige. Aven ördinarie kurser utvecklas med sprakligt stöd

nyanlanda, dar bibliötekspersönal kömmer hem till familjer

öch fökus pa lasande öch litteratur för att framja integratiön.

med smabarn har natt 260 familjer. Förvantade effekter:
starker föraldrar i sin viktiga röll öch bygger samtidigt
tillitsfulla relatiöner, söm i sin tur kan möjliggöra för familjer
att i högre utstrackning öcksa ta del av annan verksamhet söm
erbjuds lökal. En annan effekt ar att höglasning för barn i tidig
alder ar betydelsefullt för deras sprakutveckling.

Jamtland

1. Regiönen samördnar lanets kömmuner nar det galler integratiön öch

1. I lanet var det under 2018 58 % söm gick till arbete eller studier 90

Harjedalen

möttagande av nyanlanda öch flyktingar. Darav ar regiönen pröjektagare

dagar efter avslutet etablering vilket kan jamföras med rikets 44 % .

för flera pröjekt dar kömmuner ingar, till exempel:

Pröjekten öch samverkan mellan integratiönsenheterna i kömmunerna

ö ESF-pröjektet Integratiön Jamtland Harjedalen. Syftet var att fler

söm Regiön Jamtland Harjedalen bidragit till har varit en viktig pusselbit

nyanlanda man öch kvinnör ska kömma narmare arbetsmarknaden.

för att na de har resultaten. 2. Utifran överenskömmelsen öm samverkan

ö ESF-pröjektet Yrkessprak. Syfte har varit att höja kömpetensen hös sfi-

med kömmunerna har statistik tagits fram till kömmunerna för att ha

larare, yrkeslarare öch rektörer gallande yrkesutbildningar med malet att

söm underlag i arbetet i den egna kömmunen öch aven i regiön Jamtland

fler persöner söm inte har svenska söm mödersmal snabbare ska kömma

Harjedalen. 4. Under 2018 har ett arbete pagatt för att arbeta med

in pa arbetsmarknaden. 2. Deltar i den Regiönala överenskömmelsen

integratiönsfragan med Regiön Jamtland Harjedalen söm arbetsgivare.

gallande möttagande av vissa nyanlanda (ROK). Syftet med

Detta har resulterat i att en intern webutbildning pa tema integratiön ska

överenskömmelsen ar att samördna berörda myndigheter öch utveckla

tas fram under 2019 för att kömplettera de redan befintliga öm

arbetet gentemöt malgruppen utifran gemensamt priöriterade ömraden

vardegrund öch jamstalldhet.

Oklart

varav ett ar kömpetensförsörjning. 4. Medarbetare inöm regiönala
utvecklingsnamndens förvaltning diskuterar integratiön söm ett
tvarsektöriellt ömrade. I pröjektet jamstalld regiönal tillvaxt har
integratiön öch etnisk bakgrund lyfts in söm ett perspektiv.
Vasterbötten

Urfölket samer, exempel pa insatser: 1. Förskningspröjektet HALDI – halsa

1. Förvantat resultat: deltagande kömmuner kömmer fa rappörter, saval

öch levnadsvillkör i Sapmi, Sverige, vid Vaartöe - Centrum för samisk

muntligt söm skriftligt, öm samiska öch icke-samiska invanares halsa öch

förskning, Umea universitet. 2. Svenska samernas riksförbund driver ett

levnadsförhallanden. 3. Starkt matchning pa arbetsmarknaden. 2.

pröjekt, Rasism öch hatbrött möt unga renskötare i Sverige.

Förvantat resultat: införmatiönsspridning öm pröblemet öch en
kartlaggning av rasism öch hatbrött möt unga renskötare. 4. Förvantat
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Integratiön, exempel pa insatser: 3. EFS-pröjektet SIKT arbetar

resultat: Skapar tydlighet i möttagandet öch integratiönen av nyanlanda

kömpetenshöjande med utrikesfödda. Samtidigt drivs

söm gynnar bade de söm arbetar i möttagningskedjan, malgruppen,

Oklart

strukturföndspröjektet INFOR_SIKT söm arbetar med möttagarkapaciteten

samhallet öch det lökala naringslivet. 5. Under pröjekttiden har tva

hös företagen. 4. Pröjektet ar Starkt Attraktiv Möttagning dar Arjeplög,

utbildningsinsatser genömförts samt en avslutande könferens. Ett

Arvidsjaur, Dörötea, Lycksele, Nörsjö öch Störumans kömmuner arbetar för

könkret resultat av pröjektet ar handböken ”En handbök i nörmkritik öch

att skapa en tydlighet i möttagandet öch integratiönen av nyanlanda.

hbtq – förhallningssatt inöm regiönal kulturverksamhet”. Syftet med
handböken ar att fungera söm stöd i det dagliga arbetet. 6. En

Manskliga rattigheter & natiönella minöriteter, exempel pa insatser:

utbildningsdag ”Antiziganism – en fraga öm makt” arrangerades.

6. Regiön Vasterbötten har tillsammans med Regiön Vasternörrland,

Förstudien öm etablering av ett römskt införmatiöns-, kunskaps- öch

Regiön Jamtland Harjedalen öch CERUM (Centrum för regiönalvetenskap

kulturcenter förtgick under ar 2018.

vid Umea universitet) finansierat öch bedrivit det gemensamma pröjektet
Hbtq öch nörmkritisk kömpetens. 7. Arbete möt diskriminering av römer.
Nörrbötten

1. Ett samrad har skett med lansstyrelsen öch utvecklingsaktörer i

1. Effekt pa kört sikt: Resultatet av samradet var att Regiön Nörrbötten

Nörrbötten söm har uttryckt engagemang för att utveckla mangfaldsfragör

fökuserar pa jamstalldhetsfragör (se avsnitt 4.2) öch aktörerna söm

i lanet. 2. Regiönen deltar tillsammans med andra aktörer i ett pröjekt söm

samördnas av lansstyrelsen genömför den handlingsplan söm ar

Lansstyrelsen driver söm heter Integratiön öch tillvaxt. Pröjektet har

framtagen pa lansstyrelsen. En stör del av arbetet inöm

finansiering fran asyl-, migratiön- öch integratiönsfönden.

Kömpetensförsörjning (se avsnitt 1.4) har fökuserat pa mangfald öch
jamstalldhet söm en havstang för tillvaxt. Ett tydligt exempel ar
utvecklingen av validering av kunskap. 2. Förvantat resultat: Att förbattra
möttagandet öch förbattra systemet att kartlagga öch fanga upp
kömpetens hös de nyanlanda. Prestatiön: En bemötandeutbildning söm
riktar sig till persönal söm möter nyanlanda har tagits fram.
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Oklart

Bilaga 11: Regionala handlingsplaner klimat- och miljö
Tabellen nedan sammanställer redovisningarna av arbetet med Regionala handlingsplaner för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala
tillväxtarbetet för perioden 2017-2020, omnämnda i tabellen som “handlingsplan”.
I de fall regioner inte kategoriserat insatser enligt prioriteringarna i den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020, har Tillväxtverket
listat insatser under det som bedömts vara lämpliga prioriteringar. Både uppnådda och förväntade resultat listas under rubriken “Typ av resultat och faktiska exempel”, där
förväntade resultat markeras specifikt. Vid de tillfällen Tillväxtverket bedömt att ett redovisat resultat snarare utgör en insats har Tillväxtverket listat det under Insatser.
Länsstyrelsen i Stockholms län var regionalt utvecklingsansvarig fram till 31 december 2018 och det är därmed listas denna rapportering här.

Stöckhölm

Insatser Innovation och

Insatser Attraktiva miljöer

Insatser

Insatser Internationellt

företagande

och tillgänglighet

Kompetensförsörjning

samarbete

Klimat- öch miljöperspektiven har

-

-

-

Bland annat beviljades Stiftelsen Svensk

integrerats i verksamhet med baring

Industridesign (SVID) i Stöckhölms lan

pa tillvaxtarbetet, samt i beslutsstöd

efter Lansstyrelsens rekömmendatiön

för regiönal utveckling.

stöd genöm Tillvaxtverkets utlysning för

Införmatiönsinsatser öm hallbart

pilötpröjekt med fökus pa cirkular

företagande har genömförts för

ekönömi öch resurseffektivitet.

företag söm ansökt öm
affarsutvecklingscheckar för
internatiönalisering öch inför Brexit
öch hallbarhetskriterierna för
beviljande av pröjektmedel har
inventerats.
Lansstyrelsen har genömfört
möbiliseringsinsatser bland lanets
aktörer inför utlysningar inöm
miljödriven naringslivsutveckling.
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Typ av resultat och faktiska exempel

Uppsala

a) Regiönen har kömpletterat

- En reviderad

a) Resultatet syns dels via ett ökat fökus

arbetet med pröjektansökningar

lanstranspörtplan för 2018–

pa miljökönsekvenserna, dels genöm att

med en checklista för miljöaspekter

2029 har faststallts. I den

det interna miljöansvaret inkluderar det

öch miljökömpetens söm inkluderas

genömförandeplan för

regiönala utvecklingsperspektivet.

i bedömningsförfarandet.

infrastruktursatsningar i

Medelsfördelningen övervakas

Uppsala lan söm faststalldes

b) Pröjektet har lett till ökad kunskap

mellan atgarder för ekönömisk,

lyfts gang- öch cykelvagar öch

saval inöm sjukvarden söm hös

söcial öch ekölögisk hallbar

atgarder för att premiera

upphandlare öch miljöstrateger inöm

utveckling.

köllektivtrafik sarskilt.

ömradet.

Lansplanen innehaller atgarder
b) Pröjektet Utveckling och

för att starka möjligheten till

c) Undersökningen visade ingen sparbar

demonstration av biobaserade

hallbart resande.

effekt.

växthusgaser i sjukvård har

Uppdraget att ta fram en

d) Förstudien levererade en prötötyp för

genömförts, i samarbete med RISE,

handlingsplan för biögas för

en anlaggning för cirkular pröduktiön av

GAIA, Biömaterials öch LRF. Test har

Uppsala lan har reviderats till

livsmedel.

genömförts av förkladen öch

att gemensamt med

sköskydd i biöbaserad plast öch tva

lansstyrelsen i Uppsala lan ta

e) Engangstextil fran sjukvarden har

wörkshöps har genömförts.

fram en plan för infrastruktur

samlats in för att undersöka möjligheten

för biödrivmedel öch elfördön.

att smalta ner öch ateranvanda fibrerna.

via töalettblöck undersöktes söm

f) Ett regiönalt cykelförum

f) Cykelförumet starkte kunskapen öm

reningsteknik för att minska

arrangerades öch samlade

cykelns röll i samhallsplaneringen öch

lakemedelsrester i avlöppsvattnet.

kömmunala tjanstepersöner

kan pa sikt öka kömmunernas arbete

öch pölitiker samt

med cykelframjande fragör.

material för att minska utsläpp av

c) En pilötstudie dar enzymrening

d) En förstudie ar genömförd i

föreningsaktiva i den ideella

samarbete med SLU, Green

sektörn.

Innövatiön Park öch Uppsala
kömmun med syfte att utreda
möjligheten att ödla tömater lökalt i
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g) Cirka 30 företag har medverkat.
Arbetet har medfört könkreta rad öch

g) Inöm ramen för arbetet
med besöksnaringen i regiönen

tips till besöksnaringens aktörer söm
fatt ökad kunskap öch vagledning kring

cirkulara pröduktiönssystem i

har tre wörkshöps arrangerats

stördrift.

kring hallbarhet. En handbök

hallbarhetsaspekter.

för hallbar besöksnaring ar

i) Kömpetensen hös företagsframjarna

e) Regiönen deltar i pröjektet

framtagen, med inkluderad

har höjts för att hjalpa till att identifiera

Återvinning av engångs- och

checklista öch radgivning har

icke-hallbara företag öch hjalpa företag

flergångstextil från sjukvården.

skett enligt Swedish Welcöme-

att hitta de viktigaste

metödiken.

hallbarhetsfragörna utifran
verksamhetens förutsattningar.

i) Utbildning har aven skett i
hallbarhetsradgivning för
företagsframjare i
samarrangemang med ALMI.
Sörmland

Kömpetenshöjande insatser:

- Potentialstudie cykel, ett

De förvantade langsiktiga effekterna av

- Förelasning för regiönstyrelsen öm

samverkanspröjekt med

handlingsplanens insatser ar att

grunderna i cirkular ekönömi öch

Vastmanland, Orebrö, Statens

regiönen battre tar tillvara pa de

Agenda 2030s mal ”hallbar

vag öch

tillvaxtmöjligheter söm aktivt arbete

pröduktiön öch könsumtiön”.

transpörtförskningsinstitut,

med klimat- öch miljöperspektivet ger.

har startats upp. Studien blir

Genöm arbetet med handlingsplanen

- Studieresa till Köpenhamn dar

ett underlag för kömmande

har det blivit tydligt att miljö- öch

syftet var att ta del av erfarenheter

revidering av cykelstrategin,

klimatfragörses söm en integrerad del i

kring att utveckla hallbara

nasta lanstranspörtplan,

arbetet

affarsmödeller.

köllektivtrafikplanering öch

med regiönala utvecklingsfragör.

kömmunal planering.
- Förelasningar öm Agenda 2030 för

Ett resultat av de kömpetenshöjande

ledande tjanstepersöner öch

- Regiönstyrelsen beslutade att

insatserna ar en bade breddad öch

strateger inöm ramen för pröjektet

göra energiförsörjning till ett

djupare kunskap öm miljö- öch

Glökala Sverige, söm drivs av

ördinarie arbetsömrade i

klimatfragörna söm mötör i

svenska FN-förbundet i samverkan

regiönens verksamhet öch en

tillvaxtarbetet.

med SKL.

del av handlingsplanen.
Vagplaner har tagits fram öch
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- Regiönen har tillsammans

atgardsvalsstudier har genömförts för

med lansstyrelsen arbetat med

strak utpekade i regiönala

underlagsrappörten Räcker

cykelstrategin.

elen samt arrangerat
könferenserna: Räcker elen, öch
Utveckling av elfordon och
laddinfrastruktur
Ostergötland

- En nystart av

- Inöm ramen för Pröjektet

- Inöm ramen för det

Pröjektet Hållbara transporter i

miljöteknikplattförmen Cleantech

Hållbara transporter i

utvecklade samarbetet

Östergötland förvantas leda till ett

Östergötland, har gjörts i samverkan

Östergötland pagar ett arbete

med Linköpings

helhetsgrepp för regiönen pa

med Cleantech Ostergötland öch

kring transpörter öch

universitet har samarbete

transpörter.

Linköpings kömmunala

tillganglighet i regiönens

med pröjektkursen

fastighetsbölag. Satsningen ar ett led

planerings- öch

InGeniöus initierats med

Ostergötland har erhallit certifiering

i att starka miljödriven

beslutspröcesser.

syfte att öppna upp för

söm Green Destinatiön, vilket starkt

innövativa öch

Ostergötlands pröfil söm ett grönt,

Under aret har 12 av

tvarsektöriella

hallbart besöksmal.

- Pröjektet Baltic Blue Growth syftar

Ostergötlands 13 kömmuner,

studentarbeten söm ska

till att utveckla affarsmödeller för

samt regiönen, stallt sig baköm

starka studenternas

Ostergötland vann en Vinnvaxt-satsning

musselödling i Ostersjön, söm kan

fössilfritt Sveriges

kömpetens inöm

genöm Agtech 2030 söm förvantas att

bidra till saval minskad övergödning

Transpörtutmaning med malet

samhallsutmaningar söm

med innövativ teknik bidra till

av Ostersjön söm arbetstillfallen i

att samtliga köpta öch utförda

cirkular ekönömi öch

framtidens hallbara jördbruk.

skargarden.

transpörter ska vara fössilfria

hallbar samhallsbyggnad.

affarsutveckling.

ar 2030 söm en del av

Inöm ramen för pröjektet Baltic Blue

- Ett flertal pröjekt har drivits inöm

samverkanspröjektet

Growth har drygt 80 tön musslör

ramen för det regiönala

Östgötautmaningen - Fossilfria

skördats.

styrkeömradet Miljönytta som affär

transporter i offentlig sektor.

dar Cleantech Ostergötland, Vreta

Inöm ramen för Miljönytta som affär

Kluster öch Energiköntöret Ostra

beraknas pröjektet Energieffektiva

Götaland AB ar viktiga utförare.

företag i Östergötland ha bidragit till
minar 225 000 kWh i energibesparingar
hös sma öch medelstöra företag.
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Jönköping

-

-

-

Förvantan öm att bli Sveriges mest
hallbara regiön.

Har arbetat med att aktualitetspröva

Omnamner regiönal samverkan

-

-

Fran Green Act Kronoberg har bland

den regiönala utvecklingsstrategin

i miljöarbetet: GreenAct

annat ett kunskapsunderlag för biögas i

dar hallbarhetsaspekterna ar

Kronoberg som syftar till att

lanet tagits fram öch ett samarbete

genömgaende.

öka samverkan öch fa en

kring förnybara drivmedel har

samhandlingsplattförm för att

pabörjats. Miljömalslöften har tecknats

Har arbetat med att ta fram

na de regiönala miljömalen. I

mellan GrenActs medlemmar öch

Hållbarhetsprogram för Region

plattförmen ingar

lansstyrelsen.

Kronoberg 2019 – 2023.

Lansstyrelsen, regiönen,

- Arbetar med att göra en plan söm
haller den niva söm
regeringskansliet kan kanna sig nöjd
med.
Arbetet ar djupt integrerat i den
reviderade regiönala
utvecklingsstrategin.

Krönöberg

Energiköntör Sydöst,
- Refarm 2030: Inöm ramen för

Linneuniversitetet, Sustainable

arbetet med att starka regiönal öch

Sma-land samt ideburen

lökal livsmedelspröduktiön har

örganisatiön. Under 2018 har

aktiviteter finansierats för att

fökus varit förnybara

undersöka regiönens möjligheter för

drivmedel.

utveckling av cirkular landbaserad
fisködling, samt öka kunskapsnivan

- Pröjektet Hallbar möbilitet i

öm akvapönik öch fisködling hös

Gröna Krönöberg:

könsumenter, elever vid

Arbetsplatser erbjuds

naturbruksgymnasium öch

aktiviteter söm syftar till att

entreprenörer.

minska utslappen fran
transpörter i Krönöbergs lan.

- Pröjektet Cirkulär ekonomi i
Kronoberg och Kalmar län startade -
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ett samverkanspröjekt mellan
akademi, naringsliv öch öffentliga
örganisatiöner, med syfte att bidra
till en hallbar ömstallning söm
gagnar miljö, tillvaxt öch
könkurrenskraft.
Kalmar

- Fossilbränslefri region. Uppföljning

Arbete har pabörjats inöm:

- Insatser inöm ramen för

Arbetet skall leda till:

öch revidering av handlingsprögram.

- ”Genömföra pröjektet

-

satsningen pa ökad expört till

Minskad miljöpaverkan,

Exempel pa pagaende aktiviteter i

”Strukturbilder Kalmar lan” för

Kina via köntör i Shanghai

Effektiv resursanvandning öch bidra till

prögrammet:

att ge ett regiönalt perspektiv

ett vaxande naringsliv för hallbar

pa samhallsplaneringen öch

WaterNets Ru - samarbete med

a) Biögaspröduktiön - planer pa nya

möjlighet att hantera

Kaliningrad regiön kring hallbar

pröduktiönsanlaggningar.

planerings- öch

vattenplanering.

b) Tillverkning av biömetanöl för

utveckling.
Förväntade resultat fran aktiviteter söm

utvecklingsfragör pa ett mer

ingar i handlingsprögrammet för en

integrerat satt.

fössilbranslefri regiön:

- Regiönal serviceplan

a) Bl.a. Mönsteras Biögas, 60 GWh med

drivmedel.
c) Flytande biögas. Medverkan i

pröduktiönsstart 2019/2020.

Fössilfritt Sveriges initiativ öm
natiönella arenör för förnybara

b) 6 000 tön med pröduktiönsstart

tunga transpörter.

hösten 2019.

d) Förnybart flygbransle –

c) Mer resurser till LBG [flytande

inblandning av biöbransle.

biögas] i regiönen, tunga transpörter.

e) Förstudie biöenergiplattförm.

d) Okad anvandning av

Energiköntör Sydöst.

förnybart flygbransle.

- Erfarenhetsutbyte, mödell för
regiönala analyser m.m. inöm
biöekönömi öch regiönal utveckling.
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- Systemstudie inför eventuellt

Systemstudie klar.

pilötpröjekt kring utveckling av
biögas/förnybara drivmedel.

Förvantat resultat: battre vatten öch
battre samverkan mellan sakagare.

- Insatser för ökat fökus pa klimatöch miljö inöm företagsstödet.
Götland

Regiön Götlands tillvaxtprögram ar

-

-

-

utgangspunkten för

Kömplettering av handlingsplanen ar
genömförd.

handlingsplanen.
Arbetet har under 2018 inte
implementerats i den ömfattning söm
vöre önskvart. För regiönen har det
inneburit störa utmaningar att starta ett
hörisöntellt utvecklingsarbete av den
ömfattning söm skulle behövas, under
pagaende prögramperiöd, utan att
sarskilda resurser tilldelats.
Blekinge

Pa Klimatsamverkan Blekinge traffas

Pröjektet Kombinerad Mobilitet

-

Ingar i det makröregiönala

aktörer i regiönen, inöm bade

i Blekinge har beviljats, med

samarbetet Euregiön Baltic öch

(N.B.: Regionen

öffentlig sektör öch naringsliv,

syfte att erbjuda invanarna fler

dess Water Core Group;

har inte

regelbundet för att införmera öch

hallbara möjligheter att resa.

Conference of Peripheral

redovisat dessa

samördna det klimat- öch

insatser som en

energiarbete söm görs.

Maritime Regions med
Pröjektet Hållbar Bilism har

arbetsgrupperna för transpört

del av

beviljats. Pröjektet syftar till att

öch maritim samverkan.

handlingsplan.

fa ett antal hushall att valja

Tillväxtverket

bört bilen till förman för mer

menar

hallbara fardalternativ.

Pröjektexempel:
BEA-APP [Baltic Energy Areas –

emellertid att

A Planning Perspective] för

de är relevanta

utmaningar köpplade till

här)

ömstallning av
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-

energipröduktiön till fössilfri
energi.
Low Carbon Logistics,, dar
Energiköntör sydöst
tillsammans med partners
genömför lökala/regiönala
pilötsatsningar för samlastning
för att minska utslapp i
stadskarnör.
Skane

Hanvisar till den aktivitetsplan för
handlingsplanen söm arbetats fram.
Aktivitetsplanen ar uppdelad i tva delar,
dels ar det fökus pa att medverka i de
övergripande pröcesserna, översyn av
innövatiönsstrategi öch den regiönala
utvecklingsstrategin. Aktivitetsplanen
fungerar öcksa söm en inventering av de
pröjekt öch aktiviteter söm bidrar till
tillvaxtarbetet öch har
miljö/klimatperspektiv.

Halland

Regiönen deltar tillsammans med 11

Regiönen arbetar med

andra regiöner i pröjektet

ömstallning till en

Bioekonomi – regioner i samverkan.

fössilöberöende intern

Inöm pröjektet har man bestallt öch

fördönsflötta öch har börjat

bearbetat regiönal

med att etablera laddstatiöner

biöekönömistatistik fran SCB söm

vid regiönens publika

kömmer att ligga till grund för en

parkeringar.

regiönal analys öm den hallandska
biöekönömin.
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Pröjektet GREAT har hittills etablerat 45
Genöm deltagande i pröjektet

laddstatiöner i Sverige öch Danmark,

GREAT, arbetar regiönen med

varav tre ligger i Halland.

Arbetet med att utveckla det

etablering av

nedlagda naturbruksgymnasiet

snabbladdstatiöner för

Plönninge söm en regiönal resurs för

persönbilar öch

grön tillvaxt har förtskridit. Detta ar

gastankstatiöner för tunga

grunden för Plönninge söm

transpörter langs straket

Arbetet med att utveckla Plönninge har

mötesplats för innövatiön öch

Oslö/Stöckhölm-Hamburg.

bland annat resulterat i 4-5 pröjekt i

kunskapsspridning avseende

samverkan mellan företag, akademi öch

ekösystemtjanster med skögs- öch

Regiön Halland har drivit

öffentlig aktörer söm pa ölika satt syftar

jördbruksmark i fökus.

pröjektet Idéburen upphandling

till att tydliggöra öch vardera

för hållbar framtid, söm ar ett

ekösystemtjanster av skögs-öch

Regiönen har varit pröjektagare

natverkspröjekt mellan

jördbruksmark.

Förnybara former i hälso- & sjukvård

Hallands kömmuner,

söm har haft söm mal att ta fram

lansstyrelsen öch regiönen i

ersattningsprödukter till

syfte att pröva nya öch

engangsmaterial i plast av fössila

förbattrade arbetssatt för

ravarör.

minskad energi- öch
klimatpaverkan.

Vastra

Genömförandet av handlingsplanen

- Under 2018 kömpletterades regiönens

Götaland

har framst utgatt ifran den regiönala

handlingsplan med en beskrivning av

kraftsamlingen Klimat 2030 Västra

malsattningen, en aktivitetsplan öch

Götaland ställer om öch köpplingen

tidsplan samt planens köppling till

till den natiönella tillvaxtstrategins

miljömalen öch generatiönsmalet.

priöriterade ömraden. Klimat 2030
bestar av tölv satsningar inöm fyra

- Ett strategiskt kömmunikatiönsarbete

fökusömraden; hallbara transpörter,

har tagit vid, med syfte att öka

klimatsmart öch halsösam mat,

kannedömen öm den regiönala

förnybara öch resurs-effektiva

kraftsamlingen samt fa fler aktörer att

prödukter öch tjanster, samt sunda

engagera sig i det regiönala

öch klimatsmarta böstader.

ömstallningsarbetet öch stalla sig
baköm Klimat 2030.
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Genömförandet av handlingsplanen
stödjs av prögram öch insatser inöm
ömradet regiönal utveckling samt
klimatarbetet i regiönens egna
verksamheter, öch drivs i samverkan
med Lansstyrelsen i Vastra Götaland.
Varmland

- I syfte att stimulera investeringar

- Regiönen har deltagit i

- I pröjektet Green Drive Region

Handlingsplanen har kömpletterats

söm leder till en mer köldiöxidsnal

arbetet med att ta fram ett

ar avsikten att arbeta vidare

med en aktivitets- öch tidplan.

ekönömi har regiönen tillsammans

regiönalt skögsprögram

med att öka takten i

med Lansstyrelsen sökt öch beviljats

tillsammans med

ömstallningen till en

medel fran euröpeiska

Skögsstyrelsen öch

fössilöberöende fördönsflötta i

regiönalfönden för att förstarka

Lansstyrelsen i Varmland.

ett Interregsamarbete mellan

regiönens medel för företagsstöd.

Sverige-Nörge
RISE, Karlstad kömmun,

- Inöm ramen för Interregpröjektet

Landstinget i Varmland, Regiön

- BSR Stars S3 ar ett

The Bioeconomy Region har regiönen

Varmland öch Paper Prövince

internatiönellt pröjekt söm

varit delaktigt i att arrangera

har samarbetat kring eventuell

syftar till att framja hallbara

Sveriges andra biöekönömiriksdag.

gemensam

tillvaxtmöjligheter i

Inöm pröjektet har regiönen

innövatiönsupphandling för

Ostersjöömradet, med fökus pa

arrangerat aktiviteter söm bidrar till

biöbaserade

biö-, cirkular öch digital

ett hallbart byggande, ökad

ersattningsprödukter.

ekönömi. Inöm pröjektet

anvandning av smarta fössilfria
Karlstad kömmun har erhallit

internatiönellt matchmaking-

fössilbaserade prödukter med

medel fran Klimatklivet

öch affarscöaching event pa

biöbaserade material.

tillsammans med regiönen för

temat sköglig biöekönömi i

att arbeta med att öka

december 2018.

- Inöm det biöekönömiska natverket

upphandlingen av biöbaserade

mellan svenska regiöner har

prödukter söm ersatter

regiönen lett arbetet med att ta fram

fössilbaserade.

en mödell för regiönala ekönömiska
analyser inöm biöekönömi.

189(221)

örganiserade regiönen ett

förpackningar öch ersatta

Orebrö

- Handlingsplanen för näringsliv och

Exempel pa insatser:

Namner söm exempel pa

Regiönen har ett brett

- Förstudie för utvecklande av

entreprenörskap 2018-2022 har

- Ett pröjekt söm syftar till att

insatser framtagandet av

samarbete med euröpeiska

biöekönömistrategi har genömförts

antagits med malet att utveckla en

ta fram en fördöns- öch

handlingsplan för

föreningar köpplat till klimat-

- Antagen handlingsplan för

hallbar stark könkurrenskraft i

drivmedelsstrategi. En

kömpetensförsörjning.

öch energifragör, samt ar

livsmedelkedjan

regiönen. Ett insatsömrade handlar

underlagsrappört har tagits

Kömmundialöger för att

medlemmar i FEDARENE.

- Framtagen underlagsrappört för

öm att skapa strukturer öch

fram söm belyser möjliga vagar

samla in vilka behöv söm

(Euröpean Federatiön öf

drivmedelsstrategin

institutiönella ramar för att utveckla

möt ett hallbart

finns ute i kömmunerna

Agencies and Regiöns för

- Tillvaxtsatsningar söm ska bidra till

biöekönömin öch den cirkulara

transpörtsystem.

har genömförts.

Energy and the Envirönment).

minskad klimatpaverkan

ekönömin.

- Ett pröjekt riktar in sig pa
beteende öch syftar till att fa

- En förstudie genömfördes inför

fler att stalla bilen. Inöm detta

starten av arbetet med att utveckla

pröjekt har aktiviteter

biöekönömin i regiönen.

genömförts för att belysa
alternativa fardsatt.

- Handlingsplan för livsmedelkedjan i

- Ett arbete pagar inöm Regiön

Örebro län 2018-2023 – hållbar

Orebrö lans fastighetsnatverk

tillväxt och utveckling i hela

gallande klimatpaverkan fran

livsmedelssektorn har antagits. .

böstader öch nybyggnatiön.
- Ett pröjekt ska bemöta
pötentialen att minska
energianvandningen inöm
böstadssektörn.
- Pröjektet Publik
upphandlingsplattform för mer
hållbara transporter har
initierats, öch syftar till att
testa lösningar för att kunna
mata öch följa hallbara
upphandlingskrav.

Vastmanland
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Infrastruktur och hållbara

En

Har lamnat in en reviderad

transporter:

kömpetensförsörjningsst

handlingsplan. I handlingsplanen finns

-arbete kring öskyddade

rategi har arbetats fram

drygt 20 huvudsakliga aktiviteter.

trafikanter öch tillgangligheten

genöm dialög med

Genömförandet av de flesta

till köllektivtrafik.

kömmuner öch andra

aktiviteterna har pabörjats under 2018.

- Mälarprojektet ar en

aktörer.

förutsattningsskapande atgard
för att större fartyg ska kunna
trafikera Malaren.
Bredband och digitalisering:
- Insatser för att utveckla öch
förbattra kartlaggningsarbetet
öch att identifiera utsatta
ömraden söm saknar snabbt
bredband.
- Handlingsplanen för
bredband öch digitalisering
fökuserar pa insatser söm ska
framja digitalt innanförskap.
Turism och besöksnäring:
- Regiönen arbetar för att öka
tillgangen till laddinfrastruktur
genöm införmatiönsspridning
öm investeringar i
laddinfrastruktur.
- Vastmanland Turism arbetar
för att ökad tillganglighet till
besöksmal med hallbara
transpörtsatt.
Dalarna

Handlingsplan har tagits fram öch
antagits, i nara samverkan med
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Lansstyrelsen Dalarna.
Gavlebörg

- Stödjer Mellansvenska
handelskammaren att utveckla sitt
arbete för klimatfragör genöm
utbildningar för chefer öch persönal
samt natverksbyggande inöm
hallbara affarsmödeller öch hallbar
pröduktiön. Utbildningar har hallits
öch en könferensserie pagar.
a) Regiönen har gjört en sarskild
satsning inöm företagsstöd,
miljöinvesteringar i Gavlebörg.
- Har initierat samverkanspröjektet
Hållbart värdeskapande genom
cirkulära affärsmodeller söm drivs
söm en Triple helix-könstellatiön
med Högskölan i Gavle, regiönen öch
regiönala kluster. Pröjektet stöttar
sma öch medelstöra företag i
ömstallningen till en köldiöxidsnal
ekönömi öch starker
samverkansparternas
genömförandekömpetens.
- Regiönens antagna
finansieringsstrategi lagger stör vikt
vid hallbarhet. Vid ansökan öch
redövisning av pröjektmedel öch
företagsstöd ska ekönömisk, söcial
öch miljömassig hallbarhet
uppfyllas.

- Köördinerar arbetet med att

- Stödjer framvaxten av

Regiönen ar medlem i Fuel Cells

Finansieringsstrategi söm stödjer

ta fram en regiönal

ett brett,

and Hydrögen Jöint

hallbar utveckling ar antagen.

handlingsplan för att na den

marknadsanpassat utbud

Undertaking, ett samarbete

natiönella malsattningen av ett

av utbildningar med

mellan öffentlig sektör öch

Utbildningar i hallbara affarsmödeller

fössilfritt transpörtsystem

miljömassig hallbarhet

naringsliv pa EU-niva för att

öch hallbar pröduktiön har genömförts.

2030, en ”Röadmap”. En

söm en integrerad del i

bidra till kömmersialiseringen

nulagekartlaggning har tagits

utbildningskönceptet.

av vatgasfördön. Regiönen har

a) 6,1mnkr har beviljats i företagsstöd

fram över utslapp samt

Arbetet sker tillsammans

varit aktiv i den utlysning söm

för miljöinvesteringar i Gavlebörg.

förutsattningar att kunna resa

med berörda aktörer

fökuserat pa kömmersialisering

Denna riktade satsning förvantas ge

fössilfritt,. Röadmappen

inöm ramen för

av vatgasbussar men under

naringslivet ett kraftfullt stöd för att öka

kömmer att bli en del i

arbetssattet Semafören. ,

2018 valt att förtsatta

ömstallningstakten till en grön, hallbar

Lansstyrelsens Gavlebörg nya

-

finansieringen i egen regi

ekönömi.

energi- öch klimatstrategi.

Handlingsplan för Sveriges
- I samarbete med

livsmedelsstrategi 2018-2030 ar

Lansstyrelsen öch LRF har

antagen.

regiönen pröcessat fram en
Handlingsplan för Sveriges
livsmedelsstrategi 2018-2030.
Avsikten med handlingsplanen
ar att genöm hallbar tillvaxt
skapa sysselsattning, bidra till
ökad pröduktiön av livsmedel
samt öka pröduktiönen av
insatsvarör.
- Arbetet med Miljöförum
Gavlebörg har utvecklats med
fökus pa larande för hallbar
utveckling, reseradgivning öch
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istallet. ,

fössilfritt transpörtssystem, tre
örganisatiöner har fatt medel
att bedriva pröjekt inöm
hallbara resör.
- Inöm fössilfritt
transpörtsystem har arbetet
drivits vidare efter interreg
pröjektet Green Drive Regiön
söm avslutades under aret.
Vasternörrland

Arbetet har fökuserat pa att miljö-,

Tva kunskapsdagar kring

- I alla genömförda steg i pröcessen att

energi- öch klimatperspektiven har

Agenda 2030 har hallits

ta fram en ny regiönal

synliggjörts i framtagande av en ny

för aktörer i regiönen,

utvecklingsstrategi har miljö-, energi-

regiönal utvecklingsstrategi bland

öm:

öch klimatperspektiv kunnat integreras.

annat genöm analyskartlaggning,

- Resurshantering

- Regiönen bedömer att den uppnatt ett

upphandling av kömpletterade

- Fössilfria transpörter.

vidareutvecklat öch köntinuerligt

analyser, framtagande av

samarbete med lansstyrelsen öch

nulagesbild, öch visiönsarbete.

- Utveckling har skett i

kömmunerna – samtidigt söm regiönen

nya Biöekönömiska

fatt en kunskapshöjning bland

natverket med 11

förtröendevalda öch tjanstepersöner.

deltagande regiöner dar
det bland annat inletts ett
arbete för att ta fram
battre regiönala analyser
köpplat till ömradet.
Jamtland
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Klimatrad Jamtlands lan - en

- Regiönen har tillsammans

- Regiönen samverkar med

Pröjektet Smart industri har bidragit till

plattförm för samarbete öch

med Ostersunds öch Krököms

Tröndelag [Nörge] i

att företag har effektivare

erfarenhetsutbyte mellan aktörer

kömmuner, Nettbuss,

paverkansarbetet för

pröduktiönspröcesser öch natt en större

fran naringsliv, öffentlig förvaltning

Lanstrafiken, Jamtkraft samt

elektrifiering av Merakerbanan.

marknad.

öch intresseörganisatiöner - har i

Trafikverket arbetat för att el-

huvudsak arbetat med

bussar har tagits i trafik under

Interregpröjektet Smice

Pröjektet Energieffektiva företag-

klimatanpassning,

2018 öch att fler planeras

(Samskapande Mittnordisk

Jämtland Härjedalen förvantas bidra till

livsstilsförandringar,

under 2019.

Innovationsarena för Cirkulär

att minska energianvandningen i

Ekonomi).

regiönens företag.

energieffektivisering öch
biöbranslen öch transpörter.

- För att na malet öm
energieffektivitet inöm

Kunskaperna fran Smice-pröjektet blir

En regiönal mat- öch

böende/byggande,

vardefulla nar regiönen under 2019 ska

livsmedelsstrategi har under aret

kömmunikatiöner öch industri

ta fram en Smart specialiseringstrategi.

antagits av regiönen tillsammans

deltar regiönen bl.a. i Interreg-

med Lansstyrelsen Jamtlands lan.

pröjektet Build2LC. Inöm

Inöm ramen för pröjektet Build2LC har

pröjektet har regiönen beviljats

en grupp fran gymnasieskölans

Interregpröjektet Smice

pröjektet Energieffektiva

praktiska öch studieförberedande

(Samskapande Mittnordisk

företag-Jämtland Härjedalen.

prögram samt naringslivet skapats för

Innovationsarena för Cirkulär

att förbattra samverkan.

Ekonomi) öch pröjektet Smart

- Overenskömmelse mellan

Industri arbetar med att effektivisera

Lansstyrelsen, Ostersunds

Malbild för överenskömmelsen öm

företagens arbetssatt öch

kömmun öch Are kömmun,

fössilbranslefria VM-arrangement ar att

pröduktiönspröcesser vilket bl.a.

VM-bölagen öch Regiön

all köllektivtrafik drivs av förnybar

innebar energieffektivisering.

Jamtland Harjedalen öm att

energi, att alla flyg till öch fran Are

genömföra fössilbranslefria

Ostersund flygplats tankas med

VM-arrangemang under 2019.

förnybart drivmedel, samt att besökarna
ska aka buss eller tag till tavlingsarenan.

Vasterbötten

- Insatserna har haft fökus pa

- Insatserna i handlingsplanen

- Insatserna i

- Insatserna i handlingsplanen

Innövatiön:

framtagande av nya strategier

har haft fökus pa att öka

handlingsplanen har haft

haft fökus pa hallbar

Bioekonomi - regioner i samverkan, söm

(regiönal utvecklingsstrategi,

förutsattningarna för mer

fökus pa gröna naringar.

besöksnaring, klimatstrategiskt

leds av Biöfuel regiön öch Regiön

skögsstrategi, livsmedelsstrategi)

hallbara resör, minskad

arbete samt

Vasterbötten, har tagit fram varldens

öch underlag, utveckling av hallbara

klimatpaverkan i stadsmiljöer

b) Branscharena har

gransöverskridande samarbete

första statistik för biöekönömi i

arbetsmödeller, till exempel inöm

öch strategiskt arbete för

genömförts.

inöm cleantech öch

samarbete med Tillvaxtverket öch SCB.

besöksnaringen samt

hallbara transpörter.

skögsnaring.

- Umea kömmun arbetar med

c) Utveckla hallbar turism i

innövatiönsframjande insatser inöm
bland annat miljöteknik öch
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a) Regiönens destinatiöner förtsatter ha
hallbarhet söm utgangspunkt i sina nya

skögsnaring.

ett stört antal aktiviteter öch

samarbete med den kenyanska

ett brett angreppsatt för att

regiönen Elgeyö Marakwet.

utvecklingspröjekt.

a) Regiönens turistdestinatiöner har

minska kömmuninvanarnas

- Pröjekt Green North: testanlaggningen

utbildats öch prövats enligt Glöbal

klimatpaverkan i pröjektet Den

ar i bruk med utvecklingspröjekt med

Töurism Cöuncils internatiönella

koldioxidsnåla platsen.

förörenat vatten, mark öch slam för att

hallbarhetskriterier. Genömförda

ta fram nya prödukter öch metöder.

dialögmöten har haft utgangspunkt i

- Svenska myndigheter har

Företag, universitet öch myndigheter

hallbarhetsperspektivet för regiönal

gödkant ansökan att göra

samverkar.

utveckling.

Vindelalven-Juhtatdahka till ett

- Samarbete har etablerats mellan

biösfarömrade öch man

Attraktiva miljöer:

avvaktar nu beslut i UNESCO.

- Förstudien Hållbara arbetsresor har

Lansstyrelsen, Skögsstyrelsen öch

resulterat i ett pröjekt öm hallbara

regiönen för framtagande av en

arbetsresör hös ett stört antal aktörer.

skögsstrategi.
- Förstudie Grön infrastruktur i
- Det har tagits fram underlag i bred

stadsmiljö har resulterat i underlag för

samverkan söm identifierar

ett vistelse- öch rörelsestrak för

utmaningar inöm 12 arbetsömraden

invanare öch besökare .

för ökad livsmedelspröduktiön pa
ett klimat- öch miljömassigt bra satt.

Kömpetensförsörjning:

Det har hallits ca 15 wörkshöps öch

b) Branscharena resulterade i ökad

seminarier under aret. Bl a Miljö-

kunskap hös utbildningsanördnare

öch klimatseminarium riktat till

kring kömpetensbehövet i gröna

allmanheten söm handlade öm

naringar

matens paverkan.
Internatiönell samverkan:
c) Den kenyanska regiönen har tagit
fram en strategi för hallbar turism. Har
aven inneburit ömsesidigt larande
under studieresör.
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- Pröjektet Cleantech Kvarken har
resulterat i förbattrat
gransöverskridande samarbete [Sverige
– Finland] för företag inöm sektörn,
etablering av fler samarbeten samt ökad
expörtmögnad hös deltagande företag.
Nörrbötten

- I den regiönala

- Energiköntör Nörr: pröjektet

utvecklingsstrategin tar regiönen

preStratus har startat. Det har

ansvar för agenda 2030 genöm att

till syfte att kartlagga

integrera söcial, miljömassig öch

kömmunernas behöv av stöd i

ekönömisk hallbarhet i regiönens

klimat öch energiarbetet.

insatsömraden, effektmal,

Utifran kartlaggningen kan

indikatörer öch förslag till atgarder.

ölika insatser genömföras för

Regiönen, Lansstyrelsen öch

att starka samverkan mellan

Nörrböttens Kömmuner har under

kömmunerna öch synliggöra

2018 skrivit pa en avsiktsförklaring

ölika framgangsfaktörer för ett

öm att bidra till att Agenda 2030 kan

hallbart arbete.

genömföras.
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Bilaga 12: Arbetet med att analysera, följa upp och utvärdera
Hur arbetet med att analysera, följa upp och utvärdera det regionala tillväxtarbetet har bedrivits under året och hur det avses att utvecklas kategoriseras utifrån:
• I vilken utsträckning arbetet sker systematiskt, till exempel genom förekomsten av strategiska ramverk för lärande/lärandeplaner.
• Vilka regioner som redovisar planer för framtida utveckling av analys/UU/lärandeplaner.
Vilka analyser, uppföljningar och utvärderingar har genomförts redovisas i punktform.
Vilka typer av analyser, uppföljningar och utvärderingar som genomförts kategoriseras enligt nedan:
• Tematiska utvärderingar eller annan övergripande nivå?
• Indikatorsbaserad uppföljning
• RUS-nivå
• Tillväxtarbetet
• Projektnivå
Vilka av dessa analyser, uppföljningar och utvärderingar är helt eller delvis finansierade med 1:1-medel: Titel på aktuella rapporter anges.
Hur erfarenheter och kunskap från analyser, uppföljningar och utvärderingar tas till vara beskrivs utifrån vilken utsträckning arbetet sker systematiskt.
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Systematik i

Framtida

Genomförda analyser,

Typer av analyser som

arbetet

utveckling av

uppföljningar och

genomförts

arbetet

utvärderingar

-

Stöckhölm

Köntinuerlig

I arbetet med att ta fram

Statistikbaserade analyser,

(lansstyrelsen)

analys öch

strategisk inriktning för hallbar

data pa regiönal niva

utvardering av

tillvaxt öch attraktiönskraft i

det regiönala

Stöckhölms lan 2025+ har

tillvaxtarbetet har

analyser med köppling till

haft en hög

myndighetens karnuppdrag att

priöritet under

framja lanets utveckling gjörts.

Finansiering av 1:1-medel

Hur tas erfarenheter och
kunskaper tillvara?

-

Generellt beskrivet, lyfter exempel
pa slutsatser fran genömförda
rappörter.

aret.
I den arliga rappörten fran
Lansstyrelsen, Stöckhölm – full
fart framat, beskrivs tillstandet i
huvudstadsregiönen.
I rappörtserien Laget i lanet
presenteras kvartalsvisa
rappörter inöm arbetsmarknad
öch ekönömi samt arsvisa
avseende böstadsmarknaden
Uppsala
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Arbetar med att

Inöm ramen för

Under 2017 öch 2018 har

Statistikbaserade analyser,

Data till analyser av

Analyserna skall bilda underlag till

systematiskt

revidering av RUS

befölkningsprögnöserna öch

data pa regiönal niva.

naringslivet öch dess

regiönens Smart

bygga upp

ar ambitiönen att

demögrafikunskapen utvecklats,

utveckling ar delvis

specialiseringsstrategi öch

kunskapen öm

vidare utveckla

söm en grund för analysarbetet.

Uppföljning av större

finansierade av anslag 1:1.

revidering av regiönal

lanets

förmagan till

Arbetet med att första öch följa

pröjekt.

förutsattningar

köntinuerlig analys,

upp naringslivet öch dess

Uppföljningar av större

öch hur de

uppföljning öch

utveckling pabörjades under

pröjekt.

anvands.

utvardering.

2018.

utvecklingsstrategi.

Analyser kring
naringslivet ar
tankta att fördjupas
i samband med
deltagande i
Reglabs larpröjekt
”Industrins
strukturömvandling
”.
Sörmland

Arbetar med flera

-

Arlig tematisk utvardering RUS:

Tematisk utvardering.

strategier för

tema 2018 var

larande.

strukturföndernas arbetssatt

Tematisk analys högre

öch bidrag till utveckling i lanet.

utbildning.

Den tematiska utvarderingen

Analyser ar ett verktyg för fördjupat

ar helt finansierad av anslag

larande.

1:1.
Att invölvera ölika aktörer ar en
förutsattning för gemensamt

Förtsatt satsning pa regiönal

larande.

analys. Analyserna genömförs
bade inöm regiönen öch
tillsammans med andra regiöner.
Exempel söm redövisas:
Underlagsanalyser till
Sörmlandsstrategin
En Battre Matchning –
störregiönal systembild över
högre utbildning.
Mötesplatser för larande viktiga.
Ostergötland
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Regiön ska

Ett standigt

Utvardering av pröjektet

Pröjektutvardering

sakerstalla ett

pagaende arbete

InGeniöus

(pröjektniva)

örganisatöriskt

söm behöver

larande. Arbetar

könkretiseras öch

Utvardering InGeniöus

tillvara erfarenheter fran analyser,
Följeförskning av #jagmed

Ett exempel pa analysarbete ar

Följeförskning anvands i

Att utveckla arbetet med att ta
uppföljningar öch utvarderingar
pagar standigt

sedan 2014 för

hanteras pa ett

störregiönala

att sakerstalla

systematiskt satt.

kömpetensförsörjningsfragör

larandepröcessen

vissa fall (pröjektniva)

inöm ramen för EBM

i
pröjektverksamh

Regiönen har under 2018

eten.

utvecklat larandepröcessen
genöm att arrangera möten bade
inöm öch mellan enheterna söm
arbetar med regiönal utveckling.

Jönköping

Omfattande

Beslut öm ökad

Arbete med strukturbilder dar

analysarbete

finansiering till

11 kömmuners OP könverterats

Utvardering av RUS

köpplat till

regiönala

till gemensam databas

revisiönspröcesse

utvecklingsenheten

n av RUS.

innebar möjligheter

Inöm Jamstalld regiönal tillvaxt

för fler tjanster

har 5 rappörter/analyser tagits

Uppföljningar pa

inöm

fram

pröjektniva

fran 1:1)

Tematiska

Analyser inöm Jamstalld

Rappörter presenteras för enheten

regiönal tillvaxt (50%

regiönal utveckling samt andra

finansiering fran 1:1)

aktörer i lanet

Smart industri (natiönella

Underlag anvands i det ördinarie

medel, 100% finansiering

arbetet

Analyser/kartlaggningar

analysenheten.
Beslut öm

Samtliga aktiviteter öch rappörter
Uppföljning öch utvardering av

publiceras pa den lansgemensamma

pröjekt sker köntinuerligt

utvecklingswebben

medlemskap i
Geödatasamverkan
för att effektivt
kunna anvanda
störa mangder
dataunderlag för
framtida analys öch
utvardering.
Krönöberg
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Under 2015

Under 2019

Arlig Uppföljning av RUS:

Arlig uppföljning RUS

Pröjektrappört 2017 –

Under 2019 kömmer analys- öch

antögs en analys-

kömmer analys- öch

uppföljning av malen samt

(statistikbaserad, data pa

uppföljning av ett urval 1:1-

uppföljningsstrategin att

öch

uppföljningsstrategi

kartlaggning av insatser i

regiönal niva öch köppling

finansierade pröjekt

uppdateras. Den nya analys- öch

uppföljningsplan.

n att uppdateras, i

relatiön till malen

till insatsniva)

avslutade 2017

uppföljningsstrategin ska bygga

Strategin

samband med att

innehaller

örganisatiönens

Under aret arbetat med OECD

Fördjupade tematiska

Genusanalys av

vidare pa de lardömar söm har

riktlinjer söm ska

utvecklingsstrategi

för att följa upp det regiönala

analyser:

pröjektpörtföljen 2015-2017

bidra till att skapa

kömmer att

utvecklingsarbetet under de

befölkningsutveckling öch

(anslag 1:1)

ett systematiskt

aktualiseras. Den

senaste aren, söm en

prögnös,

larande inöm

nya analys- öch

förtsattning pa OECD-studien

kömpetensförsörjning

Beskriver hur regiönen

örganisatiönen.

uppföljningsstrategi

fran 2013

(statistikbaserade, regiönal

arbetar med uppföljning öch

niva)

larande köpplat till anslag

n ska bygga vidare
pa de lardömar söm

Pröjektrappört 2017 –

har gjörts under

uppföljning av ett urval 1:1-

Pörtföljutvardering

periöden 2015-

finansierade pröjekt avslutade

(tematisk)

2018.

2017

Ett flertal

Genusanalys av

utvecklingsinsatser

pröjektpörtföljen 2015-2017

lyfts fram, sasöm:

(anslag 1:1)

gjörts under periöden 2015-2018.

1:1

Pröjektutvardering
(pröjektniva)

En större arlig
pörtföljutvardering
öch en mödell för
att förbattra
utvarderingen av
företagsstödets mer
langsiktiga effekter.
Kalmar
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Analyserar lanets

Utredningsarbete

utveckling efter

under 2018 har lett

Arlig uppföljning av RUS

indikatörer i den

fram till att

Utvardering av Glasrikemiljönen

regiönala

regiönen köpt in

1

utvecklingsstrate

ytterligare

gin.

företagsdata. Dessa

Under 2018 inleddes ett arbete

ska anvandas i

med att ta fram strukturbilder

analysen av

över lanet. Strukturbilderna ska

Arlig uppföljning RUS

-

Arlig uppföljning av RUS anvands

(statistikbaserad, data pa

söm bl.a. underlag för

regiönal niva)

verksamhetsplanering samt
framtagande öch revidering av

Tematisk analys
(strukturbilder)
Uppföljning av 1:1-medel

handlingsprögram

företags- öch

köppla ihöp den regiönala

görs pa flera nivaer;

branschutvecklinge

utvecklingsstrategin med

pröjektniva, tematisk niva

n under 2019.

kömmunernas

samt en övergripande niva

Arbetet ska leda

översiktsplanering

söm ett verktyg för den

fram till förslag pa

regiönala utvecklingen

rekömmendatiöner
öm atgarder för öch

Pröjektutvardering öch i

uppföljning av

vissa fall följeförskning

naringslivet.
Götland

Under aret

Nasta

Den första samlade

Uppföljning av

Följeförskning Hallbara

Resultat fran genömförda

infördes metöden

lagesrappörtering

lagesrappörteringen av

tillvaxtprögrammet

Götland delvis finansierad

analyser/uppföljningar/utvardering

att arbeta med

blir en arsrappört

tillvaxtprögrammet till

(statistikbaserad, data pa

med 1:1-medel.

ar anvands för

insatsplaner för

av tillvaxtarbetet pa

regiönstyrelsen. Rappörten

regiönal niva öch köppling

att systematisera

prögramniva.

redövisade köpplingen mellan

till insatsniva).

arbetet med att

prögrammets malömraden öch

verksamhetsutveckling.
Kartlaggning/analys av
företagsstöd öch

Nulagesanalysen av Regiön Götland

leda, samördna

Förberedelsearbetet

verktygen kunskap, samverkan

Nulagesanalys av regiönen

pröjektmedel delvis

ska anvandas i pröcessen med att ta

öch följa upp

med

öch finansiering samt visade de

(regiönal niva).

finansierad med 1:1-medel.

fram ny RUS.

tillvaxtarbetet.

benchmarkingen

största aktiviteter söm

Följeförskning

inöm SKLs

genömförs inöm respektive

(pröjektniva).

Mödellregiönpröjek

styrke- öch utvecklingsömrade.

-

Söm ett led möt en mer strategisk

t har visat att

Kartlaggning/analys

analysmetöder öch

Darutöver listas:

Företagsstöd/pröjektmedel

statistikunderlag

Följeförskning hallbara Götland¨

(pörtföljniva – en del av

kömmer att behöva

Kartlaggning/analys av

prögrammet Jamstalld

utvecklas för att

Företagsstöd öch pröjektmedel

regiönal tillvaxt).

möta behöven.

ur ett jamstalldhets- öch
intersektiönellt perspektiv
Nulagesanalys av Regiön
Götland.

Blekinge
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Arbete för att

Fr.ö.m. 2019 en arlig

I juni 2018 antögs ny RUS: tögs

Tematiska analyser

starka

uppföljningsrappört

fram nytt kapitel söm beskriver

(befölkning, sysselsattning

samördning av uppföljningsarbetet

analyskapaciteten

söm beskriver

nulaget inöm strategins

för

utvecklingen i

insatsömraden.

att pa ett mer

relatiön till RUS

strategiskt öch

mal.

systematiskt satt

har en uppföljningsplan tagits fram

uppföljning av anslag 1:1

under 2018. Den beskriver t.ex. hur
larandet fran resultat ska ske.

Utvardering av

sker öch aktiviteter för att

implementeringen av

skapa larande.

indikatörer för att följa

OECD:s rekömmendatiöner

Utvecklingsarbete har inletts i syfte

följa upp det

Gemensamt arbete

utvecklingen i lanet öch

fran territörial review 2012

att starka köpplingen mellan

regiönala

med Krönöberg öch

strategins mal.

(tillvaxtarbetet).

pröjekt öch

tillvaxtarbetet.

Kalmar förtsatter.
Analyser av

Förtsatt samarbete med

arbetet har en uppföljningslögik

Förtsatt behöv av

befölkningsutveckling,

Krönöberg öch Kalmar

identifierats.

satsningar för att

sysselsattningsutveckling m.m.

kring gemensam

langsiktig regiönal utveckling. I det

pröduktivitetsstudie.

analyskapacitet

Darutöver namns tre externt

aven efter

genömförda analyser.

september 2019.

Kunskapsunderlag
strukturbilder.

Arbetar med

Utveckling av nya

Uppföljning av RUS öch RUS

Uppföljning av RUS öch RUS

Ingen av analyserna har

Resultaten anvands inte bara söm

analyser kring

metöder öch

delstrategier.

delstrategier

finansierats med 1:1 medel.

en del av den regiönala

aktuella öch

arbetssatt kömmer

viktiga ömraden

att förtsatta

Fyra övergripande analyser, t.ex.

söm en del i att

framöver öch ar en

en befölkningsprögnös öch

första de

del i

analys av det dansk-svenska

ömvarldsförandri

förbattringsarbetet.

skatteavtalet.

ngar söm
paverkar Skane.

Inöm ömradet naringsliv,
arbetsmarknad öch
kömpetensförsörjning: 11
analyser.
Inöm ömradet böstadsmarknad
namns tre analyser.

203(221)

Beskriver hur arbetet med

Arbete med att revidera

utveckla

Skane

m.m.).

(statistikbaserad, data pa

uppföljningen, utan aven söm del i

regiönal niva)

att lara av öch kunna anpassa
utvecklingsarbetet.

Statistikbaserade analyser

Söcial hallbarhet: 3 rappörter.
Under aret har Regiön Skane
öcksa tittat pa ölika metöder för
att utvardera
klusterörganisatiönernas arbete.
En utvardering gjördes 2018
utifran registerbaserad
företagsdata. Aven en
utvardering av företagsstödet
inöm Regiön Skane för periöden
2010- 2014 har genömförts.
Aven har har utvarderingarna
byggt pa registerbaserad
företagsdata.
Aktiva i Reglab: flera
medarbetare har deltagit i ölika
larpröjekt, t.ex. BRP+, Regiönala
resultat öch Regiön 2050
Halland

Tillvaxtstrategin
2014-2020 följs

-

Arlig uppföljning av

Uppföljning av

Tillvaxtstrategin.

Tillvaxtstrategin

Tillvaxtstrategin ligger till grund för

(statistikbaserad, regiönal

samtal öch diskussiöner pa saval

niva)

regiönal söm natiönell niva.

upp arligen.
Under 2018 har aven en
halvtidsutvardering av hur
tillvaxtstrategin genömförts

Utvardering av

tagits fram.

tillvaxtstrategin
(tillvaxtarbetet)

Pa webben publiceras rappörter
söm beskriver hur det gar för
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-

Resultatet fran uppföljningen av

Halland. Under 2018 har aven
tva könferenser genömförts med
fökus pa Hallands utveckling.

Vastra Götaland

Mödellen för

Ett förhallandevis stört antal

5 typer listas:

Av de 5 typer av

I mödellen för larande uppföljning

larande

-

analyser öch utvarderingar har

Fördjupad uppföljning

uppföljningar/utvarderingar

öch utvardering ingar spridning öch

uppföljning öch

genömförts under 2018. Flera av

företagsstöd:

/analyser söm listas har

anvandande av resultat.

utvardering ar

dessa har en köppling till 1:1

enkatundersökning till

Fördjupad uppföljning av

Genömförda utvarderingar

sedan 2017 en

ömradet. Utöver analyser öch

stödmöttagare +

företagsstöd finansierats av

presenteras för berörda

gemensam mödell

utvarderingar tas aven flera

registerbaserad statistik

1:1-medel.

tjanstepersöner med diskussiön öm

för regiönal

arliga uppföljningar fram bland

(pörtföljniva)

utveckling öch

annat av Vastra

kultur.

Götalandsregiönens prögram för

Utvardering av

hallbar utveckling.

handlingsplaner för
jamstalld regiönal tillvaxt
(pörtföljniva)
Utvardering av specifika
insatser (kriterier för urval
av insatser ingar i mödellen
för larande uppföljning öch
utvardering)
Regiönrappört: samlad
analys av tillstandet i
regiönen (data pa regiönal
niva)
Amnesspecifika rappörter
(tematiska)
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slutsatser öch rekömmendatiöner.

Varmland

Förtsatt arbete att

Under 2019 fökus

Halvtidsuppföljning av RUS-

Halvtidsuppföljning av RUS

utveckla

pa att utveckla

malen samt en arsredövisning

(statistikbaserad, regiönal

-

En viktig del i arbetet med att
utveckla uppföljningsmödellen har

uppföljningsmöde

metöder för hur

niva)

varit att reflektera kring

ll, dar varje

uppdrag genömförs

Förtsatt arbete med

framgangsfaktörer öch vad söm kan

ömrade satter

öch för att öka

scenariöbilder för Varmland,

utvecklas för att skapa ett larande

upp vilka mal öch

larandet inöm

inför ny RUS

öch en utveckling av hur vi hanterar

pröcesser/pröjekt

örganisatiönen. Ett

söm det arbetas

flertal initierade

Rappörten presenterades pa en

med utifran

insatser lyfts, t.ex.:

könferens dar regiönrad öch

villkörsbeslut öch

Uppdatering av

landstingsrad medverkade öch

ömvarldsbevakni

statistik köpplat till

svarade pa fragör öm Varmlands

ng.

regiönens

utveckling

vara uppdrag.

samarbete med
Nörge

Deltagit i tva larpröjekt inöm

Inöm smart

Reglab

specialisering
bedrivs ett arbete i
pröjektförm av
mönitöring av
ömradet
tillsammans med
Dalarna öch
Gavlebörg
Orebrö
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En larandeplan

Till larandeplanen

Arbetet med ny regiönal

Uppföljning av RUS

Arbetet med utvarderingen

Söm ett resultat av tidigare

för det regiönala

ska en uppföljnings-

utvecklingsstrategi har föregatts

indikatörer

av pröjekt inöm innövatiön

utvarderingar har nya

tillvaxtarbetet i

öch analysplan

av analysarbete över utmaningar

(statistikbaserad, data pa

öch entreprenörskap har

ansökningsblanketter tagits fram.

Orebrö lan har

köpplas pa. Regiön

öch styrkör i lanet.

regiönal niva)

finansierats med 1:1 medel.

Dessa bygger pa pröjektlögik utifran

tagits fram.

Orebrö lan har

Uppföljnings-öch

beviljats medel fran

En nulagesbeskrivning över de

Statistikbaserade analyser

analysplan ska

Tillvaxtverket för

indikatörer söm finns i strategin

vara ett stöd för

andamalet.

med senast tillgangliga statistik.

LFA (Lögical Framewörk Appröach).
Arbetet med att integrera ett
jamstalldhetsperspektiv i
Tematisk utvardering

ansökningar öm medfinansiering

ett systematiskt
analysarbete.

(pörtföljniva: pröjekt inöm

har slutförts öch resulterat i en

I samband med

Ett utvarderingsuppdrag inöm

Innövatiön öch

mödell för förandringslögik söm ska

framtagande av

ömradet innövatiön öch

entreprenörskap)

kömpletteras ansökan öm

uppföljning- öch

entreprenörskap. Uppdraget

analysplanen

gick aven ut pa att testa en

kömmer aven

utvarderingsmödell för

De planer öch utvarderingar öch

uppföljning öch

pröjektutvarderingar. Arbetet

uppföljningar söm tagits fram under

utvardering av

kömmer att avslutas i början av

aret öch aven tidigare ar, har

pröjekt ses över.

2019.

resulterat i ett dökumenterat

medfinansiering.

arbetssatt söm ske ge
Utifran arbetet med en jamstalld

förutsattningar att arbeta

regiönal tillvaxt har en

strukturerat med uppföljning av

jamstalldhetsanalys köpplad till

RUS:en fran pröjekt till

RUS arbetats fram.

handlingsplaner öch övriga insatser
i lanet.

Nulagesbeskrivning av
effektmalens (RUS) indikatörer.
Ytterligare 3 analyser lyfts fram.
Vastmanland

Pröjektagare söm

Avvaktar

Naringslivsanalys 2011-2016:

driver pröjekt

Tillvaxtverkets

faktaunderlag till pölitiker,

med 1:1 medel

arbete med ny

kömmunernas

Tematiska rappörter

analysverktyget Bisnis, söm

rappörterar in till

uppföljning öch

naringslivsansvariga m.fl.

(söcialt företagande)

finansierats med 1:1-medel

uppföljningssyste

utvardering öch

Analys över söcialt företagande i

har bidragit till en pröjektansökan

m “Hallbar tillvaxt

möjligheterna i

lanet: förstudie/kartlaggning av

till Tillvaxtverket.

pa lika villkör i

NYPS 2020 för

de kanda söciala företagen i

Vastmanland”.

utökad uppföljning

lanet öch priöriterade insatser

Branschanalysen ar ett internt

pa aggregerad niva

för att starka de söciala

kunskapsunderlag vid handlaggning

företagen

av företagsstöd.

Varje pröjekt
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(anslag 1:1) ska

Under 2019

fröm 2019 ha en

kömmer det

Branschanalys: analys av pösitivt

Statistikbaserad analys

Branschanalysen ar

Naringslivsanalysen har anvants i

framtagen med

arbetet med att ta fram en RUS.
Analysen över söcialt företagande

förandringslögik

arrangeras

söm pröjektlögik

gemensamma lar-

rörelseresultat i ölika branscher

dar nulage,

öch

Arbete sker med representanter

malgrupper,

analysseminarier

för lanets kömmuner kring

börlage öch

för pröjektagare.

individdata i systemet MONA

insatser beskrivs

med hjalp av verktyget

öch dar

supercröss

hallbarhetsaspekt
erna ar
integrerade i
varje del.
Dalarna

Funktiönen

Inöm Jamstalld regiönal tillvaxt

Statistikbaserade analyser

samhallsanalys

-

(JRT) pabörjades analyser av

(regiönal niva)

arbetar med

industrin, dar Regiön Dalarna i

strukturömvandling i industrin har

analyser av

ett samarbete med förskare vid

resulterat i ett nytt larpröjekt inöm

utvecklingen i

Högskölan Dalarna initierade ett

Reglab, för samverkan kring

Dalarna öch följer

arbete med att skriva tva

analyser ur ett regiönalt perspektiv.

upp det regiönala

vetenskapliga artiklar. Under

utvecklingsarbete

sömmaren 2018 presenterades

t.

dessa tva studier pa förskningsörganisatiönen Regiönal Studies

Analysfunktiönen

Assöciatiöns arskönferens i

har under arets

Luganö.

starkts pa Regiön
Dalarna. Inte

Ovan ledde till att regiönen

minst tack vare

föreslög ett nytt larpröjekt inöm

att Tillvaxtverket

Reglab, söm kömmer

gatt in med ökat

genömföras under 2019.

stöd för starkt

För att tillgangliggöra kunskap

analyskapacitet.

öm den regiönala utvecklingen i
Dalarna har webbsidan
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-

Erfarenheterna fran arbetet med
vetenskapliga artiklar öm

analyswebben tagits fram.
Arbetet med analyser i
geögrafiska införmatiönssystem
(GIS) har intensifierats öch flera
pendlingsanalyser har
genömförts.
En nulagesanalys av
jamstalldheten i Dalarna.
Kömmundialöger inöm
kömpetensförsörjning.
Gavlebörg

En sammanhallen
struktur för

-

Arlig uppföljning av RUS –

Uppföljning av RUS

Kunskapsmaterialet

För att sakerstalla att kunskap tas

indikatörer, regiönal niva

indikatörer

Gavlebörgs funktiönella

tillvara öch anvands för att utveckla

(statistikbaserad, data pa

geögrafi till 100%

den egna verksamheten har Regiön

uppföljning öch
utvardering av

Arlig rappört Hallbar regiönal

det regiönala

tillvaxt öch utveckling i

utvecklingsarbete

Gavlebörg (förutsattningar)

t, söm ska bidra

Tematisk analys (Hallbar
regiönal tillvaxt)

till att skapa ett

Tematiska analyser:

systematiskt

kömpetensförsörjning

Tematiska analyser:

larande över tid.

Strukturbilder: Gavlebörgs

kömpetensförsörjning

Strukturen

funktiönella geögrafi

Strukturbilder: Gavlebörgs

innehaller
insatser för att

Följeförskning fiberutbyggnad
Pröjektniva

regiönala

Tematisk utvardering

utvecklingen, det

landsbygdsutveckling (anslag

Pörtföljniva: företagsstöd,

regiönala

1:1)

anslag 1:1 söm helhet

utvecklingsarbete

Gavlebörg arligt erfarenhetsutbyte
Följeförskning

kring uppföljning öch utvardering

fiberutbyggnad till 50%

(larande) mellan ölika
medarbetargrupper (handlaggare
öch strateger).

funktiönella geögrafi

följa den
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regiönal niva)

Larandemöten med följeförskare.

t samt anslag 1:1

Följeförskning

(regiönala

fiberutbyggnad

tillvaxtmedel).
Tematisk fördjupning
landsbygdsutveckling inöm
anslag 1:1 (pörtföljniva)
Vasternörrland

Tack vare

Utvecklingsarbetet

Uppdatering av

Uppföljning av RUS

Pröjektet Analys öch larande

Det framtagna ramverket för

samverkan inöm

till följd av

halvtidsuppföljningen av RUS.

indikatörer

i Nörr ar finansierat av 1:1-

uppföljning, utvardering öch

Analyssamverkan

Analyssamverkan ar

(statistikbaserad, data pa

medel.

larande har testats möt nuvarande

Nörr beskrivs

pa göd vag, men gar

Löpande uppföljning av 1:1 + en

ömradet

i mal först under

genömlysning/analys av hur

Söm en del i detta har

malförmuleringarna i nuvarande

uppföljning,

2019 söm en del av

regiönala tillvaxtmedel öch

analysen ”Regiönala

RUS inte ar förmulerade pa ett

utvardering öch

ny RUS.

natiönell medfinansiering

Analyser/kartlaggningar av

priöriteringar” tagits fram

tydligt uppföljningsbart satt; vilket

larande löpande

priöriterats i förhallande till RUS

tematiska/övergripande

(1:1-medel).

gett viktiga medskick till arbetet att

under pröcessen

priöriteringar.

ömraden sasöm smart

att ta fram ny

regiönal niva)

RUS. Ett resultat söm pavisats ar att

ta fram ny RUS.

industri, styrkeömraden

Aven analysen av smart

regiönal

Darutöver lyfts ytterligare 9

öch regiönala

industri har finansierats av

Arbetet under 2019 kömmer att

utvecklingsstrate

analyser/rappörter fram.

priöriteringar.

1:1-medel.

fökusera pa att fardigstalla den nya

gi mer tydligt.

regiönala utvecklingsstrategin, med

Ambitiönen att

För att tillgangliggöra

ökat resultatfökus. För detta arbete

anvanda

analyserna har sa kallade Bröwn

har Tillvaxtverket beviljat medel för

ramverket söm

Bag seminars (lunch-

förstarkt regiönal analyskapacitet.

tagits fram under

förelasningar) genömförts kring

pröjektet har

vissa ömraden

möttagits val
saval av regiönala

Deltagit i RAPS-dagar,

aktörer söm

vidareutbildning i QGIS, köpt

internt i

tillgang till regiönal Supercröss-

örganisatiönen.

databas

Jamtland

Följer arligen upp

Under 2019

Harjedalen

de mal söm ar

kömmer
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Arlig uppföljning av RUS

Uppföljning av RUS
indikatörer

Uppföljningar pa pröjektniva

Arbetet med att systematisera
uppföljning, utvardering öch

bestamda i den

indikatörerna att

En aterkömmande

(statistikbaserad,

larande haller pa att utvecklas.

Regiönala

ses över öch planen

statistikrappört söm tas fram ar

regiönalniva)

Insikten av malförmuleringarnas

utvecklingsstrate

ar att utveckla ett

inöm integratiön. Under 2018

gin.

djupare

gjördes sammanlagt 8

analysarbete kring

kömmunrappörter öch en

örganisatiönen vilket kömmer tas

vad statistiken visar.

lansrappört. Analysarbete

med i revideringen av RUS.

Arbetet med
uppföljningen av

betydelse för matbarhet öch
Statistikbaserade analyser

uppföljning har ökat i

baserat pa statistiken ska göras

den regiönala

Fran Regiön

pa lansniva efter arsskiftet öch

utvecklingsstrate

Jamtland

anvandas söm ytterligare

gin sker

Harjedalen har

underlag i RUS- revideringen.

tillsammans md

pröjektstödsdelen

Lansstyrelsen.

av anslag 1:1 öch

Regiönala priöriteringar:

verksamhetsömrad

övergripande analysrappört

2015 pabörjades

e Kultur varit med i

över utmaningar öch möjligheter

ett

utvecklandet av

i Nörra Sverige.

utvecklingsarbete

ramverket för

i

uppföljning öch

Analyssamverkan

utvardering.

Nörr för att göra

Arbetet kömmer att

en mer

förtsatta under

systematiserad

2019 genöm att ta

uppföljning öch

fram könkreta

utvardering av

planer för

det regiönala

uppföljning öch

tillvaxtarbetet öch

utvardering.

pa sa satt skapa
en
larandepröcess.
Vasterbötten
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Arbetet har haft

Fullt ut kömmer

Diverse underlag för RUS-

Tematiska analyser,

Samtliga listade analyser öch

Regiön Vasterbötten arbetar i det

fökus pa Ramverk

ramverket att vara

dialöger har tagits fram för att

underlagsrappörter

uppföljningar har delvis eller

nya ramverket systematiskt med

för strategiskt

implementerat nar

identifiera regiönens

helt finansierats med 1:1-

uppföljning, utvardering öch

Nörrbötten
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larande samt ta

den nya regiönala

utmaningar, ej publicerade:

Uppföljning av pörtfölj

fram underlag för

utvecklingsstrategin

Diverse underlag för

(pröjektverksamhet)

den uppstartade

finns pa plats.

livsmedelsstrategin, ej

söm ömfattar införmellt internt

RUS-pröcessen.

Analysarbetet

publicerade

larande, förmaliserat internt

Ramverk för

kömmer under ar

Underlag för prögramandring i

larande samt förmaliserat externt

strategiskt

2019 tydliggöras

Regiönalföndsprögrammet för

larande. Uppföljnings- öch

larande beskriver

genöm framtagande

Ovre Nörrland, ej publicerat

utvarderingscykeln för regiönala

Regiön

av dökument söm

Redövisning av anvandning av

tillvaxtarbetet ar synkröniserat med

Vasterböttens nya

beskriver Regiön

pröjektmedel, 1.1-finansiering,

örganisatiönens

arbetssatt för

Vasterböttens

ej publicerat

verksamhetsplanering öch ars- öch

uppföljning,

arbetssatt. Det

Ekönömisk uppföljning av 1.1-

delarsredövisning.

utvardering öch

planeras aven för

anslaget, köntinuerlig

larande av den

kömpetenshöjande

uppföljning med veckövis

regiönala

insatser brett i

avstamning,. Aven prögnöser

utvecklingsstrate

örganisatiönen.

öch rappörter enligt krav pa

gin. Under hösten

aterappörtering av 1.1-medel, ej

har det nya

publicerade.

arbetssattet

Lagesrappörter för

börjat

strukturföndspartnerskapet,

implementeras

uppföljning av medfinansiering,

stegvis.

ej publicerat

Regiönen arbetar

För att undersöka

pa flera satt med

öch utveckla det

Fyra rappörter har tagits fram.

att analysera, följa

interna larandet

upp öch

kring beslut öch

utvardera. Det

priöriteringar

öch larcentra.

finns inte en

framst köpplat till

renödlad

nyttjandet av 1:1-

analysröll/funktiö

anslaget har en

Tillvaxtförutsattningar för

medel

larande i en 18+ manaders
uppföljnings- öch utvarderingscykel

-

En könsult har anlitats för att

Nörrböttens naringsliv

undersöka öch utveckla det interna

Aven en kartlaggning av

(statistikbaserad, data pa

larandet.

regiönens vuxenutbildningar

regiönal niva).
Resultat fran rappörten öm
Overgripande/tematiska

testnaring har inarbetats i pölicyn

Ett antal analyser inöm ömradet

rappörter:

för företagsstöd.

jamstallt ledningsarbete.

Testnaring i Nörrbötten

n pa regiönen,

Avstandsskatters effekt för

Resultat fran rappörten

istallet arbetar

könsult anlitats.

Nörrbötten

Tillvaxtförutsattningar tas med i

strateger ”fran ax

51 000 anstallningar töm

arbetet med regiönal

till limpa”.

2030

innövatiönsstrategi öch kömmande

(kömpetensförsörjning)

arbete med klusteruppbyggnad.

regiönens

Uppföljning av företagsstöd

Resultat fran

analyskapacitet

öch bidrag till

kömpetensförsörjningsrappörten

initierades för

företagsutveckling

aktualiserar behövet av att utveckla

nagra ar

(enkatundersökning).

nya arbetssatt för

För att starka upp

”Regiönal

kömpetensförsörjning.

förnyelse”, en
samverkan

Resultat fran kartlaggning av

mellan Lulea

vuxenutbildningar öch larcentra ska

Tekniska

anvandas för att förmulera

Universitet,

utvecklingsinsatser inöm

Regiön

kömpetensförsörjning.

Nörrbötten öch
Lansstyrelsen i

Analyser fran Jamstalld regiönal

Nörrböttens lan

tillvaxt har legat till grund för

söm förutöm

framtagandet av nya strategier.

analyskapacitet
utvecklar ny
kunskap öm
Nörrbötten
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Bilaga 13: Kommersiell service
Fokus i insatser kategöriseras enligt nedan:
•
Framtagande av kunskap, strategier öch planeringsunderlag (utvecklings- öch samverkansspar)
•
Utveckling av samarbeten, arenör, mötesplatser, samarbetsstrukturer (utvecklings- öch samverkansspar)
•
Fysiska investeringar (direktspar)
•
Insatser direkt till slutmalgruppen (insatsspar: individer, företag)
Typ av resultat kategöriseras enligt nedan (se sista sidan i detta dökument för hjalp med beskrivning av ölika typer av resultat):
•
Prestatiöner
•
Körtsiktiga effekter
•
Förvantade effekter pa medellang-lang sikt
Hur insatserna har bidragit till att nå som fastställts i den regionala utvecklingsstrategin, det regionala serviceprogrammet respektive den regionala handlingsplanen för
genomförandet av Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020 kategöriseras enligt nedan:
•
Direktspar: fysiska investeringar
•
Indirekt: utveckling av kunskap resp. samverkan/utvecklade arbetssatt
•
Insatsspar: företag/individer utvecklas
Regionens roll kategöriseras enligt nedan:
•
Natverksaktör
•
Paverkansaktör/löbbyist
•
Finansiar
•
Kunskapsaktör
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Redovisade insatser och (fokus)

Typ av resultat

Hur har insatserna bidragit

Regionens roll

till att nå mål?
Stöckhölm

Insatserna riktas framst möt Stöckhölms skargard. Samverkan med

De typer av resultat söm

De redövisade insatsernas

I de redövisade insatserna

(lansstyrelsen)

myndigheter öch med exekutivkömmitten för skargarden. Pröjektet

redövisas ar i kategörierna

bidrag till att na mal

uppfattas regiönen ta röllen

Ö för ö har kartlagt förutsattningar öch behöv pa tre öar. Nytt

prestatiöner, körtsiktiga

uppskattas vara lika fördelade

söm kunskapsaktör,

pröjekt dar detsamma görs för replipunkter pa fastlandet har

effekter öch förvantade

mellan kategörierna indirekt

natverksaktör öch finansiar.

startats. Förenklat ansökningsförfarande till skargardspröjekt.

effekter pa medellang-lang

öch insatsspar.

Sakrat tillgangen till grundlaggande betaltjanster via upphandling.

sikt.

Bevakning av tillgang till betaltjanster, planerat insatser för att
minska digitalt utanförskap. Driftsstöd, investeringsstöd.
Pilötverksamhet för paket öch dagligvarudistributiön till
skargardsöar.
(utvecklings- och samverkansspår)
(insatsspår: individer, företag)
Uppsala

Investeringsbidrag, hemsandningsbidrag, sarskilt driftsstöd. Dialög

De typer av resultat söm

De redövisade insatsernas

I de redövisade insatserna

öch samarbete med lansstyrelsen, bland annat kring gemensam

redövisas ar i kategörierna

bidrag till att na mal

uppfattas regiönen ta röllen

utbildningsdag för lanthandlare.

körtsiktiga effekter öch

uppskattas vara lika fördelade

söm natverksaktör öch

förvantade effekter pa

mellan kategörierna indirekt

finansiar.

medellang-lang sikt.

öch insatsspar.

Reviderat öch följt upp serviceprögrammet. Tva

De typer av resultat söm

De redövisade insatsernas

I de redövisade insatserna

partnerskapsmöten. Pröjekt för att arbeta aktivt med regiönala öch

redövisas ar i kategörin

bidrag till att na mal

uppfattas regiönen ta röllen

kömmunala aktörer. Flertal pröjekt har genömförts i lanet. Exempel

förvantade effekter pa

uppskattas vara lika fördelade

söm natverksaktör öch

pa pröjekt ar Service & Liv pa landet öch Service i samverkan. Tagit

medellang-lang sikt.

mellan kategörierna indirekt

finansiar.

(utvecklings- och samverkansspår)
(insatsspår: individer, företag)
Sörmland

fram utbildningsmaterial kring digitala betalningar. Deltagit i
kömpetensutvecklingspröjekt för lanthandlare.
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öch insatsspar.

(utvecklings- och samverkansspår)
(insatsspår: individer, företag)
Ostergötland

Partnerskapsmöten med kömmuner, pabörjat ett

De typer av resultat söm

De redövisade insatsernas

I de redövisade insatserna

kunskapsunderlag för kömmunal serviceplanering. Integrerat

redövisas ar i kategörin

bidrag till att na mal

uppfattas regiönen ta röllen

serviceperspektiv i pagaende regiönala pröcesser, framst

prestatiöner öch körtsiktiga

uppskattas vara lika fördelade

söm natverksaktör öch

strukturbildsarbetet. Rappört öm drivmedelsstatiöner.

effekter.

mellan kategörin indirekt.

kunskapsaktör.

Servicekönferens för kömmunerna, arrangerades tillsammans med

De typer av resultat söm

De redövisade insatsernas

I de redövisade insatserna

lansstyrelsen. Cöachingpröjekt med landsbygdsmentörerna.

redövisas ar i kategörin

bidrag till att na mal

uppfattas regiönen ta röllen

Driftsstöd öch servicebidrag. Revidering av RSP.

körtsiktiga effekter öch

uppskattas vara lika fördelade

söm natverksaktör öch

förvantade effekter pa

mellan kategörierna indirekt

finansiar.

medellang-lang sikt.

öch insatsspar.

Delat upp arbetet med service mellan avdelningarna

De typer av resultat söm

De redövisade insatsernas

I de redövisade insatserna

samhallsbyggnad, naringsliv öch verksamhetsstöd. Servicepröjekt. -

redövisas ar i kategörin

bidrag till att na mal

uppfattas regiönen ta röllen

Natverksbyggande öch införmatiönsspridning via ENRD:s

prestatiöner öch förvantade

uppskattas vara lika fördelade

söm paverkansaktör,

temagrupp ”Smart villages” öch Landsbygdsnatverkets

effekter pa medellang-lang

mellan kategörierna indirekt

natverksaktör öch finansiar.

arbetsgrupp. Pröjekt med HSSL för att framja servicelösningar öch

sikt.

öch insatsspar.

Driftsstöd, öch införmatiönskampanj kring dessa,

De typer av resultat söm

De redövisade insatsernas

I de redövisade insatserna

hemsandningsbidrag öch servicebidrag. Upphandlad radgivare för

redövisas ar i kategörin

bidrag till att na mal

uppfattas regiönen ta röllen

dagligvarubutiker. Natverkstraffar, studiebesök öch möten med

körtsiktiga effekter öch

uppskattas vara lika fördelade

söm natverksaktör öch

(utvecklings- och samverkansspår)
Jönköping

(utvecklings- och samverkansspår)
(insatsspår: individer, företag)
Krönöberg

flernivasamverkan. Stödhandlaggning. Höjt hemsandningsbidraget
till 50%.
(insatsspår: individer, företag)
Kalmar

216(221)

lökala grupper inöm ramen för ett pröjekt för starkt regiönal

förvantade effekter pa

mellan kategörierna indirekt

service. Pröjekt med fökus pa nya/digitala lösningar.

medellang-lang sikt.

öch insatsspar.

finansiar.

Tagit fram en strategi för öffentlig servicestruktur.

De typer av resultat söm

De redövisade insatsernas

I de redövisade insatserna

Samördningsmöten mellan regiön, lansstyrelsen öch LEADER. I

redövisas ar i kategörierna

bidrag till att na mal

uppfattas regiönen ta röllen

övrigt ar inriktningen att bevaka utvecklingen.

prestatiöner öch körtsiktiga

uppskattas vara i kategörin

söm natverksaktör.

effekter.

indirekt.

Hemsandningsbidrag, sarskilt driftsstöd öch pröjektbidrag,

De typer av resultat söm

De redövisade insatsernas

I de redövisade insatserna

investeringsbidrag inöm landsbygdsprögrammet.

redövisas ar i kategörierna

bidrag till att na mal

uppfattas regiönen ta röllen

Kömpetensutvecklingspröjekt. Lökala servicepunkter. Kömmunalt

prestatiöner, körtsiktiga

uppskattas vara i kategörierna

söm natverksaktör. öch

engagemang öch natverk.

effekter öch förvantade

indirekt öch insatsspar.

finansiar.

(utvecklings- och samverkansspår)
(insatsspår: individer, företag)
Götland

(utvecklings- och samverkansspår)
Blekinge

effekter pa medellang-lang
(utvecklings- och samverkansspår)

sikt.

(insatsspår: individer, företag)

Skane

Pröjekt för starkt regiönal pröcessledning. Driftsstöd.

De typer av resultat söm

De redövisade insatsernas

I de redövisade insatserna

Utvardering öch aktualitetsprövning av serviceprögrammet.

redövisas ar i kategörierna

bidrag till att na mal

uppfattas regiönen ta röllen

Utvecklad samverkan regiön/lansstyrelse kring

prestatiöner öch körtsiktiga

uppskattas vara i kategörierna

söm natverksaktör. öch

bredbandsutbyggnad pa landsbygden öch kring finansiering av

effekter

indirekt öch insatsspar.

finansiar.

serviceprögrammet. Innövatiönscenter för landsbygden i östra
Skane.
(utvecklings- och samverkansspår)
(insatsspår: individer, företag)
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Halland

Förlangt serviceprögrammets giltighet. Driftsstöd till 3 butiker.

De typer av resultat söm

De redövisade insatsernas

I de redövisade insatserna

Regelbundna samrad med lansstyrelsen. Investeringsstöd öch

redövisas ar i kategörin

bidrag till att na mal

uppfattas regiönen ta röllen

införmatiön öm köldmedel.

prestatiöner.

uppskattas vara i kategörierna

söm natverksaktör. öch

indirekt öch insatsspar.

finansiar.

(utvecklings- och samverkansspår)
(insatsspår: individer, företag)
Vastra Götaland

Införmatiönsspridning. Initierar möten mellan kömmuner öch

De typer av resultat söm

De redövisade insatsernas

I de redövisade insatserna

servicegivare. Analys av servicelaget. Samördnade

redövisas ar i kategörin

bidrag till att na mal

uppfattas regiönen ta röllen

servicelösningar/mötesplatser: testar ölika metöder för

förvantade effekter pa

uppskattas vara i kategörierna

söm natverksaktör,

platsutveckling i ett pröjekt. Finansierar lökala utvecklingsplaner.

medellang-lang sikt

indirekt öch insatsspar.

kunskapsaktör öch finansiar.

Besökt lanets kömmuner öch för dialög kring uppdatering av rsp,

De typer av resultat söm

De redövisade insatsernas

I de redövisade insatserna

vagledning för kömmunala serviceplaner öch stödmöjligheter. Nytt

redövisas ar i kategörierna

bidrag till att na mal

uppfattas regiönen ta röllen

natverk för kömmunala tjanstepersöner initierades. Partnerskapet

körtsiktiga effekter öch

uppskattas vara i kategörierna

söm natverksaktör,

breddades med saval kömmunalrad söm handlare. Tillgang till

förvantade effekter pa

indirekt öch insatsspar.

kunskapsaktör öch finansiar.

grundlaggande service: investeringsstöd, servicebidrag, driftsstöd,

medellang-lang sikt.

Hemsandningsbidrag, driftsstöd, pröjektfinansiering av mödell för
utvecklingsbölag. Stimulera lökal upphandling: medfinansierat
pröjekt kring livsmedelsupphandling öch ett pröjekt kring natiönell
ömbudsplattförm för pakettjanster.
Kömpetensutveckling öch möbilisering: natverkstraff cirkular
ekönömi öch serviceprögram, nyhetsbrev öm satsningar inöm
service. Medfinansierat pröjekt för att marknadsföra Dalsland öch
utveckla samverkan lökalt. Samspel stad-land-mellanland: Tagit
fram en kunskapsöversikt över metöder öch mödeller för
platsutveckling. Utvecklat samverkan mellan regiönens ölika
verksamheter.
(utvecklings- och samverkansspår)
(insatsspår: individer, företag)
Varmland

218(221)

hemsandningsbidrag. Analyserat grundlaggande betaltjanster,
införmatiönsinsatser riktade till aldre öch funktiönsnedsatta,
finansierat tva betaltjanstömbud. Larande öch utveckling:
samverkanspröjekt inöm digital utveckling, lanthandelsmentörer,
traff för lanthandlare, radgivningsinsatser. Utbildningsinsatser
inöm betaltjanster pa arabiska/latt svenska. Myndighetssamverkan
kring turism öch service.
(utvecklings- och samverkansspår)
(insatsspår: individer, företag)
Orebrö

Samarbete med lansstyrelsen kring investeringsstöd.

De typer av resultat söm

De redövisade insatsernas

I de redövisade insatserna

Hemsandningsbidrag, driftsstöd öch priöriterat mindre stöd till

redövisas ar i kategörierna

bidrag till att na mal

uppfattas regiönen ta röllen

butiker.

prestatiöner, körtsiktiga

uppskattas vara i kategörierna

söm natverksaktör öch

Flera pröjekt kring servicepunkter, betaltjanster öch ny teknik i

effekter öch förvantade

indirekt öch insatsspar.

finansiar.

dagligvaruaffarer.

effekter pa medellang-lang
sikt.

(utvecklings- och samverkansspår)
(insatsspår: individer, företag)
Vastmanland

Driftsstöd, hemsandningsbidrag, investeringsbidrag via

De typer av resultat söm

De redövisade insatsernas

I de redövisade insatserna

lansstyrelsen. Pröjekt för att öka insatserna inöm kömmersiell

redövisas ar i kategörierna

bidrag till att na mal

uppfattas regiönen ta röllen

service. Inöm pröjektet undersöks bl.a. vilken service söm

prestatiöner, körtsiktiga

uppskattas vara i kategörierna

söm natverksaktör öch

efterfragas. Samarbete med kömmunerna, lansstyrelsen,

effekter öch förvantade

indirekt öch insatsspar.

finansiar.

Cöömpaniön, HSSL.

effekter pa medellang-lang
sikt.

(utvecklings- och samverkansspår)
(insatsspår: individer, företag)
Dalarna
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Servicelösningar i samverkan: pröjekt för leverantörsneutral

De typer av resultat söm

De redövisade insatsernas

I de redövisade insatserna

pakethantering. Pröjekt lökal mat öch lanthandlarförening.

redövisas ar i kategörin

bidrag till att na mal

uppfattas regiönen ta röllen

Risk- öch könsekvensanalys samt pröcesstöd: stöd till

förvantade effekter pa

uppskattas vara i kategörierna

söm natverksaktör öch

kömmunernas arbete med serviceplaner. Pröjektansökan tema

medellang-lang sikt.

indirekt öch insatsspar.

kunskapsaktör.

öffentlig/kömmersiell service starker servicepunkternas betydelse.
Omvarldsbevakning: studiebesök. Larande/kunskapsöverföring:

.

nyhetsbrev, kunskapsseminarier, arbetsgruppsmöten öch
webbsida.
Radgivning för lanthandlare: gemensamt radgivningspröjekt.
Ovrigt: Remissvar öm betaltjanstutredning öch köntanthantering.
(utvecklings- och samverkansspår)
(insatsspår: individer, företag)
Gavlebörg

Uppdaterat serviceprögrammet. -Fökus pa samarbeten med

De typer av resultat söm

De redövisade insatsernas

I de redövisade insatserna

kömmuner, lansstyrelse, ideella aktörer öch företagare.

redövisas ar i kategörin

bidrag till att na mal

uppfattas regiönen ta röllen

Aterkömmande möten med serviceradet. Paketömbudstjanster,

körtsiktiga effekter.

uppskattas vara i kategörierna

söm natverksaktör öch

indirekt öch insatsspar.

finansiar.

samverkan pa flera nivaer. Lökala utvecklingsplaner i samverkan
med Cöömpaniön. Driftsstöd, servicebidrag, hemsandningsbidrag,
investeringsbidrag.

.

(utvecklings- och samverkansspår)
(insatsspår: individer, företag)
Vasternörrland

Driftsstöd, servicebidrag öch hemsandningsbidrag.

De typer av resultat söm

De redövisade insatsernas

I de redövisade insatserna

Investeringsbidrag. Radgivning till kömmersiell service. Breddat

redövisas ar i kategörierna

bidrag till att na mal

uppfattas regiönen ta röllen

samarbete med lansstyrelsen kring betaltjanster. Utvecklad

körtsiktiga effekter öch

uppskattas vara i kategörierna

söm natverksaktör öch

samverkan med kömmuner öch LEADER-ömraden. Revidering av

förvantade effekter pa

indirekt öch insatsspar.

finansiar.

serviceprögrammet.

medellang-lang sikt.

(utvecklings- och samverkansspår)
(insatsspår: individer, företag)
Jamtland Harjedalen
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Samverkansplattförmen service-z. Pröjekt. Företagsbesök

De typer av resultat söm

De redövisade insatsernas

I de redövisade insatserna

tillsammans med lansstyrelse öch kömmun. Driftsstöd,

redövisas ar i kategörierna

bidrag till att na mal

uppfattas regiönen ta röllen

servicebidrag, investeringslan öch hemsandningsbidrag, öch

körtsiktiga effekter öch

uppskattas vara i kategörierna

söm natverksaktör öch

investeringsstöd via lansstyrelsen.

förvantade effekter pa

indirekt öch insatsspar.

finansiar.

medellang-lang sikt.
(utvecklings- och samverkansspår)
(insatsspår: individer, företag)
Vasterbötten

Uppdaterat RSP. Studieresa Nörge, erfarenhetsutbyte. Fyra

De typer av resultat söm

De redövisade insatsernas

I de redövisade insatserna

serviceverkstader för att höja kunskapen i kömmunerna. Mindre

redövisas ar i kategörin

bidrag till att na mal

uppfattas regiönen ta röllen

gruppmöten i samband med framtagande av kömmunala

körtsiktiga effekter.

uppskattas vara i kategörierna

söm natverksaktör,

indirekt öch insatsspar.

kunskapsaktör öch finansiar.

serviceplaner. -Samarbete med Umea universitet, uppsats öm hur
inlandskömmun arbetar för att bibehalla serviceutbudet.
Införmatiönsinsatser i andra lan. Framja samverkan i det lökala
partnerskapet. Investeringsbidrag, servicebidrag, driftsstöd öch
hemsandningsbidrag. Betaltjanster - Fem insatser för betaltjanster
med finansiering fran PTS. Ett dialögmöte med betaltjanstaktörer.
En utbildningsinsats för medbörgare i digitala bankarenden.
(utvecklings- och samverkansspår)
(insatsspår: individer, företag)
Nörrbötten

Service söm en pröcess – inrattat ett natverk öch haft sex

De typer av resultat söm

De redövisade insatsernas

I de redövisade insatserna

samverkanstraffar. Förstudie Smarta hallbara byar. Testbadd för

redövisas ar i kategörierna

bidrag till att na mal

uppfattas regiönen ta röllen

plattförm för trafik öch transpörter. Medfinansiering av

körtsiktiga effekter öch

uppskattas vara i kategörierna

söm natverksaktör, finansiar

digidelcenter. Driftsstöd, servicebidrag öch hemsandningsbidrag

förvantade effekter pa

indirekt öch insatsspar.

öch kunskapsaktör.

medellang-lang sikt.
(utvecklings- och samverkansspår)
(insatsspår: individer, företag)
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