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Sammanfattning
Uppdraget i regleringsbrevet 2018 har varit att främja ökad
samverkan och erfarenhetsutbyte inom och mellan regioner samt
stödja hållbar affärsutveckling hos små och medelstora företag med
koppling till bl.a. cirkulär ekonomi.
Uppdraget har genomförts i samarbete med Energimyndigheten,
Jordbruksverket och Naturvårdsverket och länsstyrelserna.
Uppdragets mål formades till att öka förmågan till miljödriven
näringslivsutveckling i Sveriges regioner genom att medvetandegöra
och fördjupa kunskapen om nya affärsmodeller och dela erfarenheter
från goda exempel.
Myndigheterna har valt att särskilt fokusera på hur cirkulär ekonomi i
praktiken kan bli bidra till miljödriven och hållbar affärsutveckling.
Cirkulär ekonomi är en global megatrend och erbjuder nya möjligheter
att nå miljömålen och Agenda 2030 och bibehållen välfärd.
Genom ett proaktivt arbete nationellt och regionalt kan vi skapa goda
förutsättningar för att privata och offentliga aktörer kan ställa om till
en cirkulär ekonomi.
Resultat av uppdraget
Som en del i detta uppdrag genomfördes en utlysning hösten 2018
avseende insatser av pilotkaraktär som stärker företagens
konkurrenskraft och samtidigt bidrar till utvecklingen av cirkulär
ekonomi, ökad resurseffektivitet och hållbar konsumtion och
produktion i linje med Agenda 2030.
Nio projekt har beviljats medel. Projekten har olika karaktär; 4 med
regional medfinansiering, 3 privata företag och 2 non
profitorganisationer. Projekten startade i jan 2019 och ska
slutrapporteras i jan 2020.
Det begränsade antal relevanta ansökningar som kom in till
Tillväxtverket vid utlysningen för projekt inom cirkulär ekonomi
stärker bilden av att ökad kunskap och regional samverkan inom
området behövs. Således bör insatser för att höja kunskap och
kompetens vara grundförutsättningar för att stödja regionerna inom
utvalda områden såsom exempelvis hållbar offentlig upphandling.

För att ta reda på de regionernas behov av stöd och insatser gjordes en
enkätundersökning i februari 2019 riktad till regionernas utvecklingsansvariga och länsstyrelserna1.
Myndigheterna tolkar resultatet av enkäten att det finns behov av
kunskap och kompetens om cirkulär ekonomi hos både de regionala
aktörerna och näringslivet. Ett ökat engagemang för att öka
resurseffektiviteten på regional och nationell nivå bedöms vara
avgörande för miljömålsuppfyllnad och svensk konkurrenskraft.
Efter prioriteringar baserat på regionernas behov så rekommenderar
arbetsgruppen framtida insatser såsom:




Benchmarking av svenska regionernas arbete i relation till
andra regioner inom Norden, Eu och globalt.
Kunskaps- och inspirationspaket som är anpassade till
regionernas speciella förutsättningar och behov
Främjande av effektiva styrmedel och offentlig upphandling

Tillväxtverket roll som nationell samordnare
Tillväxtverket bör fortsatt få uppdraget att koordinera arbetet från
nationell nivå för att skapa kontinuitet och legitimitet att arbeta vidare
regionalt tillsammans med energimyndigheten, Naturvårdverket och
Jordbruksverket
Tillväxtverket ser också att det är angeläget att fortsätta arbetet med
miljödriven näringslivsutveckling i Tillväxtverket ordinarie
verksamhet. Det bidrar till att förverkliga Tillväxtverket ambition om
ekonomisk förnyelse och omvandling i näringslivet. En framtida
strategi för området miljödriven näringslivsutveckling är att arbeta
utifrån ett hållbart perspektiv där både miljömässiga, ekonomiska och
sociala dimensioner av hållbarhet finns med. Ett sådant angreppsätt
knyter tydligt an till Agenda 2030 vilket är en betydelsefull
möjliggörare på regional nivå. Att samla olika områden som
exempelvis jämställdhet, integration eller cirkulär ekonomi inom
hållbarhetsområdet kan förmera arbetet och ge det stärkt legitimitet
än om arbetet genomförs enskilt i stuprör.

Lst LEKSnätverk klimat-och energistrateger samt RUSnätverket för
miljömålen
1
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1

Uppdraget

1.1

Bakgrund

Tillväxtverket har fått i uppdrag från Näringsdepartementet, att i
samarbete med Energimyndigheten, Jordbruksverket och
Naturvårdsverket, stödja de regionalt utvecklingsansvariga aktörernas
arbete med miljödriven näringslivsutveckling i alla branscher och
energifrågor. Syftet är att främja ökad samverkan och
erfarenhetsutbyte inom och mellan regioner. Myndigheten ska även
stödja hållbar affärsutveckling hos små och medelstora företag med
koppling till bl.a. cirkulär ekonomi.
Uppdraget ska genomföras, förutom i samarbete med de nationella
myndigheterna, även med länsstyrelserna.
En delrapport har lämnats den 30 april 2018 till
Näringsdepartementet och uppdraget skall slutredovisas senast den
15 april 2019.

1.2

Mål

Regleringsbrevet innehåller ingen målformulering för uppdraget, utan
ett övergripande syfte. Myndigheterna formulerade därför ett
gemensamt mål under det första arbetsmötet.
Bidra till att öka förmågan till miljödriven näringslivsutveckling i
Sveriges regioner genom att medvetandegöra och fördjupa kunskapen
om nya affärsmodeller och dela erfarenheter från goda exempel.
Myndigheterna har valt att särskilt fokusera på hur cirkulär ekonomi i
praktiken kan bli bidra till miljödriven och hållbar affärsutveckling.
Cirkulär ekonomi är en global megatrend och erbjuder nya möjligheter
att nå miljömålen och Agenda 2030 och bibehållen välfärd.

1.3

Aktiviteter

Målgrupp regionalt utvecklingsansvariga aktörer som arbetar med
regionala tillväxtfrågor och länsstyrelserna


Aktiviteter för att nå målet: Planera och genomföra 1–2 erfaträffar under 2018 och 2019 för att tillsammans fördjupa
kunskapen om cirkulär ekonomi och därigenom dela
erfarenheter såväl mellan aktörer som inom regioner och
nationella myndigheter.

Måluppfyllelse mäts via e-enkät och samlat vid uppdragets slut.
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Målgrupp små och medelstora företag; hållbar affärsutveckling med
koppling till bl.a. cirkulär ekonomi
Pilotprojekt dvs testa modeller som stödjer företagens miljödrivna
affärsutveckling utifrån deras behov, intresse och engagemang. Det kan
avse cirkulär ekonomi, industriell symbios eller andra miljöriktade
affärsinsatser som stärker företagens miljömässiga hållbarhet på
marknaden.


1.4

Aktiviteter för att nå målet: Under 2018 genomför
Tillväxtverket en nationell utlysning riktad till regionalt
utvecklingsansvariga aktörer för att testa eller pröva modeller
som stödjer företagens miljödrivna affärsutveckling utifrån
företagens behov, engagemang och intresse.

Metod

Grundläggande utgångspunkter för insatser och genomförandet av
uppdraget har varit



Att vi bygger vidare på det vi redan gör inom myndigheterna.
Att vi kopplar ihop oss så att de regionalt utvecklingsansvariga
aktörerna och länsstyrelserna bättre kan uppfatta de nationella
myndigheternas bredd och samverkan.

Arbetet har koppling till andra pågående regeringsuppdrag, i
synnerhet uppdraget åt Tillväxtverket och Naturvårdsverket att, efter
samråd med Statens energimyndighet, stödja aktörer med regionalt
utvecklingsansvar i arbetet med regionala handlingsplaner för att
integrera och stärka klimat och miljöperspektiven i det regionala
tillväxtarbetet2.
Vikt har lagts att det blir en tydlig koppling till detta uppdrag. Vi är
eniga om att det både är viktigt att vi nyttjar de arenor som redan
etablerats för erfarenhetsutbyte av flera skäl.



En orsak är att det finns en tydlig regional efterfrågan på
”samordning” mellan nationella och regionala myndigheter i
erfarenhetsutbyte med regionerna.
Den andra orsaken är begränsande resurser både regionalt och
nationellt: genom att nyttja samma arena för erfarenhetsutbyte
finns samordningsvinster och inte bygga separata kanaler för
olika uppdrag.)

På erfarenhetsmötet den inom ramen för ”handlingsplaner” togs
frågan upp om kunskapsområden där regionerna har behov och
intresse för diskussion och erfarenhetsutbyte. Cirkulär ekonomi i

2

Dnr N2016/08073/RTS
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praktiken, hållbarhet, samarbete i tillväxtfrågor är rubriker som
främst framträdde.

1.5

Arbets- och referensgrupp

En referensgrupp har knutits till uppdraget och avstämning har skett
med Regeringskansliet under arbetets gång.
Referensgruppen består av:
Martin Påhlman, enhetschef Naturvårdverket, Susan Linton
Energimyndigheten, Örjan Haag Näringsdepartementet och Jörgen
Fransson Jordbruksverket samt Regina Summer/Satu Norsten
Manninen Tillväxtverket.
Arbetsgruppen och tillika bedömningsgrupp för pilotansökningar har
bestått av:
Susan Linton, Energimyndigheten, Eva Ahlner Naturvårdsverket,
Jennie Malm Jordbruksverket och Ewa Anderson, Therese Lindberg
samt Stefan Nordin från Tillväxtverket.
Uppdraget har samordnats av Tillväxtverket.
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2

Slutsatser och rekommendationer

2.1

Stödja hållbar affärsutveckling hos små och medelstora
företag med koppling till bl.a. cirkulär ekonomi

Pilotprojekt inom cirkulär ekonomi
Det begränsade antal relevanta ansökningar som kom in till
Tillväxtverket vid utlysningen för projekt inom cirkulär ekonomi
stärker bilden av att ökad kunskap och regional samverkan inom
området behövs. Det påpekades dock att utlysningstiden uppfattades
kort och därför vara en del av orsaken till detta
Projekten startade i januari och avslutas i januari 2020. Arbetsgruppen
kommer att följa dessa och kommunicera resultaten efter hand.
Utlysningen uppfattades positiv av regionerna och de ansåg att det är
viktigt med förankring hos de regionalt utvecklingsansvariga såsom
utlysningen utfördes, se svar från erfarenhetsmötet i bilaga 4.

2.2

Kunskapsunderlag genom enkätanalys

Utifrån enkätsvaren kan arbetsgruppen dra slutsatsen att regionerna
upplever brist på kunskap och goda praktiska exempel som en
utmaning i arbetet med cirkulär Ekonomi. Incitament och styrmedel
behövs för långsiktig omställning liksom strategiska beslut och
målsättningar.
Regionerna bl.a. efterfrågar en sammanställning av strategiska och
finansiella medel/källor (t.ex. inriktning av EU:s strukturfonder,
samverkansåtgärd Hållbar konsumtion och produktion för cirkulär
ekonomi) som kan underlätta för regionerna att söka och få det stöd
som behövs. Se mer från erfarenhetsmötets sammanfattning i bilaga 4.
Arbetsgruppen uppfattar att regioner efterfrågar stöd och anser därför
det viktigt att arbetet kan fortsätta. Däremot har myndigheterna olika
ingångspunkter i hur de jobbar med cirkulär ekonomi.
Energimyndigheternas insatser är mer löpande med fokus på
energieffektivitet medan Jordbruksverket siktar på att integrera
Cirkulär Ekonomi i landsbygdsprogrammet. Naturvårdsverket arbetar
med cirkulär materialhantering i syfte att minska påverkan på miljö
och hälsa. Naturvårdsverket arbetar även föra att tillhandahålla
nationella öppna referensdata som beskriver olika produkters
påverkan på miljö och hälsa i ett livscykelperspektiv. Tillväxtverket
har detta uppdrag och ansvarar även delegationen för cirkulär
ekonomi.
Arbetsgruppens sammanfattade förslag/reflektioner på insatser
utifrån ovanstående analys och reflektion av enkätresultatet finns i
bilaga 2
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Efter prioriteringar baserat på regionernas behov så rekommenderar
arbetsgruppen insatser inom:




2.3

Benchmarking av svenska regionernas arbete i relation till
andra regioner inom Norden, Eu och globalt.
Kunskaps- och inspirationspaket som är anpassade till
regionernas speciella förutsättningar och behov
Främjande av effektiva styrmedel och offentlig upphandling

Sammantagna slutsatser

Myndigheterna tolkar resultatet av enkäten att det finns behov av
kunskap och kompetens om cirkulär ekonomi hos både de regionala
aktörerna och näringslivet.
Det begränsade antal relevanta ansökningar som kom in till
Tillväxtverket vid utlysningen för projekt inom cirkulär ekonomi
stärker bilden av att ökad kunskap och regional samverkan inom
området behövs. Således bör insatser för att höja kunskap och
kompetens vara grundförutsättningar för att stödja regionerna inom
utvalda områden såsom exempelvis hållbar offentlig upphandling.
Rekommendationer i korthet:



Att Tillväxtverket får ett hållbarhetsuppdrag där både miljö,
ekonomi, jämställdhet och mångfald lyfts fram som hävstänger
i det regionala tillväxtarbetet.
Att Tillväxtverket inom ovan nämnda uppdrag fortsatt får
rollen att driva Miljödriven näringslivsutveckling i samarbete
med Energimyndigheten, Naturvårdsverket och
Jordbruksverket och att detta blir tydligt för alla berörda
myndigheter.
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3

Genomförande – aktiviteter och resultat

3.1

Stödja hållbar affärsutveckling hos små och medelstora
företag med koppling till bl.a. cirkulär ekonomi

Under senvåren kommunicerades en utlysning till RUA för att stödja
hållbar affärsutveckling i små och medelstora företag i alla branscher.
Utlysningen öppnade i augusti och stängde 1 november. Ett nytt inslag
i denna utlysning var att ansökningarna skulle ha förankrats hos
regionens utvecklingsansvariga. Se utlysningstext i bilaga 1
Tillgängliga medel avser totalt 5 miljoner kronor via Tillväxtverket,
utgiftsområde 19 inom ramen för 1.1 Regionala tillväxtåtgärder, vilket
innebär ett krav på minst 50 procent medfinansiering.
Tanken är att pilotprojekten genomförs i en form av en tre-stegs raket:
1. Finansiering av pilotprojekt
2. Kunskapsfördjupning via erfarenhetsmöte vad man gjort i
respektive region; inriktning, målgrupp och lärdomar
3. Spridning av erfarenheter till andra regioner och målgrupper
15 ansökningar kom in och bedömningsgruppen (arbetsgruppen
utökad) beviljade 9 av dessa medel. Projekten har olika karaktär, 4
med regional medfinansiering, 3 privata företag och 2 non
profitorganisationer. Projekten startade i jan 2019 och ska
slutrapporteras i jan 2020.

3.2

Kunskapsunderlag genom Enkätanalys

För att ta reda på de regionalt utvecklingsansvarigas behov av stöd och
insatser gjordes en enkät i februari 2019. Se enkätfrågor och resultat i
bilaga 3. Dessa resultat har sedan analyserats av arbetsgruppen
tillsammans med Oxford research och utarbetat ett underlag med
förslag och slutsatser som sedan stämdes av med de regionalt
utvecklingsansvariga på erfarenhetsträff, se bilaga 2.
En enkät genomfördes i februari 2019 riktad till regionernas
utvecklingsansvariga och länsstyrelserna3. Totalt svarade 49
respondenter. Se enkätresultatrapporten i bilaga 3.

Lst LEKSnätverk klimat-och energistrateger samt RUSnätverket för
miljömålen
3
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3.3

Stödja regionalt utvecklingsansvariga (RUA) i arbetet med
miljödriven näringslivsutveckling genom ökad samverkan
och erfarenhets mellan och inom regioner

Arbetsgruppen samordnade en erfarenhetsträff med
Handlingsplaneuppdraget den 5 april 2019, På träffen genomfördes en
dialogövning med de regionalt utvecklingsansvariga kring
arbetsgruppens förslag på analys och framtida insatser utifrån
enkätresultatet, bilaga 2. Dvs regionernas behov och möjligheter.
Oxford research hjälpte till att facilitera dialogövningen och att fånga
upp regionernas syn på våra och Handlingsuppdragets frågor. Se
sammanfattning i bilaga 4.

3.4

Arbets- och referensgruppmöten

Uppdraget är ett samarbete myndigheterna emellan och under 2018
genomfördes 4 arbetsgruppsmöten och ett referensgruppsmöte och
under 2019 genomfördes 3 arbetsgruppsmöte och ett
referensgruppsmöte. Mellan arbetsgruppsmöten har deltagarna också
bidragit med nedlagd tid.
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Bilaga 1 – Ekonomisk redovisning för slutrapport

Uppdraget har löpt mellan 2018-01-01 och 2019-04-15.
Arbetsgruppens kostnader i uppdraget utgörs huvudsakligen av
nerlagd tid, fördelat på Energimyndigheten, Jordbruksverket och
Naturvårdsverket samt Tillväxtverket och enheten Miljö & Innovation.
Det har tillkommit smärre resekostnader för dessa myndigheter.
För pilotprojekten inom utlysningen för Cirkulär ekonomi i regionerna
har Tillväxtverket beviljat medel för ca 4,5 M kr. Smärre
konsultkostnader har förbrukats för enkätanalys och seminariestöd, ca
50 tkr.
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Bilaga 2 – Arbetsgruppens förslag

Arbetsgruppens förslag till framtida insatser
Kunskap
o
o

o

o
o

Aktiviteter för att nå målet: Under 2018 genomför
Tillväxtverket en nationell utlysning riktad till regionalt
Skapa/använda kunskapspaket kring CE (ingen definition än
men en sammanställning av vad som pågår och görs,
pågående/existerande insatser/nätverk,
begreppsförtydligande)
Gå igenom styrande dokument (som kanske motsäga
varandra); gör tydlig vad som gäller framförallt för den
regionala nivån
Exempelvis bild/figur på CE (se Johanna Giorgis presentation)
Benchmarking

Styrmedel
o

o
o
o
o

Som gör det enklare för företag att satsa på CE (långsiktighet
och lönsamhet viktig); hur kan vi göra mer? Driva på debatten
mot departementet/regeringen
Offentlig upphandling
Policyförändring mot det cirkulära (landsbygdsprogrammet)
Miljömål och Agenda 2030
Departementet kan vara tydligare i sina instruktioner till alla
berörda myndigheter att det ingår i myndighetens uppdrag att
integrera cirkulär ekonomi. Då får myndigheterna både en
uppmaning att arbeta med cirkulär ekonomi och stöd i att
arbeta bort hinder för cirkulära alternativ i myndigheternas
strategier och program, handlingsplaner, vägledningar.

o
Resurser
o

Skapa en lista över finansieringskällor (Strukturfond,
Jordbruksverkets utlysning kring CE mm.)

Inspiration
o
o

Ge goda praktiska exempel
Omvärldsanalys
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o

Höja blicken mot t.ex. biomimicry dvs. hur naturen skapa
cirkulära flöden och använda det

Innovation
o
o

Miljödriven näringslivsutveckling
Projekt inom Innovationsynk (https://tillvaxtverket.se/euprogram/innovationssynk.html)
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Bilaga 3 – Enkätanalys
• Resultat per frågeområde
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• Bakgrundsinformation
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• Textanalys
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•

Kommentarer

•

Efter att ha svarat på frågorna tycker jag att det blir uppenbart
att det inte är glasklart vad som menas med cirkulära
affärsmodeller, inte ens för mig som jobbar med frågorna
dagligdags.

•

För oss har kopplingen mellan miljö, klimatfrågan och
bioekonomi varit stark under lång tid. Det är var starkaste
prioritering i Smart Specialiseringsstrategin. Men det finns
mycket kvar att göra för att utveckla nya företag med nya idéer
om ökade förädlingsvärden.

•

Sedan september 2018 driver Region Kronoberg ERUFprojektet Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län
(CRKKL) som syftar till att sprida kunskap och inspiration samt
ge stöd och verktyg för omställningsarbete mot en cirkulär
ekonomi samt skapa samverkansplattformar för aktörer i
regionen. Projektet riktar sig till SMEs och kommuner.

•

Forskning pågår inom innovationsmiljön Smart Housing
Småland som tydligt länkar till cirkulär ekonomi, framförallt
inom trä och glas.
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•

Cirkulär ekonomi har en framträdande roll i RUSen.

•

Det behövs fler nya samverkansformer, så som projektet
Circles i Skåne, där företag kopplas ihop med kommuner som
vill upphandla cirkulärt.

•

Titta gärna på hur Danmark arbetar med cirkulär ekonomi- Det
danska tryckeriet KLS pure print är ett jätte bra exempel.

•

Tror att vi bara är i starten av cirkulär ekonomi, utveckling
behövs både inom och mellan branscher så positivt om vi ser
fler företagssatsningar inom området!

•

Vi har inte alltid så bra direktkontakt med företagen. Kan inte
deras vardag. Det är inte heller riktigt vår roll. Vi jobbar
mycket via företagsorganisationerna och kommunernas
näringslivskontor. Fråga dem om företag och cirkulär ekonomi,
så får ni nog bättre svar.

•

Mycket välkommet att Tillväxtverket gör en satsning på
cirkulär ekonomi

•

ett helhetsgrepp regionalt där man identifierar flaskhalsar och
tar fram handlingsplaner med tydliga aktiviteter och mål samt
uppföljning.

•

Koppla de cirkulära begreppen till de cirkulära kretsloppen i
sin helhet. Det går också att koppla generationsmålen till en
cirkulär ekonomi. Bra att ni gör denna aktivitet flera
myndigheter gemensamt - vi behöver arbeta horisontellt på
alla plan med dessa utmaningar!

•

Otroligt viktigt område!

•

Region Uppsala arbetar med SLU, Green Innovation park,
Akademiska hus och näringslivet i syfte att bygga en
anläggning/testbädd för cirkulär produktion av livsmedel.
Förstudie klar och vi går nu in i en prospekteringsfas. Dialog
finns även med KTH.

•

Fordrar mycket ändring i lagstiftning och regelverk för att det
ska bli affärsmässigt lönsamt.

•

Cirkulär ekonomi kommer att ingå i kommande strategi för
energi och klimat för Östergötland som håller på att tas fram i
länet och ska antas senast 15 oktober 2019.

•

Företagens intresse varierar men börjar öka (som kommentar
till tidigare svar på fråga).

•

Flera personer från länet har svarat på denna enkän, men med
olika bakgrund.

•

Det finns goda exempel där ute som man inte alltid känner till.
Har jobbat 22 år med Norrbottens Miljöpris och vi har alltid
hittat pristagar
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Bilaga 4 - Sammanfattning av Erfarenhetsmötet den
5 april
I diskussionerna på Erfarenhetsmötet framkom det att:
Samarbete mellan regioner och länsstyrelserna kan förbättras i vissa
regioner
Det finns utmaningar i överlappningar och otydliga ansvarsområden
för att bygga ett integrerat långsiktigt samarbete angående klimat,
miljö och tillväxt.
Omställning sker endast sker om den är lönsam. Att det skapas
förutsättningar för företagande betonades även från myndigheternas
sida genom satsningar på cirkulär och biobaserad ekonomi samt
effektiva styrmedel
Man vill se mer politiskt ledaskap och beslut parti- och
mandatsperiodsöverskridande för att säkerställa den långsiktighet
som krävs för omställningen.
Även mer tvärsektoriellt samarbete och integration behövs för att
undvika överlappningar och kunna skapa synergier. Idag finns t.ex.
flera politikområden som Länsstyrelserna jobbar med som handlar om
tillväxt.
Cirkulär ekonomi anses som en möjlig lösning för att få ihop
miljö/klimat och tillväxt men man är osäker på vilka konsekvenser
cirkulär ekonomi kommer att ha för Sverige och EU då globalisering
spelar en stor roll. Här är det viktigt att Sverige är fortsatt aktiva och
pådrivande i genomförandet av Agenda 2030, kanske speciellt
hållbarhetsmål 12 liksom EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi.
Ändrade beteendemönster såväl som privat som professionellt är en
förutsättning för att ställa om. Målkonflikter mellan olika mål och
strategier beskrivs som hinder likaså stuprörstänkandet.
Regionerna efterfrågar en kvalificerad omvärldsanalys och
benchmarking mot andra länder som skulle kunna bidra till
kompetensutveckling och ökad inspiration. Föregångsländer är bla
Japan, Nederländerna och Tyskland, men även Finland och Danmark.
Inom ramen för nordiska ministerrådet sker utbyte genom
arbetsgruppen för cirkulär ekonomi som vi skulle kunna ta del av.

Deltagarna besvarade nedanstående frågor med mentometer:
Hur relevant uppfattades utlysningen av de regionalt
utvecklingsansvariga?
Svaret ges i diagrammet nedan En majoritet av deltagarna uppfattande
utlysningen som mycket relevant.
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Ytterligare en fråga ställdes till deltagarna:
Hur uppfattades greppet att projekten skulle vara förankrade hos

Svaren blev: Bra, alldeles nödvändig, mycket bra grepp, perfekt att
kunna ha kontakten med dem som ville söka, vet inte men låter bra,
borde vara ett självklart krav, viktigt, ok, positivt, toppen, det är viktigt
men vi såg ingenting av det, inga problem med det, viktig
framgångsfaktor, det var bra men om RUA verkligen ska vara med
skulle det behövas skrivas fram ännu tydligare annars blir det
läpparnas bekännelse, självklart att den är förankrad hos
länsstyrelsen eller regionen, bra men kan regionen också söka detta?

regionen?

Stefanie Lange Scherbenske från Oxford Research presenterade en
sammanställning av förslag för att möta regionerna och
länsstyrelsernas behov (bilaga 2). De i sin tur fick rösta på dessa
förslag, se resultatet nedan.
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Förslag/idéer för att möter
regionens/länsstyrelsernas behov omröstning
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