Handlingsplan för Grön Tillväxt
Varför Grön Tillväxt
Förändringarna i klimatet, miljöproblem och andra miljöfrågor innebär både en pot‐
ential och en utmaning för svenska små och medelstora företag. Potential till innovat‐
ioner som både löser miljöproblem och bidrar till tillväxt och en utmaning att för företa‐
gen av klara av omställningen till ett hållbart samhälle och behålla och utveckla konkur‐
renskraften.
Miljömässiga samhällsutmaningar påverkar grundförutsättningarna för ekonomisk
tillväxt. Inte bara vad gäller själva möjligheterna för förutsatt ekonomisk tillväxt, utan
också hur ekonomisk tillväxt sker och hur branscher, produktionsprocesser och
affärsmodeller utvecklas. Tillväxtverkets arbete avgränsas till myndighetens
kärnuppdrag om att stärka företagens konkurrenskraft. Det betyder att
myndigheten försöker förstå hur samhällsutmaningar påverkar näringslivet i stort,
men även hur entreprenörskapet kan användas som ett verktyg for att bemöta olika
samhällsutmaningar. Detta för att identifiera utvecklingsbehov vad gäller
ramvillkor, men även stöd till nytta för det enskilda företaget.
Tillväxtverket har valt att arbeta med miljöaspekter med utgångspunkt i
myndighetens övergripande kärnuppdrag.
Strategiska underlag inom området Grön tillväxt är Tillväxtverkets underlag inom
Agenda 2030 samt den miljöanalys som Tillväxtverket har genomfört inom ramen för
Miljömålsberedningen.
Utgå ngspunkten fö r vå rt arbete Grö n Tillvä xt ligger i myndighetens uppdrag om att
stä rka fö retagens konkurrenskraft och frä mja hå llbar regional utveckling samt verka fö r
hå llbara lö sningar som ur ett miljö ‐ och klimatperspektiv stö der utvecklingen av ett
konkurrenskraftigt nä ringsliv i alla delar av landet. Planen ä r framtagen som ett stö d fö r
ledning och verksamhet att fö lja och utveckla myndighetens samlade insatser och
arbete inom områ det.
Tillvä xtverkets roll och arbete fö r Grö n Tillvä xt omfattar:





Att vara fö rvaltningsmyndighet och stå fö r kunskapsstö d i genomfö rande av
ERUF
Riktade insatser, bestå ende av bå de uppdrag och egna initiativ, som syftar till att
frä mja utvecklingen av ett Hållbart näringsliv och konkurrenskraftiga miljöteknikföretag.
Ta fram och sprida kunskap om fö retagens behov inom Grö n Tillvä xt
Vara kompletterande till andra myndigheter

Inriktning 2017
Tillvä xtverket stö rsta finansieringskä lla ä r strukturfonderna, men bilden om hur
Tillvä xtverkets satsningar med nationella medel kopplar ihop med satsningar inom
strukturfonderna ä r till viss del ofullstä ndig. Att Tillvä xtverket rå dande insatser
(oberoende om de ä r finansierade med nationella medel eller strukturfonder) ska vara
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integrerade, ser Team Miljö som en nö dvä ndighet fö r att stä rka Tillvä xtverkets samlade
insatser inom grö n tillvä xt. Fö r att detta ska uppnå s kommer Klimatsynks aktiviteter
integreras i Team Miljö som en naturlig och viktig samverkanspart.
I och med att allt fler projekt inom strukturfondsprogrammen blir fullt operativa
kommer också den kunskap som tas fram inom Klimatsynk att stä rkas. Likvä l ä r det en
iakttagelse att beviljade strukturfondsprojekt till stö rsta riktar in sig på
energieffektivitet och lite emot affä rsutveckling. Tillvä xtverket ska verka fö r att
rå dande strukturfondsperiod ska innefattas av fler insatser inom Tillvä xverkets insatser
kopplat till grö n tillvä xt. Vi ser regionalfondsprogrammen som en mö jlig
finansieringskä lla att stä rka Tillvä xtverkets insatser inom rå dande strukturfondsperiod.
Vi rekommenderar dä rfö r att Tillvä xtverket ska genomfö ra en fö rstudie vars syfte ä r att
undersö ka mö jligheterna till andra projekt med fokus mot affä rsutveckling inom
rå dande strukturfondsperiod. Vi ser att fö rstudiens resultat ska kunna anvä ndas som
kunskapsunderlag nä r regionalfondsprogrammens milstolpar ä r avstä mda .
Det saknas idag effektutvä rderingar av Tillvä xtverket avslutade insatser. I Team Miljö s
arbete att ta fram underlag, identifiera utvecklingsbehov samt ge fö rslag på nya eller
kompletterande insatser som stä rker Tillvä xtverkets erbjudande ska Team Miljö kunna
ta fram utvä rderingar av avslutade program och insatser. Effektutvä rderingarna ska
vara kompletterande till programutvä rderingar samt ha fö retaget och inte programmet i
fokus. Det ä r viktigt att myndigheten få r fram kunskap om insatsernas resultat bå de
kort och lå ngsiktigt fö r att kunna beskriva varfö r vi gö r de insatser vi gö r.
Kunskapsunderlaget ska kunna anvä ndas i utformningen av nya initiativ men ä ven i
dialoger med regionala aktö rer.
Tillvä xtverket genomfö r idag insatser mot nya lö sningar och delvis hå llbart fö retagande.
Men inget inom resurseffektiva affä rsmodeller. Samtidigt kan det konstateras att
regeringen prioriterar resurseffektiva affä rsmodeller, hå llbart fö retag och nya lö sningar.
Tillvä xtverket skulle kunna ha en tydlig roll nä r det gä ller insatser som riktar sig mot
hå llbart fö retag och resurseffektiva affä rsmodeller.

Översikt över Tillväxtverkets insatser för Grön Tillväxt 2017
Fö ljande insatser kommer att genomfö ras under 2017 fö rutsatt att resurser tilldelas i
verksamhetsplaneringen.
Insats
ERUF. Kopplat till tematiskt må l
4 CO2‐snå l ekonomi

Verktyg
Finansiering
Kunskap
Nä tverk

Grö na fonden
Grö na affä rsutvecklingscheckar.
DemoMiljö
Innovation Express
Swedish Cleantech
NIA‐ Nordic innovation
accelerator
Verksamt.se
Klimatsynk
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Indikator

Enhet
Programkontor/MI
Kapitalfö rsö rjning

Finansiering
Finansiering
Nä tverk
Finansiering
Kunskap
Nä tverk

MI
MI

Kunskap

S&D

Kunskap

MI

MI
S&D
S&D

Plattform fö r hå llbar
stadsutveckling
Miljö integrering
Utvä rderingar av tidigare
program inom Grö n Tillvä xt bö r
planeras in och plan fö r hur
resultaten ska tas emot bö r
planeras. Koordineras med
uppfö ljning och utvä rdering.

Nä tverk
Kunskap
Nä tverk
MI

Genomfö ra en fö rstudie vars
syfte ä r att undersö ka
mö jligheterna till andra projekt
ä n med fokus mot
energieffektivisering inom
rå dande strukturfondsperiod.

Styrning och arbetssätt
Handlingsplanens strä cker sig ö ver hela Tillvä xtverkets verksamhet olika insatser.
Dä rfö r ä r styrning och arbetssä tt en viktig frå ga. Det ä r viktigt att det finns en bred
fö rankring av handlingsplanen i verksamheten och en tydlig styrning hur arbetet ska
bedrivas mellan de må nga olika uppdrag och uppgifter som finns inom handlingsplanen
Grö n Tillvä xt områ de. Fö r att nå detta behö vs det en verksö vergripande samverkan


Dä rfö r inrä ttas ett avdelningsö vergripande Team Miljö, bestående av
medarbetare insatser fö r grö n tillvä xt. En samordnare sammankallar team och
styrgrupp och har ansvar fö r att koordinera arbetet. En styrgrupp bestå ende av
berö rda enhetschefer stö djer genomfö randet och trä ffas 3‐4 gå nger per å r.

Kunskapsöverföring
Kunskapsstö d miljö ska bidra till ett ö kat lä rande och hö jd kvalitet i myndighetens
insatser inom grö n tillvä xt. Detta sker genom att koordinera det arbete som sker inom
Team miljö och Klimatsynk som ingå r i Kunskapsstö d miljö . Det handlar om att
sammanstä lla, sprida och analysera den information som tas fram inom Tillvä xtverkets
olika insatser inom grö n tillvä xt. Kunskapsstö d Miljö ska ä ven se till att kunskapen
sprids till de aktö rer som har nytta av den, i fö rsta hand de regionalt
utvecklingsansvariga.
Team Miljö fokus ä r att dels ge underlag och kunskap till ledningsgruppen samt frä mja
kunskapsutbyte och samverkan fö r ö kad samordning och synergier mellan olika
insatser. De uppgifter som Team Miljö har ä r bla:
 Identifiera utvecklingsbehov
 Ta emot information frå n den kunskap som tas ram inom klimatsynk. Team
miljö lyfter det till en nationell nivå .
 Ge fö rslag på nya eller kompletterande insatser som stä rker Tillvä xtverkets
erbjudande inom prioriteringen.
Klimatsynk fokus ä r att stä rka genomfö randet av strukturfondsprogrammen genom en
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hö gre sakkunskap hos handlä ggare och genomfö rare. Detta sker bl.a. genom att
medarbetare inom programmen få r mö jlighet att diskutera och stä mma av ansö kningar
och lö pande projekt med de nationellt sakkunniga genom arbetsgrupperna. Genom
Klimatsynk stä rks det regionala strategiarbetet och Tillvä xtverkets regionala kontor
genom dialoger med relevanta parter. Klimatsynk rapporterar kontinuerligt framtagen
kunskap till Team Miljö .
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